Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra Enerģētikas dienu 2014 ietvaros aicina Jūs
uz Semināru
Jēkabpilī, 13.06.2014.,
Vieta: „Jēkabpils pamatskolas” zāle, Rīgas iela 200A,
Laiks: 10:00 -14:30

I daļa
Aktualitātes Enerģētikas jomā
Laiks
09:30-10:00
10:00 – 10:05
10:05 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45

10:45 – 11:00

Tēma
Ierašanās, reģistrācija
Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvja uzruna
Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras darbi Jēkabpilī – Direktore
Inga Kreicmane / energoeksperts Ainārs Gulbinskis
Jēkabpils pilsētas pašvaldības aktivitātes enerģētikas jomā – Inga
Virsnīte, Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilsētsaimniecības departamenta,
Attīstības un investīciju nodaļas vadītājas vietniece
SIA „Jēkabpils siltums” aktualitātes energoefektivitātes jomā –
Aleksandrs Karpenko, SIA „Jēkabpils siltums”, valdes priekšsēdētājs
Daudzdzīvokļu māju siltināšana/renovācija Jēkabpils pilsētā un
siltināšanas aktualitātes – Ainārs Gulbinskis, Zemgales reģionālās
enerģētikas aģentūra, energoeksperts

II daļa
Eiropas Sociālā Fonda projekta1 seminārs

par Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveides iespējām un elektromobiļu
pielietojumu
Semināra mērķis ir izsmeļošas informācijas sniegšana par Zemgales reģiona pašvaldību auto parku
izpētes rezultātiem, par Igaunijas un Lietuvas pieredzi, par elektromobiļu un to uzlādes tehniskajiem
risinājumiem, izmantošanas priekšrocībām un ierobežojumiem.
Semināra ietvaros piedāvāsim elektromobiļu uzlādes risinājumu un elektromobiļu izmantošanas
demonstrēšanu, iespēju izmēģināt elektromobiļus.

Laiks

Tēma

11:00 – 11:15

Reģistrācija, kafija
Informācija par ZREA īstenoto ESF projektu „Zemgales reģionālās
enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un

11:15 – 11:30

1

ESF projekts – „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska
pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125).

Laiks

11:30 – 12:00
12:00 - 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30

Tēma
īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma –
elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” - Projekta vadītāja
Signe Vīlipa
Prezentācija
„Priekšlikumi
iespējamam
inovatīvam
publiskā
pakalpojuma piedāvājumam – elektromobiļu uzlādes punktu izveidei” Projekta eksperts Arnis Bergs
Prezentācija „Mazsvara elektriskie transportlīdzekļi un to uzlāde” SIA „Blue Shock Bike” pārstāvis, Projekta eksperts Arnis Bergs
Prezentācija „Lēngaitas elektromobiļi un to uzlāde” - SIA „Impresso”
pārstāvis Rūdolfs Būda
Prezentācija „Ātrgaitas elektromobiļi un to uzlāde” - Projekta eksperts
Arnis Bergs vai dīlera pārstāvis
Diskusija Kafijas pauzes laikā
Praktiskā iepazīšanās ar elektriskajiem transportlīdzekļiem un to
uzlādi – elektrisko transporta līdzekļu demonstrācija un testēšana

Lūdzam pieteikt savu dalību enerģētikas dienu seminārā uz e-pastu: zrea@zrea.lv vai pa
telefoniem 29539397 vai 63080205
Seminārs ir bezmaksas.

