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2020.gadā Ekonomikas ministrija organizēja vairākus pasākumus:
1) semināru cikls "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā".
Projektu vadības nozīmes būvniecības līgumu izpildē/ Dina Kaupere, Attīstības finanšu
institūcija ALTUM, https://www2.slideshare.net/siltinam/projektu-vadbas-nozmes-bvniecbas-lgumu-izpild
Biežāk pieļautās kļūdas apmesto fasāžu montāžā/ Ingus Pumpurs (SIA "Sakret"), Dzintars Šulcs (SIA "Knauf"), Būvmateriālu
ražotāju asoicācija https://www2.slideshare.net/siltinam/biek-pieauts-kdas-apmesto-fasu-mont-227047817
Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē/ Māris Balters, Valsts darba
inspekcija https://www2.slideshare.net/siltinam/valsts-darba-inspekcijas-konstattais-bvniecbas-nozar
Biežāk pieļautās kļūdas logu montāžā/ Roberts Viļumsons, Latvijas Logu un durvju ražotāju
asociācija, https://www2.slideshare.net/siltinam/biek-pieauts-kdas-logu-mont
Biežāk pieļautās kļūdas ventilējamo fasāžu montāžā/ Māris Želvis (SIA "ROCKWOOL"), Normunds Kalniņš (SIA "Paroc"), Andris
Lujāns (SIA "Saint_gobain Celtniecības produkti"), Latvijas Minerālvates ražotāju
asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/biek-pieauts-kdas-ventiljamo-fasu-mont-229717773
Biežāk pieļautās kļūdas ventilējamo fasāžu montāžā/ Pēteris Čerdincevs, SIA “Zulak Wood Latvia”, Latvijas Minerālvates
ražotāju asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/biek-pieauts-kdas-ventiljamo-fasu-mont-227047818
Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām/ Dzintars Lagzdiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests https://www2.slideshare.net/siltinam/atkpju-saskaoana-no-bvnormatvu-ugunsdrobas-prasbm-229734296
Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti/ Līga Jaunozola, Iepirkumu uzraudzības
birojs https://www2.slideshare.net/siltinam/iepirkuma-lguma-btiskkie-aspekti
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā/ Renāte Lakse,SIA "Danfoss" Latvijas siltumuzņēmumu
asociācijas biedrs https://www2.slideshare.net/siltinam/kdas-siltumapgdes-sistmas-mont
Ieskats pasākumos fotogrāfijās https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dzivosiltak&set=a.4139479962761024
Video:

2) semināru cikls "Ēkas dzīve pēc atjaunošanas"
Logi un ventilācija atjaunotā ēkā/ Roberts Viļimsons, Latvijas Logu un durvju ražotāju
asociācija, https://www2.slideshare.net/siltinam/logi-un-ventilcija-atjaunot-k-227048791
Siltumapgādes sistēmas apkope un uzturēšana/Renāte Lakse, SIA “Danfoss”, Latvijas siltumuzņēmumu
asociācijas biedrs https://www2.slideshare.net/siltinam/siltumapgdes-sistmas-apkope-un-uzturana
Vai energoefektīvs dzīvesveids ir domāts man? / Toms Lācis, Elektrum Energoefektivitātes
centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/vai-energoefektvs-dzvesveids-ir-domts-man-229716593
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana/ Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienests https://www2.slideshare.net/siltinam/ugunsdrobas-noteikumu-ievroana
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai/ Ingus Pumpurs (SIA "Sakret"), Dzintars Šulcs (SIA
"Knauf"), Būvmateriālu ražotāju asoicācija https://www2.slideshare.net/siltinam/apmesto-un-ventiljamos-fasu-kopana-toilgtspjbas-nodroinanai
Ieskats pasākumā fotogrāfijās https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dzivosiltak&set=a.4129416030434084
Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/196405928338173

3) 2020.gada 4.martā Energoefektivitātes forums "Paradumu maiņa - mazs solis lieliem mērķiem"
- Sadarbības memoranda parakstīšanas un forums par paradumu maiņu fotogrāfijas, prezentācijas, video
šeit https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dzivosiltak&set=a.4125872040788483
Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi/ Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš
Zemītis https://www2.slideshare.net/siltinam/eiropas-zaais-kurss-lieli-mri-lieli-soi
Energoefektivitātes izaicinājumi/Dzintars Kauliņš, Ekonomikas
ministrija https://www2.slideshare.net/siltinam/energoefektivittes-izaicinjumi/
Dzīvo siltāk 10/ Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija https://www.slideshare.net/siltinam/dzvo-siltk-10

