SEAP-PLUS IEE/11/978/SI2.615950
Pilsētu mēru pakta birojs un Latvijas Vides investīciju Fonds

Seminārs
„Nacionālā enerģētikas politika - Pilsētu mēru pakta kustības attīstības perspektīva Latvijā”
Viesnīca Avalon, 13. janvāra iela. 19, Rīga, Latvija, LV-1050
2014. gada 11. septembris

Pasākuma mērķis:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju tiek analizēta ideja,
ieteikt Latvijas pašvaldībām izstrādāt enerģētikas plānus kā atsevišķus plānošanas dokumentus vai arī integrēt
kā atsevišķas sadaļas esošajās attīstības programmās. Pasākuma mērķis ir valsts mērogā diskutēt par Pilsētu
mēru pakta kustības ietvaros izstrādāto un 19 pašvaldībās apstiprināto Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu
(IERP) atbilstību valsts redzējumam par pašvaldību enerģētikas rīcības plāniem, zema enerģijas patēriņa un
pasīvo ēku būvniecību un rekonstrukciju lomu tajos, šādu ēku attīstību Latvijā, kā arī nepieciešamību un
iespējām sniegt pašvaldībām tehnisko atbalstu plānu izstrādes un ieviešanas procesā.

Pasākuma dalībnieki
1.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

2.

Ekonomikas ministrija.

3.

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra.

4.

Rīgas enerģētikas aģentūra.

5.

Latvijas Pašvaldību savienība.

6.

Plānošanas reģioni.

7.

Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte.

8.

Nozares eksperti, kas ir snieguši/sniedz atbalstu IERP plānu izstrādē.

9.

Nozares eksperti, kas sniedz atbalstu un cenšas veicināt Zema enerģijas patēriņa ēku ieviešanu.

10. Pilsētu mēru paktu pašvaldībās.
11. Pilsētu mēru pakta biroja un Eiropas Komisijas, Apvienotā pētījumu centra pārstāvji.
12. Potenciālie finansētāji IERP rīcību ieviešanā: Latvijas Vides investīciju fonds; Polijas nacionālais fonds;
Latvenergo; Swedbanka.

Plānotais pasākumu dalībnieku skaits: 80 - 100

SEAP-PLUS IEE/11/978/SI2.615950
Pilsētu mēru pakta birojs un Latvijas Vides investīciju Fonds

Programma
Sesija 1 A – Pašvaldību enerģētikas rīcības plāni

Darba valoda: Angļu un latviešu valoda
Moderē: Ilze Neimane, Eksperte Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu jautājumos

9:00 - 9:10

Dalībnieku reģistrācija

9:10 - 9:15

Sesijas atklāšanas vārdi
R.Aleksejenko, Latvijas Vides investīciju fonds, priekšsēdētājs

9:15 - 9:30

SEAP Plus projekts
A.Zučika, Latvijas Vides investīciju fonds, projektu vadītāja

9:30 - 10:00

Pilsētu mēru paktu kustība – piemēri par pašvaldību sasniegumiem un izaicinājumiem
A.Accorigi, Pilsētu mēru pakta birojs, CoM vadītājs

10:00 - 10:30

IERP ieviešanas uzraudzības un monitoringa rīks
P.Zancanella, Eiropas Komisijas, Apvienotais pētījumu centrs

10:30 - 10:45

Kafijas pauze

10:45 - 11:15

Latvijas enerģētikas politika, enerģētikas plāni Latvijas pašvaldībās
Ekonomikas ministrijas pārstāvis

11:15 - 11:30

Rīgas pilsētas pieredze izstrādājot un ieviešot IERP
M.Rubina, Rīgas enerģētikas aģentūra, direktore

11:30 - 11:45

Latvijas pašvaldību pieredze ar Pilsētu mēru paktu kustību un IERP
I.Kreicmane, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras, direktore

11:45 - 12:30

Sesijas moderatora vadīta diskusija par Pilsētu mēru pakta attīstības iespējām Latvijā

