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2019.gadā Ekonomikas ministrija organizēja dažādus pasākumus:
1) semināru cikls "Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un #ESfondi piesaiste"
- prezentācijas šeit
- video:
Ugunsdrošība daudzdzīvokļu ēkā https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/269619943973235/
Pieredze energoefektivitātes projektu īstenošanā/ Kristaps Turauskis, Sia "Eneģeļu
pilsēta" https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2225460384142363/
Pieredze energoefektivitātes projektu īstenošanā/ Andrajs Semjonovs, SIA "Salaspils
siltums" https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/295264817813002/
Centra iela 22, Bauskas novads ēkas atjaunošanas
pieredze https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/314242695898118/
Energoefektivitāte ēkā. Ventilācija. Jelgavas pieredze/ Oļegs Kukuts, SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde" https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2130223977067040/
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas pieredze un ieteikumi/Mārtiņš Upītis,
Altum https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/392181011612422/
Gudra būvmateriālu izvēle/ Kristīne Kamerāde,Patērētāju Tiesību aizsardzības
centrs https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/370907370360157/
SIA "ADAX2" pieredze daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā un #ESfondi
piesaistē https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/587500258384128/

2) semināru cikls “Izmaiņas būvniecības regulējumā un vides pieejamība”
- prezentācijas https://em.gov.lv/lv/Ministrija/notikumu_kalendars/22767-seminars-izmainas-buvniecibas-regulejuma-un-videspieejamiba-ogre

3) Seminārs "Biežāk uzdotie jautājumi ēku būvniecības un atjaunošanas procesā"
- prezentācijas https://em.gov.lv/lv/Ministrija/notikumu_kalendars/22745-seminars-biezak-uzdotie-jautajumi-eku-buvniecibas-unatjaunosanas-procesa-aluksne

- video un prezentācijas (1) https://www.facebook.com/bvkblv/videos/2539816526034659/
- video un prezentācijas (2) https://www.facebook.com/bvkblv/videos/2354824724537462/

4) dalība izstādē "Māja I" un darbs stendā "Dzīvo siltāk"
1.diena https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3029424960433202
2.diena https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3031912503517781
3.diena https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3034115513297480
4.diena https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=303625038308399

5) seminārs "Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas aktualitātes 2019"
- fotogrāfijas un prezentācijas https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3033012403407791

6) seminārs "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā"
- fotogrāfijas un prezentācijas https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3111167908925573
- video un video (2)
(1) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/296304031268602/
(2) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/382729698988844/

7) seminārs "Ēkas dzīve pēc atjaunošanas"
- Fotogrāfijas un prezentācijas https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3132113656830998
- video
(1) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/998871760297869/
(2) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/336905046967441/

8) Seminārs "Fasāžu siltināšana un logu montāža. Prakse"
- ieskats attēlos https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3179155748793455

9) konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019"
- Ieskats konkursā pieteikto vērtēšanā
1.diena https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3234088009966895
2.diena https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3236589686383394
3.diena https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3239735062735523
video https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/vl.2343843509188503/740723726326054/?type=1
- ieskats Noslēguma pasākumā https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3285098764865819
- ziņa par laureātiem http://energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/352-godinati-2019-laureati
- Pateicība par ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā 10gados https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?
tab=album&album_id=3296396000402762

10) Seminārs "Nedaudz par kļūdām siltumapgādes sistēmas atjaunošanā"
- Fotogrāfijas un prezentācijas https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3273382376037458
- Video
(1) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2166635746776581/
(2) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/377870626173381/
(3) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/477541242991255/

11) Praktisks forums uzņēmējiem "Vai bizness šodien var atļauties NEbūt energoefektīvs?"
- https://em.gov.lv/lv/Ministrija/notikumu_kalendars/25702-praktisks-forums-uznemejiem-vai-bizness-sodien-var-atlauties-nebutenergoefektivs
- Ieskats attēlos un prezentācijas https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3612929525416073
Video:
(1) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/388773302071320/
(2) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2251180551838697/

12) Seminārs par elektroinstalāciju ekspluatāciju un ugunsdrošību
- ieskats attēlos https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3636188673090158
- Video
(1) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2547315372021766/
(2) https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/979909279027687/

13) konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019" žūrija iestādīja Pūres ozoliņus Cēsu novada
mežā https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=3296786297030399

14) NEKP forums “Enerģētikas un klimata plāns 2030 – ceļā uz ilgtspējīgu valsti”.
Ieskats pasākumā attēlos:
https://www.facebook.com/pg/ekonomikasministrija/photos/?tab=album&album_id=728345814332030
Prezentācijas:
1.daļa. NEKP 2030 un kā tajā atspoguļotas sabiedrības intereses

Video: https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/videos/2408653372690624/
NEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaistei / Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts
sekretāra vietniece
NEKP 2030 - pasākumi enerģētikas, transporta un ēku sektorā /Dzintars Kauliņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
vietnieks
NEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšana / Raimonds Aleksejenko, Ekonomikas ministrijas valsts
sekretāra vietnieks

2.daļa NEKP 2030 - sabiedriskās konsultācijas un izaicinājumi
Video:https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/videos/1031478693895767/
NEKP 2030 sabiedriskā apspriešana un pretrunīgie jautājumi /Līga Rozentāle, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un
infrastruktūras departamenta direktora vietniece
Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifikāciju / Jānis Brizga, Zaļā brīvība, valdes priekšsēdētājs
Dabasgāzes pārvades sistēmas operatora skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību / Ivars Ščerbitskis, AS “Conexus Baltic
Grid” Tehniskās attīstības un investīciju daļas vadītājs
Elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora skatījums uz plašākas elektrifikācijas iespējām /Gatis Junghāns, AS
"Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis
3.daļa. Kā sabalansēt nacionālās, pašvaldību, sabiedrības un uzņēmēju intereses enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai?
Video:https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/videos/728548180971641/
Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 perspektīva /Ēriks Eglītis, Ekonomikas ministrijas
Valsts sekretārs
Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam/Edgars Rantiņš, Rīgas plānošanas reģiona
administrācijas vadītājs
Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai /Ina Bērziņa-Veita,
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas prezidente
Ieskats pasākumā:
https://www.facebook.com/pg/ekonomikasministrija/photos/?tab=album&album_id=728345814332030
--1) Seminārs "COMBINED PILE RAFT FOUNDATION GEOTECHNICAL CALCULATION" (angļu
valodā) https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEejtELkPcutYx8TIUqcz9ZV3KQ8LZNe
2) Seminārs "GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN" (angļu valodā) https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEejtELkPcugt-303XMJMLy7VyEzfBn
3) Seminārs "REINFORCED CONCRETE STRUCTURE"CALCULATIONS"(angļu valodā) https://www.youtube.com/playlist?
list=PLKEejtELkPcuh5NDg8surS6nYUL8nKlJ4
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