- Forums "Paradumu maiņa - vieda izvēle ekonomikas ilgtspējai" fotogrāfijas, prezentācijas, video
šeit https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dzivosiltak&set=a.4126153010760386
Paradumu maiņa energoefektivitātē/ Kristīne Dambe, uzvedības ekonomikas
eksperte https://www2.slideshare.net/siltinam/paradumu-maia-energoefektivitt
Energoefektivitāte - daļa no uzņēmuma ilgtspējas / Dace Helmane, Institute for Corporate Sustainability and
Responsibility https://www2.slideshare.net/siltinam/energoefektivitte-daa-no-uzmuma-ilgtspjas
Veselība un drošība - paradumu maiņas piemēri Latvijas uzņēmumos/ Linda Matisāne, Valsts darba
inspekcija https://www2.slideshare.net/siltinam/veselba-un-droba-paradumu-maias-piemri-latvijas-uzmumos
Dzīvokļa īpašnieks un mazie paradumi, kas uzlabo dzīvi/ Ģirts Beikmanis, Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju
asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/dzvoka-panieks-un-mazie-paradumi-kas-uzlabo-dzvi
Finanšu pratība energoefektivitātes projektu attīstībai/ AS "SEB Latvia" valdes loceklis Arnis
Škapars https://www2.slideshare.net/siltinam/finanu-pratba-energoefektivittes-projektu-attstbai
Ceļā uz zaļu biroju/Adriāna Kauliņa, AS "Swedbank Latvia" https://www.slideshare.net/siltinam/ce-uz-zau-biroju
Dati kā instruments darba ražībai un lēmumu pieņemšanai/ Jānis Šipkovs,
www.Energodata.lv https://www2.slideshare.net/siltinam/dati-k-instruments-darba-rabai-un-lmumu-pieemanai
Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs/Jānis Ikaunieks, Vidzemes plānošanas
reģions https://www2.slideshare.net/siltinam/efektvs-enerijas-patri-izgltbas-iestds

4) Vebināra “Kvalitatīva energoefektivitātes projektu īstenošana” video un
prezentācijas https://www.facebook.com/199161806792879/videos/639159756947591
Jautājumi un atbildes par Būvniecības informācijas sistēmu / Iļja Zapoļskihs, Būvniecības valsts kontroles
birojs https://www2.slideshare.net/siltinam/jautjumi-un-atbildes-par-bvniecbas-informcijas-sistmu

Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi/ Ingus Pumpurs, Būvmateriālu ražotāju asociācija, SIA
“Sakret” https://www2.slideshare.net/siltinam/apmests-fasdes-kdas-un-ieteikumi
Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti /Valters Šteinbergs, Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra https://www2.slideshare.net/siltinam/iepirkuma-lguma-btiskkie-aspekti-235710454
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole/ Kristīne Kamerāde, Patērētāju tiesību aizsardzības
centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/bvizstrdjumu-atbilstba-un-kontrole
Projektu īstenošana. Praktiskā pieredze. / Artūrs Bērziņš, Rīgas Valsts
tehnikums https://www2.slideshare.net/siltinam/projektu-stenoana-praktisk-pieredze

