
Energoapgādes sektora dekarbonizācija

NetO

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvija saskaras ar siltumapgādes dekarbonizācijas izaicinājumu. Tas ir 
ļoti svarīgi ne tikai tāpēc, lai līdz 2050. gadam sasniegtu nulles neto emisiju līmeni, bet arī tāpēc, lai 

pārvarētu pašreizējo enerģētikas krīzi. Tiek veikti ievērojami ieguldījumi, lai palielinātu 
energoefektivitāti un aizstātu fosilo kurināmo siltumapgādes nozarē.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgas siltumapgādes risinājumu ātru ieviešanu par pieņemamām cenām un ar 
augstu efektivitāti, ir būtiski palielināt starptautisko sadarbību praktiskā līmenī - apmainīties ar 

labās prakses piemēriem, attīstīt vietējās prasmes un atvieglot piekļuvi jaunām tehnoloģijām. Tas 
arī samazinās izmaksas un riskus un palīdzēs kopienām gūt plašākus sociālekonomiskos ieguvumus, 

tostarp radīt izaugsmi, darbavietas un vietējo labklājību.

Saglabāt – apvienot – pilnveidot

Siltumapgādes dekarbonizācija
– Tehnoloģijas un labās prakses piemēri

23. februāris - Rīga

Jauktā
sesija

Programma

Sesijā piedalīsies lektori no vietējiem un starptautiskiem enerģētikas uzņēmumiem, 
universitātēm, inženierkonsultanti, izstrādātāji un tehnoloģiju nodrošinātāji.

Siltuma sadale
• Sistēmas optimizācija

Siltuma ieguve
• Sistēmas optimizācija
• Iekārtu kalpošanas laika pagarināšana
• Atlikuma siltuma pielietojuma iespējas
• Labā prakse un piemēri

Ēku energoefektivitāte
• Tiesību akti un tirgus prasības
• Tirgus potenciāls un virzītājspēki
• Risinājumi un stratēģijas
• Labā prakse un piemēri

Siltumsūkņi
• Tiesību akti un tirgus prasības
• Tirgus potenciāls un virzītājspēki
• Risinājumi un stratēģijas
• Labā prakse un piemēri

Siltumapgādes dekarbonizācija
• Stratēģijas, izaicinājumi, prioritātes
• Vietējā un starptautiskā perspektīva
• Energoefektivitātes paaugstināšanā
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23. februāris
Siltuma ieguve un sadale

Laiks Temats Lektori

08.30 – 09.00 Reģistrācija

09.00 – 10.00 1. Sesija – Ievads –siltumapgādes sektora 
dekarbonizācija

• Stratēģija, izaicinājumi, prioritātes
• Vietējā un starptautiskā perspektīva – statuss, 

tendences un pieredze
• Koncepts - saglabāt, apvienot, pilnveidot
• Prasmes un tehnoloģijas 

Aleksandrs Zajacs
Jeļena Tihana
Rīgas Tehniskā universitāte
SIA  «Kapitel»
Nekustāmā īpašuma kompānijā
Peter Anderberg
“The Heat Academy”

10.00 – 11.30 2. sesija – Energoefektivitāte
• Normatīva bāze un tirgus pieprasījums
• Tirgus potenciāls un attīstītāji
• Risinājumi – stratēģijas un tehnoloģijas
• Labas prakses piemēri

Peter Anderberg
“The Heat Academy”

SIA  «Bonava Latvija»
Nekustāmā īpašuma kompānijā

11.30 – 11.45 Kafijas pauze

11.45 - 13.00 3. sesija – Siltuma sadale
• Sistēmas digitalizācija
• Optimizācija un monitoring
• Sistēmu darba temperatūru pazemināšana
• Infrastruktūras pārvaldīšana un mūža pagarināšana 

esošām sistēmām

Alain Routier
“The Heat Academy”
( on – line sessija)

Jonathan Karlsson
“The Heat Academy”

13.00 – 13.30 Pusdienas

13.30 - 15.30 4. sesija – Siltuma ražošanas avoti
• Siltumsūkņi un hibrīda risinājumi
• Atlikuma siltuma pielietojuma iespējas
• Pilsētvides siltuma atgūšana un PV paneļi
• Labas prakses piemēri

Jonathan Karlsson
“The Heat Academy”

15.30 - 17. 00 Kafijas pauze
• Semināra kopsavilkums un nākošie soli
• Tīklošanās iespējas
• Apaļa galda diskusija  

Siltumapgādes dekarbonizācija – Tehnoloģijas un labā prakse

Rīga, 23. februāris 2023




