
 

 

 

Pašvaldībām un uzņēmumiem ir būtiska nozīme, lai sasniegtu savus un valsts 

mērķus klimata jomā. Lai to panāktu, tiem jāīsteno efektīvākie pasākumi 

enerģētikas un klimata jomā. Bet kā visefektīvāk organizēt savu darbu, un ar ko 

sākt? 

 

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA) sadarbībā ar Rīgas enerģētikas 

aģentūru (REA) aicina Jūs pievienoties tiešsaistes starptautiska – nacionāla -

reģionāla – pašvaldību - līmeņa vebināram 2021. g. 26. februārī plkst. 10.00. par 

enerģētikas plānošanu un plānu veiksmīgu īstenošanu ceļā uz klimatneitralitāti, par 

veiksmīgajiem projektiem, par iespējām plānu īstenošanā izmantot PPP projektus, 

par tuvākajā laikā paredzēto atbalstu Latvijā un Eiropā. Aicinām pašvaldības un 

uzņēmumus aktīvi izmantot Eiropas projektu programmas enerģētikā.  

Vebinārs ir bezmaksas, reģistrācija vebināram šeit. 

Vebināra pieejas saite tiks atsūtīta pēc reģistrācijas - trīs dienas pirms vebināra. 

  

CEĻĀ UZ KLIMATNEITRALITĀTI 

ambiciozāki enerģētikas plāni 

plānu īstenošanas veiksmīgie projekti 

publiskā un privātā partnerība  
 

https://forms.gle/Gu7gKJzUxgkGD5vm8


 

Programma 

Moderators: Gundars Rēders  

1.-3. prezentācija angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā 

10.00 – 10.20 Enerģētikas plānu izstrāde un īstenošana 

Norvēģijā, labās prakses, pasākumi 

Development of energy plans in Norway, their 

implementation, good practices & measures 

Guri Bugge, klimata un enerģētikas padomniece,  Viken 

pašvaldība, Norvēģija 

 

10.20 – 10.40 Integrēta enerģētikas un klimata plānošana – 

enerģētikas plānu ieviešanas pasākumi 

Horvātijā 

Integrated energy and climate planning – 

Implementation of SECAP measures in 

Croatia  

Tomislav Novosel, projektu vadītājs, Ziemeļrietumu 

Horvātijas reģionālā enerģētikas aģentūra, Horvātija 

 

10.40 – 11.00 
Nozīmīgs solis enerģētikas plāna īstenošanā – 

projekts “Ēku renovācija Tartu pilsētas 

kvartālā uz zemas enerģijas ēkām  

Significant step in implementation of SECAP – 

renovation of housing area in Tartu, Estonia – 

to low energy buildings  

Martin Kikas, direktors, Tartu enerģētikas aģentūra, Igaunija 

 

11.00 – 11.20 Publiskā privātā partnerība (PPP) – līdzšinējā 

prakse un iespējas nākotnei 

Diāna Škļara, Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja, CFLA 

  

11.20 – 11.40 Plānotais finansējums un atbalsts enerģētikas 

un klimata jomā 

Gatis Silovs, Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas 

vadītājs, Ekonomikas ministrija 

  



 

11.40 – 12.00 VARAM pārziņā esošais atbalsts enerģētikas 

un klimata jomā tuvākajā nākotnē 

pašvaldībām 

Ritvars Timermanis, Investīciju politikas departamenta 

Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

investīciju nodaļas vadītājs, VARAM 
 

12.00 – 13.00 Pusdienu pārtraukums  

13.00 – 13.20 Eiropas perspektīva finanšu piesaistē 

pašvaldībām, Eiropas programmas  

pašvaldībām un uzņēmumiem 

Mārtiņš Zemītis, ekonomikas padomnieks,  Eiropas 

Komisijas pārstāvniecība Latvijā  

13.20 – 13.35 Jelgava un Jēkabpils ceļā uz klimatneitralitāti, 

Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plāns 2021.-2030., Jēkabpils 

plāns 

Inga Kreicmane, direktore, Zemgales reģionālā enerģētikas 

aģentūra   
 

13.35 – 13.50 Rīgas pilsētas viedas zaļās transformācijas, 

dekarbonizācijas un klimatneitralitātes vīzija 

līdz 2050. gadam, Rīgas Ilgtspējīgas 

enerģētikas un klimata rīcības plāns 2030. 

Nika Kotoviča, pilsētplānošanas eksperte, Rīgas enerģētikas 

aģentūra 
 

13.50 – 14.05 Vidzemes plānošanas reģions ceļā uz 

klimatneitralitāti, ilgtspējīgu, oglekļa 

mazietilpīgu ekonomiku 

Jānis Ikaunieks, energoefektivitātes eksperts, Vidzemes 

plānošanas reģions  

*  Aiz katras prezentācijas būs iespēja uzdot jautājumus, ja jautājumi būs daudz, iespējams, vebinārs var 

norisināties ilgāk 

**  Vebinārs tiks ierakstīts 

 


