
Pasākuma mērķis 

RoundBaltic, H2020 contract no 957051

Reģistrējies šeit

  PROGRAMMA
09:45
10:00

10:15

11:45

Privātā finansējuma 
piesaiste ilgtspējīgas 
energoefektivitātes 
finansēšanai
Pašvaldība kā galvenais 
energoefektivitātes pasākumu 
ieviešanas katalizators 

12. janvāris  (tiešsaistē)

Pasākuma mērķis: Konstruktīvi ieteikumi politikas veidotājiem, valsts institūcijām un pašvaldībām privātā finansējuma 
piesaistes veicināšanai Latvijas ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanā 

Projekta RoundBaltic 3. reģionālais apaļais galds

Dalībnieku reģistrēšanās
Pasākuma ievads, īss atskats uz projekta aktivitātēm – Reinis Āboltiņš

Atklāšanas uzruna
Māris Zusts, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

Ievadprezentācijas diskusijai:
Pašvaldību iespējas jaunajā periodā, plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā
Gatis Silovs, Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors

Kā siltināt un atjaunot daudzdzīvokļu mājas ar ES atbalstu?!
Ieva Vērzemniece, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja

Energoefektivitātes fonds
Jānis Ikaunieks, Rīgas enerģētikas aģentūras direktors

Jautājumi un atbildes

Pārtraukums

Kā pašvaldībām vēl veicināt energoefektivitāti daudzdzīvokļu ēkās?
Sesiju moderē Reinis Āboltiņš
Pašvaldības jau daudzos un dažādos veidos atbalsta daudzdzīvokļu ēku īpašniekus 
energoefektivitātes pasākumu ieviešanā – paralēlās diskusijas mērķis ir dalīties ar līdzšinējo pieredzi 
un kopīgi radīt idejas esošo atbalsta pasākumu pilnveidei. Katra no KPR pašvaldībām ir aicināta 
dalīties ar īsu apkopojumu par līdzšinējo pieredzi un sasniegumiem – kā notiek plānošana, kā 
atbalsts tiek organizēts pašlaik, kas strādā vislabāk u.c. Idejas sadarbības attīstībai vietēja un 
reģionāla mēroga atbalsta pasākumu izveidē.

Diskusijā par labas prakses piemēriem, izaicinājumiem un nākotnes aktivitātes piedalās:

Inguna Tomsona, Projektu vadītāja, Kurzemes plānošanas reģions
Alla Kudiņa, Projektu vadītāja, Kurzemes plānošanas reģions
Kārlis Beihmanis, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas projektu vadītājs
Klimata pārmaiņu un energoefektivitātes jautājumos
Renāte Bražinska, SIA “Salaspils siltums”

Jautājumi un atbildes

Ēku pārvaldība – no barjeras par iespēju finansējuma piesaistē un  
energoefektivitātes pasākumu ieviešanā
Sesiju moderē Gundars Rēders
Energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās ievieš namu apsaimniekotāji, tāpēc KPR 
pašvaldības un namu pārvaldītāji tiek aicināti dalīties pieredzē ar līdzšinējo pieredzi un kopīgi radīt 
idejas, kā veiksmīgāk attīstīt šo jomu. Kādus pienesumus pārvaldībā sniegs jaunā ALTUM programma 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei? Kas mainīsies ēku pārvaldībā un iespējās ieviest projektus 
saistībā ar BVKB pārvaldīto BIS, datu sistēmu? Finansiālo un sociālo ieguvumu popularizēšana. 
Ņemot vērā lielo finansējuma nozīmi, diskusijā piedalās arī finanšu nozares pārstāvji.

Diskusijā par energoefektivitātes projektu ieviešanu un to atbalstu piedalās:

Gunta Cekule, LABEEF padomes locekle
Edgards Augustiņš, RenEsco direktors
Ieva Vērzemniece, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja

Jautājumi un atbildes

Apaļā galda sesiju galvenās atziņas, diskusija un turpmākie soļi
Pasākuma noslēgums

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScav_p_6K72w8QClCuQ8BYWz-5BybU0e_-kYSiMvV007dfVZA/viewform
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PARALĒLO SESIJU DISKUSIJAS12:00

13:30
14:00

Dalībnieku reģistrēšanās
Pasākuma ievads, īss atskats uz projekta aktivitātēm – Reinis Āboltiņš

Atklāšanas uzruna
Māris Zusts, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

Ievadprezentācijas diskusijai:
Pašvaldību iespējas jaunajā periodā, plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā
Gatis Silovs, Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors

Kā siltināt un atjaunot daudzdzīvokļu mājas ar ES atbalstu?!
Ieva Vērzemniece, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja

Energoefektivitātes fonds
Jānis Ikaunieks, Rīgas enerģētikas aģentūras direktors

Jautājumi un atbildes

Pārtraukums

Kā pašvaldībām vēl veicināt energoefektivitāti daudzdzīvokļu ēkās?
Sesiju moderē Reinis Āboltiņš
Pašvaldības jau daudzos un dažādos veidos atbalsta daudzdzīvokļu ēku īpašniekus 
energoefektivitātes pasākumu ieviešanā – paralēlās diskusijas mērķis ir dalīties ar līdzšinējo pieredzi 
un kopīgi radīt idejas esošo atbalsta pasākumu pilnveidei. Katra no KPR pašvaldībām ir aicināta 
dalīties ar īsu apkopojumu par līdzšinējo pieredzi un sasniegumiem – kā notiek plānošana, kā 
atbalsts tiek organizēts pašlaik, kas strādā vislabāk u.c. Idejas sadarbības attīstībai vietēja un 
reģionāla mēroga atbalsta pasākumu izveidē.

Diskusijā par labas prakses piemēriem, izaicinājumiem un nākotnes aktivitātes piedalās:

Inguna Tomsona, Projektu vadītāja, Kurzemes plānošanas reģions
Alla Kudiņa, Projektu vadītāja, Kurzemes plānošanas reģions
Kārlis Beihmanis, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas projektu vadītājs
Klimata pārmaiņu un energoefektivitātes jautājumos
Renāte Bražinska, SIA “Salaspils siltums”

Jautājumi un atbildes

Ēku pārvaldība – no barjeras par iespēju finansējuma piesaistē un  
energoefektivitātes pasākumu ieviešanā
Sesiju moderē Gundars Rēders
Energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās ievieš namu apsaimniekotāji, tāpēc KPR 
pašvaldības un namu pārvaldītāji tiek aicināti dalīties pieredzē ar līdzšinējo pieredzi un kopīgi radīt 
idejas, kā veiksmīgāk attīstīt šo jomu. Kādus pienesumus pārvaldībā sniegs jaunā ALTUM programma 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei? Kas mainīsies ēku pārvaldībā un iespējās ieviest projektus 
saistībā ar BVKB pārvaldīto BIS, datu sistēmu? Finansiālo un sociālo ieguvumu popularizēšana. 
Ņemot vērā lielo finansējuma nozīmi, diskusijā piedalās arī finanšu nozares pārstāvji.

Diskusijā par energoefektivitātes projektu ieviešanu un to atbalstu piedalās:

Gunta Cekule, LABEEF padomes locekle
Edgards Augustiņš, RenEsco direktors
Ieva Vērzemniece, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja

Jautājumi un atbildes

Apaļā galda sesiju galvenās atziņas, diskusija un turpmākie soļi
Pasākuma noslēgums
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScav_p_6K72w8QClCuQ8BYWz-5BybU0e_-kYSiMvV007dfVZA/viewform