5) vebinārs “Darba vide - pielāgošanās jauniem izaicinājumiem" video un
prezentācijas https://www.facebook.com/199161806792879/videos/722059635029390
Distancēšanās darba vietā - Latvijas uzņēmumu īstenotie tehniski organizatoriski pasākumi/ Linda Matisāne,Valsts darba
inspekcija https://www2.slideshare.net/siltinam/distancans-darba-viet-latvijas-uzmumu-stenotie-tehniski-organizatoriskipaskumi
Iekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumā/ Žanna Martinsone, Rīgas Stradiņa
universitāte https://www2.slideshare.net/siltinam/iektelpu-gaisa-kvalitte-birojos-zinmais-un-nezinmais-odienas-skatjum
Gaisma darba vietā: veselības un produktivitātes elementi/ Dmitrijs Astašonoks, VELUX , International Federation for The
Roofing Trade https://www2.slideshare.net/siltinam/gaisma-darba-viet-veselbas-un-produktivittes-elementi-235774739?
Akustika birojos/ Jānis Ankipāns, Ecophon/ Latvijas Minerālvates ražotāju
asociācija https://www.slideshare.net/siltinam/akustika-birojos
Kā mērījumi var palīdzēt biroja darba vides uzlabošanai / Toms Rekšņa, SAF Tehnika,
LTRK https://www2.slideshare.net/siltinam/k-mrjumi-var-paldzt-biroja-darba-vides-uzlaboanai
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspluatācija vīrusu epidēmijas apstākļos/ Arturs Lešinskis, Rīgas Tehniskā
universitāte, https://www2.slideshare.net/siltinam/ventilcijas-un-gaisa-kondicionanas-sistmu-ekspluatcija-vrusu-epidmijasapstkos-235774741
6) vebinārs “Kvalitatīva fasāžu siltināšana un atjaunošana” video un
prezentācijas https://www.facebook.com/199161806792879/videos/304590127339565
Siltumizolācijas materiāla izvēle - minerālvate / Māris Želvis, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija , SIA
"ROCKWOOL" https://www2.slideshare.net/siltinam/siltumizolcijas-materila-izvle-minerlvate
Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols / Intars Siliņš, Būvmateriālu ražotāju asociācija,
Tenapors https://www2.slideshare.net/siltinam/siltumizolcijas-materila-izvle-putupolistirols
ETAG 004 – prasības un montāža / Ingus Pumpurs, Būvmateriālu ražotāju asociācija,
Sakret https://www2.slideshare.net/siltinam/etag-004-prasbas-un-monta
Ventilējamā fasāde – siltumizolācijas materiāla izvēle un montāža/ Andris Lujāns, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija, SIA
“Saint-Gobain Celtniecības Produkti"/ https://www2.slideshare.net/siltinam/ventiljam-fasde-siltumizolcijas-materila-izvle-unmonta-andris-lujns-latvijas-minerlvates-raotju-asocicija-sia-saintgobain-celtniecbas-produkti-isover-latvija
Apdares plāksnes – izvēle un montāža/ Pēteris Čerdincevs, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija, SIA "Zulak Wood
Latvia" https://www2.slideshare.net/siltinam/apdares-plksnes-izvle-un-monta
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole / Kristīne Kamerāde, Patērētāju tiesību aizsardzības
centrs http://https//www.slideshare.net/siltinam/bvizstrdjumu-atbilstba-un-kontrole-236408657
7) vebinārs "Iekštelpu gaisa un telpu higiēnas kvalitātes nozīme veselīgas un drošas skolu vides nodrošināšanai” video un
prezentācijas https://www.facebook.com/199161806792879/videos/923564931485031 (1)

un https://www.facebook.com/199161806792879/videos/1163167060721915 (2)
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna/ Žanna Martinsone, Rīgas Stradiņa
universitāte https://www2.slideshare.net/siltinam/veselga-iektelpu-vide-skols-gaisa-kvalitte-un-telpu-higina
Kā skolu ventilāciju un gaisa kondicionēšanu padarīt energoefektīvāku / Arturs Lešinskis, RTU - Rīgas Tehniskā universitāte ,
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts https://www2.slideshare.net/siltinam/k-skolu-ventilciju-un-gaisa-kondicionanupadart-energoefektvku
Mācību vide. Dienasgaismas un svaiga gaisa ietekme / Dmitrijs Astašonoks, VELUX, International Federation for The Roofing
Trade https://www2.slideshare.net/siltinam/mcbu-vide-dienasgaismas-un-svaiga-gaisa-ietekme
Mikroklimata ietekme uz sekmēm un uzvedību/ Līga Bērziņa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera LTRK,
uzvediba.lv https://www2.slideshare.net/siltinam/mikroklimata-ietekme-uz-sekmm-un-uzvedbu
Akustika skolās ietekme uz skolniekiem un skolotājiem/ Jānis Ankipāns, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija,
Ecophon https://www2.slideshare.net/siltinam/akustika-skols-ietekme-uz-skolniekiem-un-skolotjiem
00:26:00 Kā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolās/ Toms Rekšņa, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera LTRK, SAF Tehnika, Aranet https://www2.slideshare.net/siltinam/k-gaisa-kvalittes-mrjumi-var-uzlabotdarba-produktivitti-skols
8) konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020" http://energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/398-godinati-konkursaenergoefektivaka-eka-latvija-2020-laureati
- maziey, II kārtā iekļuvušie ēku, stāsti https://www.facebook.com/watch/199161806792879/661002108185843

