
 
 
 
 

  
Atbildību par pasākuma saturu pilnībā uzņemas tā veidotāji. 
Tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālā viedokļa 
atspoguļojumu. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par 
pasākuma materiālu tālāku izmantošanu.  

 

 

“Eiropas Enerģētikas savienības radītās iespējas un izaicinājumi – 

energoefektivitāte un atjaunīgā enerģija Latvijā”  

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu 
 

Saeimas Sarkanā zāle, Jēkaba iela 11 
Otrdien, 2016. gada 5. aprīlī, 14.30 – 17.45 

 
Darba valoda: latviešu un angļu, nodrošināta sinhronā tulkošana 

PROGRAMMA 

14.30 – 15.30 Eiropas Enerģētikas savienības ietekme uz ilgtspējīga un droša enerģijas 

tirgus izveidi Latvijā  

Vada: Eiropas Atjaunojamo enerģijas avotu foruma EUFORES ģenerālsekretārs Jans Geiss 

(Jan Geiss) 

 

 Atklāšanas uzruna 
Saeimas deputāts, Eiropas lietu komisijas un Tautsaimniecības, agrārās un 
reģionālās politikas komisijas loceklis, ziņotājs par Energoefektivitātes likuma 
projektu Edvards Smiltēns 

 

 Enerģētiskā neatkarība un ilgtspējīga attīstība – ES politikas prioritātes  
Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle 

 

 Latvijas centieni nodrošināt pieejamāku un ekoloģiski tīrāku enerģiju, un stiprināt 
energopiegāžu drošību 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas  
valsts sekretāra vietniece Rota Šņuka 
 

 Eiropas regulējuma nozīme Latvijas enerģijas tirgus reformēšanā  
Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta “Dir C – Atjaunojamie 
energoresursi, pētniecība un inovācija, energoefektivitāte” politika virsnieks Ruta 
Baltause 

 
 
15.30 – 15.45 Kafijas pauze  
  



 
 
 
 

  
Atbildību par pasākuma saturu pilnībā uzņemas tā veidotāji. 
Tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālā viedokļa 
atspoguļojumu. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par 
pasākuma materiālu tālāku izmantošanu.  

 
 
 
15.45 – 17.15 Energoefektivitāte un atjaunīgie energoresursi – ceļš uz enerģētisko 
neatkarību  
Vada: Eiropas Atjaunojamo enerģijas avotu foruma EUFORES ģenerālsekretārs Jans Geiss 

(Jan Geiss) 

 

 Energoefektivitātes nozares izaugsme un inovācijas kā Latvijas tautsaimniecības 
virzītājspēks  

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un 
energoefektivitātes departamenta direktore Aija Timofejeva 

 

 Latvijas neizmantotais potenciāls: ēku energoefektivitāte 
Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja līdzdirektors Nikolass Stančofs 
(Nicholas Stancioff) 
 

 Vai energoefektivitātei rūpniecībā ir robežas? 
Rīgas Tehniskās universitātes profesore Dagnija Blumberga 
 

 Atjaunojamo energotehnoloģiju attīstības nākotnes perspektīvas Latvijā 
Latvijas bioenerģijas asociācijas padomes loceklis Edgars Vīgants 

  

 Latvijas enerģētiskās pārejas politiskie aspekti 
Latvijas Republikas Saeimas deputāts Einārs Cilinskis  

 
 
 

17.15 – 17.45 Jautājumi un debates 
 
 
 
 
* Tiek gaidīts apstiprinājums 
 


