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Pieejamais atbalsts atjaunīgo energoresursu izmantošanai
2022. gada 19. maijā plkst. 10.00 – 12.30
Formāts: tiešsaistes tikšanās lietotnē MS Teams
Pasākuma laikā iepazīsimies ar siltumapgādes attīstības stratēģiju Rīgā, kā arī VARAM atbalsta
programmas noteikumiem jaunu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas iekārtu
iegādei/maiņai. Uzzināsim par veicamajiem darbiem pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas - kāda
ir iesniegšanas kārtība un pieejamais atbalsta apjoms. Tāpat meklēsim saules paneļu enerģijas
ieguvumus un riskus. Kā izvēlēties saules paneļus un kolektorus. Vai saules paneļu saražoto
enerģiju var nodot citiem lietotājiem. Vai var saglabāt saražoto enerģiju vai arī tā jānodot sadales
tīklā. Ja ēkas īpašums sadalīts dzīvokļu grupās (par katru dzīvokli atsevišķs elektroapgādes
līgums), vai iespējams uzstādīt saules paneļus uz visu īpašumu. Siltumsūknis kā alternatīvs
risinājums gāzes apkurei. Siltumsūknis un saules paneļi, komplekss risinājums un savstarpējā
ietekme. Uzzināsim arī kas ir energokopiena un kāpēc tā ir svarīga daudzdzīvokļu ēkas
iedzīvotājiem. Vai iespējams saules paneļu uzstādīšana uz daudzdzīvokļu ēku jumtiem.

Laiks
10:00
10:20
10:45
11:10

Vebināra programma
Temats
Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plāns un siltumapgādes
attīstības stratēģija Rīgā.
VARAM atbalsta programma jaunu elektroenerģijas un
siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādei/maiņai.
Atbalsta apjoms.
Saules paneļu enerģija. Ieguvumi un riski. Kā izvēlēties
saules paneļus un kolektorus.
Siltumsūkņu tehnoloģija - energoefektīvs siltumapgādes
risinājums.

Energokopiena. Vai daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji var
to dibināt. Saules paneļu uzstādīšana uz daudzdzīvokļu
11:35
ēku jumtiem. Pieredze un atziņas pēc pilotprojekta
realizācijas
12:00 Viedokļu apmaiņa.

Runātājs
Jānis Ikaunieks, Rīgas
enerģētikas aģentūra
Gints Kārkliņš,
Vides investīciju fonds
Anrijs Tukulis, Elektrum
Energoefektivitātes centrs
Valdis Šakars,
Energotaupošas tehnoloģijas
un sistēmas
Ilgvars Francis, Rīgas
plānošanas reģions
Visi

Dalībai vebinārā var pieteikties jebkurš interesents, aizpildot pieteikuma formu tiešsaistē:
https://forms.office.com/r/0j851WXE6S
Saite uz vebināru tiks nosūtīta uz e-pastu dienu pirms pasākuma.
Dalība apmācībās - bez maksas.
Pēc pieprasījuma izsniedzam vebināra apmeklējuma apliecinājumu.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar REA - e-pasts: arnis.lelitis@riga.lv vai
tālr. 67012437, 29444448

