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COME RES projekta sanāksme 

 

DATUMS: 2022.gada 16. februārī no plkst. 9:45 – 13:30 

VIETA: Tiešsaiste (Saite tiks nosūtīta pēc reģistrēšanās) 

ĪSS APRAKSTS 

 

COME RES projekts analizē atjaunojamās enerģijas kopienas (AEK) kā sociāltehnoloģiskas sistēmas. No 

tehnoloģiju skatupunkta projekts aptver saules PV, vēja (sauszemes) tehnoloģijas, elektroenerģijas 

uzglabāšanas tehnoloģijas un arī integrētos risinājumus. Savukārt, izmantojot daudznozaru un 

starpdisciplināru pieeju, projekts analizē politiskos, administratīvos, juridiskos, sociālekonomiskos, 

telpiskos un vides faktorus, un identificē un novērtē iemeslus, kādēļ izvēlētajos projekta mērķa reģionos 

AEK attīstība notiek lēni. 

 
Katrā no valstīm tiek veidoti nacionālie forumi, kuru darbā piedalās projekta partneri un AEK attīstībā 

ieinteresētās puses. 

 

2022. gada 16. februārī no plkst. 9:45 līdz 13:30 notiks Latvijas nacionālā foruma tematiskā 

sanāksme. 

 
Sanāksmes pirmajā daļā paredzēts aplūkot labās prakses enerģijas kopienu īstenošanā COME RES 

partnervalstīs un norises Latvijā.  Turpinot iepriekšējo pasākumu tradīciju, papildus COME RES Latvijas 

ekspertu sagatavotajam ziņojumam, esam aicinājuši sniegt detālāku ieskatu AEK veidošanā vienā no 

COME RES partnervalstīm, šoreiz Itālijā.  

 

Savukārt sanāksmes otrajā daļā apskatīsim un diskutēsim par atjaunojamās enerģijas kopienu attīstību 

virzošajiem faktoriem un šķēršļiem.  

 
PROGRAMMA 

LAIKS  TĒMA  

09:45 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija, pieslēgšanās tiešsaistei. 

10:00 – 10:05 Sanāksmes atklāšana. Sanāksmes mērķis. 

Aija Zučika, Latvijas Vides Investīciju fonds, projekta COME RES vadītāja 

10:05 – 10:15 COME RES projekta aktualitātes. 

Aija Zučika, Latvijas Vides Investīciju fonds, projekta COME RES vadītāja 

Sanāksmes I daļa 
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Labās prakses atjaunojamo enerģijas kopienu (AEK) īstenošanā COME RES partnervalstīs  

10:15 – 10:40 COME RES projekta apkopotās AEK labās prakses (projekta nodevuma 
D5.2 rezultāti) 

Ivars Kudreņickis un Gaidis Klāvs, Fizikālās Enerģētikas institūts, COME RES 
projekta eksperti 

10:40 – 11:00 Projekts “Atjaunojamās enerģijas kopienu projektu praktiskā īstenošana“ 

Ilgvars Francis, Rīgas plānošanas reģions, projekta koordinators 

11:00 – 11:30 Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārņemšana Itālijā  

(Prezentācija angļu valodā) 

 AEK izveides ietvarnosacījumu pilnveidošana (jaunais 2021.gada 
decembra tiesiskais ietvars) 

 Pirmā prakse ieviešot atjaunojamo energoresursu kopienas: “Energy 
City Hall REC-1“ un GECO 

Gianluca D'Agosta, ENEA, Geco project Coordinator 

11:30 – 11:50  Diskusija: COME RES apkopotās AEK labās prakses pārneses iespējas uz 
Latviju 

Vada: Gaidis Klāvs un Ivars Kudreņickis, Fizikālās Enerģētikas institūts 

           Aija Zučika, Latvijas Vides Investīciju fonds, projektu vadītāja 

11:50 – 12:10 Pārtraukums 

Sanāksmes II daļa 

Atjaunojamo energoresursu kopienu virzošie faktori un šķēršļi 

12:10 – 12:35 Atjaunojamo enerģiju kopienu virzošie faktori un šķēršļi COME RES 
partnervalstīs  un Latvijā (projekta nodevums D.2.3.) 

Ivars Kudreņickis, Fizikālās Enerģētikas institūts, COME RES projekta 

eksperts 

12:35 – 12:50 Atjaunojamo energoresursu kopienu īstenošanas likumdošanas aspekti. 

Pašvaldības iespējas iesaistīties AER kopienās kā to dalībniekiem. 

Ievads:  Māris Pūķis, Latvijas Pašvaldību savienība, vecākais padomnieks, 

Dr. phys., Dr. oec., 

Dalībnieku viedokļu apmaiņa 

12:50 – 13:20 Diskusija. Atjaunojamo enerģijas kopienu attīstības veicināšana Latvijā. 
Kā veidot virzošos spēkus un mazināt šķēršļus. 

Vada: Gaidis Klāvs un Ivars Kudreņickis, Fizikālās Enerģētikas institūts 

           Aija Zučika, Latvijas Vides Investīciju fonds, projektu vadītāja 

13.20 – 13:30 Sanāksmes noslēgums 
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Kontakti: 
COME RES Project 

info@come-res.eu 

www.come-res.eu 
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