Ekonomikas ministrija ar stendu "Dzīvo siltāk" piedalījās izstādēs "Māja I 2020" un "ComfortHome". Izstādes "ComfortHome" laikā
Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju organizēja trīs seminārus.
ieskats seminārā "Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas aktualitātes" https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=dzivosiltak&set=a.5069073683134976
ieskats seminārā "Dzīvokļa īpašniek, tas Tev jāzina!" https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=dzivosiltak&set=a.5074106572631687
ieskats seminārā "Būvē un atjauno gudri" https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=dzivosiltak&set=a.5079461235429554

2020.gada novembrī un decembrī Ekonomikas ministrija un Latvijas Namu un pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, konkursa
"Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020" ietvaros organizēja 6 vebinārus:
- vebinārs "Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un atjaunošanas aktualitātes 2020.(divas daļas):
video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEejtELkPcth8xjYREIGBXGCYGXyyfet
Par DME programmas aktualitātēm / I.Vērzemniece, Attīstības finanšu institūcija
ALTUM https://www2.slideshare.net/siltinam/daudzdzvoku-mju-energoefektivittes-programmas-aktualittes-239353735
Latvijas daudzdzīvokļu nami kā mājoklis ilgtermiņā / Ģ.Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju
asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/mjoki-ilgtermi-namu-prvaldnieku-skatjum
Daudzdzīvokļu namu ūdens uzskaites problēmas un risinājumi/ V.Lesiņš, Ventspils nekustamie
īpašumi https://www2.slideshare.net/siltinam/daudzdzvoku-namu-dens-uzskaites-problmas-un-risinjum
Precīza ūdens uzskaite/N.Sproģis, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/precza-dens-

uzskaite-239354343
Spēļu un rekreācijas laukumu drošums / V.Visocka, Patērētāju tiesību aizsardzības
centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/spu-un-rekrecijas-laukumu-drouma-noteikumi
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi/ G.Valdmanis, Latvijas
Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/elektroinstalcija-daudzdzvoku-namosaktulks-problmas-to-diagnostika-un-remonta-risinjumi
Virzība uz ilgtspējīgu daudzdzīvokļu ēku/R.Liepniece, Elektrum Energoefektivitātes
centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/virzba-uz-ilgtspjgu-daudzdzvoku-ku-239429390
Pareiza apkures iekārtu ekspluatācija un gaisa piesārņojuma samazināšana/Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija https://www2.slideshare.net/siltinam/pareiza-apkures-iekrtu-ekspluatcija-un-gaisa-piesrojuma-samazinana
- vebinārs "Būvē un atjauno gudri" (divas daļas)
Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEejtELkPctOvAWHxM4sSmLjck37AIwe
Kas jāzina par ēkas energoefektivitāti pirms pieņem lēmumu par ēkas būvniecību/atjaunošanu /A.Vulāns, SIA
“Būvfizika” https://www2.slideshare.net/siltinam/kas-jzina-par-kas-energoefektivitti-pirms-pieem-lmumu-par-kasbvniecbuatjaunoanu
Patvaļīga būvniecība un legalizācija privātmājā/D.Skalbe, Rīgas pilsētas
būvvalde https://www2.slideshare.net/siltinam/patvaga-bvniecba-un-legalizcija-privtmj
Ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanas varianti/N.Kalniņš, SIA “Paroc”, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija
Gandrīz nulles enerģijas ēkas /A.Lujāns, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/gandrznulles-enerijas-kas-privtmjas
Būvmateriālu atbilstība/K.Kamerāde, Patērētāju tiesību aizsardzības
centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/bvizstrdjumu-atbilstba-un-kontrole-239684302
Vienģimenes māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi / G.Valdmanis, Latvijas
Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/elektroinstalcija-dzvojams-ks-aktulksproblmas-to-diagnostika-un-remonta-risinjumi
Finanšu pratība, par mājokļa atjaunošanu domājot/N.Dūcis, Finanšu nozares asociācija, AS “Swedbank
Latvija” https://www2.slideshare.net/siltinam/swedbanka
Viss par valsts atbalstu mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem/ Andris Veismanis, Attīstības finanšu
institūcija Altum https://www2.slideshare.net/siltinam/mjoku-garantijas-imenm-ar-brniem-un-jaunajiem-specilistiem
Vai saules enerģija ir domāta Tev/A.Tukulis, Elektrum Energoefektivitātes centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/vaisaules-panei-domti-tev
Saules paneļu pieslēgšanas process/J.Vinniņš, AS “Sadales tīkls” https://www2.slideshare.net/siltinam/saules-paneupieslganas-process-sadales-tklam-240096706
Apkures veidi privātmājai / A.Zajacs, Rīgas Tehniskā universitāte https://www2.slideshare.net/siltinam/apkures-veidi-privtmjai240096707
Ventilācija privātmājā. Būtiskais/I.Dimdiņa, LSGūtis https://www2.slideshare.net/siltinam/ventilcija-privtmj-btiskais
Ugunsdrošības noteikumi/Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests https://www2.slideshare.net/siltinam/aktualittes-ugunsdrobu-un-valsts-ugunsdrobas-uzraudzbu-reguljoajosnormatvajos-aktos
Par ko padomāt izvēloties risinājumu notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai? /Iveta Teibe, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija https://www2.slideshare.net/siltinam/par-ko-padomt-izvloties-risinjumu-notekdeu-savkanai-un-attranai240103151

