Norisinājās 10. starptautiskā energoefektivitātei veltītā konference
No 30. septembra līdz 1. oktobrim norisinājās 10. starptautiskā konference “10th
International Conference for European Energy Managers”, kas tika organizēta
programmas “Horizon 2020” projekta “Taking European Energy Managers to next
efficiency levels by implementing energy audit recommendations” (proj. nr. 785 032)
ietvaros. Konferences norise tika plānota Grieķijā, tomēr ievērojot veicamos
epidemioloģiskās drošības pasākumus, ierobežojumus tūrismam un ceļošanai,
konference tika organizēta virtuāli.
Konferences mērķis bija pulcēt kopā vadošos ekspertus un EUREM apmācību
absolventus, kā arī citus interesentus, lai dalītos pieredzē par energoefektīvu risinājumu
ieviešanu uzņēmumos, tostarp ar mērķi paplašināt kontaktpersonu loku. Konference tika
sadalīta piecos apmācību blokos:
1. Energopārvaldība un energoaudits;
2. Atjaunojamie energoresursi uzņēmējdarbībā;
3. Gaisa kondicionēšana un atdzesēšana;
4. Saspiestais gaiss;
5. Digitalizācija un enerģija.
Pasākumā piedalījās vairāk kā 400 dalībnieku no 34 pasaules valstīm un vienlaicīgi
konference tika pārraidīta vācu, angļu un grieķu valodās.
Konferences ietvaros par viskvalitatīvāk izstrādātajiem projektiem tika apbalvoti
nacionālo balvu ieguvēji no Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Igaunijas, Latvijas un
Serbijas. Tostarp tika apbalvots Latvijas pārstāvis - Elektrum Olimpiskā centra” tehniskās
ekspluatācijas un saimniecības daļas vadītājs Pēteris Grundiņš ne tikai sekmīgi beidza
EUREM kursus, bet arī pēc žūrijas novērtējuma izstrādāja labāko projektu, kurā peldēšanas
un attīstības centram ir paredzēts nomainīt cirkulācijas sūkņus peldbaseinam un
apgaismojumu, saņemot nacionālo balvu. Latvijas pārstāvis sertifikātu saņēma Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās.
Latvijā projektu “Taking European Energy Managers to next efficiency levels by
implementing energy audit recommendations” ievieš Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera no 01/03/2018 līdz 28/02/2021 gadam.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība,
kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie
uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru
(3000 individuālie uzņēmumi un 3000 caur uzņēmēju biedrībām). LTRK individuālo biedru –
uzņēmumu – apgrozījums 2019. gadā pārsniedza 17,2 miljardus eiro.
LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par
labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu
konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.
LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus
gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo
Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās
Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.
Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss
un atbalsts jau 80.gadu!