12:30 - 13:30

Pusdienas

SEAP-PLUS IEE/11/978/SI2.615950
Pilsētu mēru pakta birojs un Latvijas Vides investīciju Fonds
Sesija 1 B – Zema enerģijas patēriņa un pasīvo ēku attīstība Latvijā

Darba valoda: Latviešu valoda
Moderē: Gundars Rēders, Žurnālists, LTV

9:00 - 9:15

Dalībnieku reģistrācija

9:15 - 9:25

Sesijas atklāšanas vārdi
R.Aleksejenko, Vides investīciju fonds, priekšsēdētājs

9:25 - 9:45

Ilgtspējīgu enerģētiku rīcības plānu izstrāde un ieviešana
Zema enerģijas patēriņa ēku loma IERP plānos
L.Migla, Fizikālās Enerģētikas institūts, enerģētikas eksperts

9:45 - 10:00

Pasīvās ēkas ar atjaunojamiem energoresursiem, ilgtspēja un attīstība Latvijā
Z.Ramane, Latvijas Vides investīciju fonds, projektu vadītāja

10:00 - 10:30

Pasīvās ēkas Latvijā un Eiropā, spilgtākie piemēri - projekta gaita, ekonomiskais izdevīgums,
veiksmes faktori
M.Mitrevica, Biedrība Passive House Latvija, inženiere

10:30 - 10:45

Kafijas pauze

10:45 - 11:05

Energoefektivitāte ēkās
J. Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūra, Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs

11:05- 11:20

KPFI programmas uzsaukums: ”Zema enerģijas patēriņa ēkas”
A.Malējs, Latvijas Vides investīciju fonds, projektu vadītājs

11:20 – 11:35

ESCO princips un ēku siltināšanas projekti Latvijā
R.Damkevics, SIA Renesco, direktors

11:35 - 11:50

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta konkurss „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstībai”
N.Anžāne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Attīstības instrumenta
departamenta, vecākā eksperte

11:50 - 12:30

Sesijas moderatora vadīta diskusija par Energoefektivitātes un pasīvo māju attīstības iespējām
Latvijā

12:30 - 13:30

Pusdienas

SEAP-PLUS IEE/11/978/SI2.615950
Pilsētu mēru pakta birojs un Latvijas Vides investīciju Fonds
Sesija 2 A – Finansējuma piesaiste

Darba valoda: Angļu un latviešu valoda
Moderē: Inete Ielīte, Rīgas Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāna Uzraudzības padomes locekle

13:30 - 13:40

Pasākuma kopsavilkums par sesijām 1 A; 1 B

13:40 - 14:00

Energoefektivitātes investīcijas Baltijas valstīs energoapgādes drošības kontekstā
T. Solymosi, Pilsētu mēru pakts

14:00 - 14:20

Energoefektivitātes pasākumu finansēšanas iespējas: Polijas pieredze izveidojot aizdevumu
fondu
M.Urbowicz, Polijas valsts vides aizsardzības un ūdenssaimniecības fonds

14:20 - 14:40

Rīgas sabiedriskā apgaismojuma energoefektivitātes projektu finansiālie aspekti
J. Drulle, SIA “Rīgas Gaisma”, direktore

14:40 - 15:00

Plānotās atbalsta programmas pašvaldībām energoefektivitātes projektiem
I.Prūse, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Klimata pārmaiņu departamenta
direktore

15:00 - 15:15

Kafijas pauze

15:15 - 15:25

Enerģijas datu pieejamība labākai investīciju plānošanai
M.Rošā, SIA „Ekodoma”, projektu vadītāja

15:25 - 15:50

Banku sektora potenciālā loma ilgtspējīgas enerģijas projektu finansēšanā
I.Kukute, Swedbanka, Valsts un pašvaldību klientu apkalpošana nodaļas vadītāja

15:50 - 16:30

Sesijas moderatora vadīta diskusija par atbalsta instrumentiem IERP ieviešanā - ESCO un
aizdevumu fondi

16.30 - 16:50

Pasākuma kopsavilkums iezīmējot nākotnes attīstības perspektīvas