- vebinārs "Dzīvokļa īpašniek, to Tev vērts zināt" . (divas daļas)
Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEejtELkPcuHp5RvmpixCqpeYENeZn_u
Patvaļīga būvniecība un legalizācija dzīvoklī/D.Skalbe, Rīgas pilsētas būvvalde https://www2.slideshare.net/siltinam/patvagabvniecba-dzvokos
Attaisnojuma dokumenti un darījumu atspoguļošana apsaimniekotāju grāmatvedībā/E.Bisenieks, D.Kucina, Valsts ieņēmumu
dienests https://www2.slideshare.net/siltinam/attaisnojuma-dokumenti-un-darjumu-atspoguoana-apsaimniekotju-grmatvedb
Kvalitatīva dzīves vide mājoklī/ Ž.Martinsone, Rīgas Stradiņa universitāte https://www2.slideshare.net/siltinam/kvalitatvadzves-vide-mjokl-239845312
Logi un ventilācija/ I.Buls, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/logi-un-ventilcija239841562
Attālinātais darbs. Ieteikumi / I.Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitāte https://www2.slideshare.net/siltinam/attlintais-darbsieteikumi
Akustika birojā un mājas birojā - kopīgais un atšķitrīgais / J.Ankipāns, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija,
Ecophon https://www2.slideshare.net/siltinam/akustika-birojos-un-mjas-biroj-kopgais-un-atirgais
Kā novērtēt dzīvokļa energoefektivitāti/T.Lācis, Elektrum Energoefektivitātes centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/knovrtt-dzvoka-energoefektivitti
Energoefektīvas iekārtas/A.Černaja, Patērētāju tiesību aizsardzības
centrs https://www2.slideshare.net/siltinam/energoefektvas-iekrtas-239960440
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi / G.Valdmanis, Latvijas
Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija https://www2.slideshare.net/siltinam/elektroinstalcija-daudzvoku-dzvojamsks-aktulks-problmas-to-diagnostika-un-remonta-risinjumi
Apkures sistēmas modernizācijas piemērs/R.Lakse, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas biedrs, SIA
“Danfoss" https://www2.slideshare.net/siltinam/apkures-sistmas-modernizcija-zva
Siltumeneģijas maksas sadalītāji /M.Donga, AS “Rīgas siltums” https://www2.slideshare.net/siltinam/siltumenerijas-maksassadaltjs-iespjas-un-izmantoana-238696071

Sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum organizēts Energoeformums2020. Video šeit https://www.youtube.com/watch?
v=mM97TfRH624&list=PL3wc45KQi4be7JbmBkkrfPjPouNHZkwo0

Seko līdzi https://www.facebook.com/dzivosiltak/ Informācija par tuvākajiem pasākumiem tiks papildināta.
Visas prezentācijas no Ekonomikas ministrijas organizētajiem pasākumiem ir šeit https://www.slideshare.net/siltinam/;
video https://youtube.com/siltinam

https://www.em.gov.lv/lv/2020gada-pasakumi

