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Starptautiska konference „Energoefektivitāte – pirmais enerģijas
avots ilgtspējīgai un noturīgai pilsētvidei”
International Conference “Energy efficiency – the first fuel for
sustainable and resilient urban environment”
(10.30 – 16.00)
10.30 - 11.00

Dalībnieku reģistrācija un kafija/ Registration and coffee

Moderators/ Moderator – Dīvs Reiznieks

11.00 - 11.10

11.10 - 11.30

11.30 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 12.20
12.20 - 13.00
13.00 - 14.00

I daļa

Konferences atklāšana, Opening of the Conference
Efektīvas koģenerācijas, centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciāla novērtējums saskaņā ar Energoefektivitātes direktīvas prasībām
Assessment of the potential for the application of efficient cogeneration, district
heating and cooling in accordance with the requirements of Energy Efficiency
Directive
Andžela Pētersone, LR Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes nodaļas vadītāja
Latvijas Renovācijas stratēģijas potenciāls
The potential of Latvian Renovation strategy
Maija Križmane, LIBP, BUILD UPON projekta eksperte
Ēku energoefektivitātes projektu līdzfinansēšana
Co-financing of energy efficiency projects for housings
Ilze Kukute, Latvijas Komercbanku asociācija
Zaļās hipotēkas un to ieviešanas prakse
Implementation of green mortgages
Steven Borncamp, Rumānijas zaļās būvniecības padome
Pirmās daļas noslēguma paneļdiskusija: Izaicinājumi un risinājumi renovācijas
finansēšanai pēc 2020.gada Concluding Panel disussion of the 1st part: Challenges
and solutions for co-financing the renovation after 2020
LIBP / LSBC
Pusdienas, Lunch

II daļa

14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prezentācija
Presentation of Ministry of Environmental Protection and Regional Development
Gustavs Gudzuks, VARAM Klimata un vides politikas integrācijas departamenta vecākais
eksperts
Zaļās tehnoloģijas - no idejas līdz biznesam. Zaļo tehnoloģiju inkubatora gadījums
Green Technologies - from idea to business. Green Technology Incubator case
Dr.sc.soc Matīss Neimanis, Zaļo tehnoloģiju inkubatora komercdirektors
Inovatīvas bioreaktora tehnoloģijas ieviešana biogāzes ražošanas intensificēšanai
Innovative bioreactor technology introduction for biogas production intensification
Marijans Valpēteris, Rīgas Tehniskās universitātes docents, Armands Ķibilds, SIA ZRKF
“Grein+” vadošais speciālists

14.45 - 15.00
15.00 - 15.10

15:10 - 15:30

15:30 - 15:50

15:50 - 16:10

16:10 - 16:30
16:30 - 17:30

Enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un to pielietojums Baltijas valstīs
Energy storage technologies and exploitation potential in the Baltic states
Mg.sc.ing. Kārlis Baltputnis, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas institūts
Energoefektivitāte A/S “Rīgas siltums”
Energy efficiency in the JSC “Rīgas siltums”
AS “Rīgas siltums” pārstāvis
Rīgas tipveida dzīvojamo māju atjaunošanas nepieciešamība un energoefektīvas
atjaunošanas iespējas
Refurbishment necessity of serial types apartment buildings’ and options of energy
efficient renovation
Dr. phys. Laimdota Šnīdere, Rīgas Tehniskās Universitātes docente
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmas aktualitātes
Multi-apartment buildings’ energy efficiency program (MaBEE)
Ingus Salmiņš, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Energoefektivitātes programmu
departamenta vadītājs
Atbalsts starptautiskai sadarbībai un finansējuma piesaistes iespējas
energoefektivitātei - Horizon 2020 programmas ietvaros
Attracting opportunities of Horizon 2020 program funds for energy efficiency
projects
Dina Bērziņa, Valsts izglītības attīstības aģentūra
Energoefektivitātes ieguldījums pilsētu ilgtspējīgā un līdzsvarotā attīstībā
Energy efficiency and its contribution to sustainable and resilient urban development
Timurs Safiuļins, Rīgas enerģētikas aģentūras direktors
Konferences noslēgums un kontaktu birža
Final reception and networking

Konferences darba valoda/Conference language – latviešu, angļu /Latvian, English.

Pieteikties dalībai konferencē līdz 13.10.2016 telefoniski: I.Nokalna, tel.67012444, vai pa e-pastu:
rea@riga.lv vai https://goo.gl/forms/sZC3mvnsLTbbGrWg1
Deadline to apply for participation in the conference until 13.10.2016. by phone: I.Nokalna,
67012444, or by e-mail: rea@riga.lv or https://goo.gl/forms/sZC3mvnsLTbbGrWg1
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