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Inovatīvie finanšu mehānismi 
energoefektivitātes projektiem 

Latvijā 
CITYnvest seminārs 

 

2016. gada 23. februārī  
“Bellevue Park Hotel Riga” Slokas ielā 1 Rīgā 

 

Ēku renovācijai un siltināšanai ir būtiska nozīme pašvaldībām un iedzīvotājiem 
Latvijā. Kā realizēt masveidīgu ēku atjaunošanas un renovācijas programmu Latvijā? Līdz 
šim pamatā izmantotais ES līdzfinansējums samazinās un arī nebūs bezgalīgi. Tādēļ ir 
jādomā par citiem ēku atjaunošanas modeļiem – arī ilgākā laikā. Inovatīvi finansēšanas 
modeļi var palīdzēt pašvaldībām īstenot ēku energoefektivitātes un atjaunošanas projektus 
un veicināt vietējās ekonomikas attīstību. Budžeta ierobežojumu dēļ pašvaldībām iespējams 
nav iespējams investēt dzīvojamo ēku renovācijas projektos. Līdz šim renovācijas un 
siltināšanas projektos pārsvarā izmantoti ES fondi (ES Struktūrfondi, Life programma), taču 
tie ir nepietiekami. Tādēļ ir būtiski veicināt namu apsaimniekotāju, pašvaldību un ēku 
īpašnieku (iedzīvotāju) informētību un zināšanas par inovatīviem finansēšanas modeļiem.  

CITYnvest mērķi ir kopīgi ar mūsu mērķiem: veicināt informētību un izpratni par 
esošajiem finanšu instrumentiem ēku siltunāšanai, un demonstrēt iedvesmojošus piemērus, 
kurus var izmantot Latvijas kontekstā. Identificēt eksistējošās un potenciālās barjeras 
inovatīvu finanšu instrumentu izmantošanai energoefektivitātes un atjaunošanas projektos; 
apmainīties ar idejām par šādu instrumentu nākotni Latvijā. Identificēt nepieciešamās 
darbības vietējā rīcības plāna izstrādei Veicināt partnerību veidošanu  

Seminārs veltīts galvenokārt Latvijas pašvaldībām, finanšu institūcijām, investoriem, ESCOs, 
enerģētikas aģentūrām un politikas veidotājiem vietējā un reģionālā līmenī. Vienlaicīgi ēku 
energoefektivitātes pasākumi neizbēgami skars gan ēku apsaimniekotājus, gan 
siltumapgādes uzņēmumus. 

Reģistrācija pasākumam ir atvērta!  Reģistrējieties līdz 2016. gada 17. februārim šajā 
projekta saitā vai arī LPS adresē zane.duze@lps.lv. 
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Laiks Temats Lektors Mērķis  

9:30  Reģistrācija    
 
10:00 
– 
11:00  

Ievads  
 
Moderatore – Anda 
Kursiša, Passive 
House Latvia 
 
 
 
Valsts loma un 
atbalsts ēku 
energoefektivitātes 
celšanā 
 
 
Pašvaldības loma 
energoefektivitātes 
veicināšanā  
 
 
 
ES fondu atbalsts 
māju renovācijai, 
finansējuma 
piešķiršanas 
procedūra 
 

Andris Jaunsleinis, 
Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis  
 
 Agnieszka 
Pietruczuk, CITYnvest 
communications officer 
 
Raimonds Aleksejenko, 
LR Ekonomikas 
ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks  
 
 
Mārtiņš Tīdens, Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks  
 
 
 
Jēkabs Krieviņš, AFI 
“ALTUM” valdes loceklis 
 
 

Semināra atklāšana  
 
 
 
Īsa CITYnvest projekta prezentācija 
 
 
 
Esošā situācija ēku siltināšanā 
Latvijā. Situācija, perspektīvas un 
prasības ES fondu finansējuma 
saņemšanai energoefektivitātes 
uzlabošanā 2016-2020  
 
Aktīva pašvaldību loma 
energoefektivitātes veicināšanā kā 
daļa no pašvaldības 
energopārvaldes plāna var uzlabot 
iedzīvotāju dzīves līmeni.  
 
Finansēšanas potenciāls, prasības 
saņēmējiem un izmantošana 
energoefektivitātes veicināšanas un 
renovēšanas projektiem Latvijā.  

10:05– 
11:15  

Pārskats par 
esošajiem 
inovatīvajiem finanšu 
instrumentiem  
 

Jean-François 
Marchand, CITYnvest 
konsorcijs, Energinvest 
  
 

 Dažādi ēku energoefektivitātes 
finansēšanas veidi, kurus vietējās 
pašvaldības veiksmīgi varētu 
izmantot un veicināt, kā arī 
ieteikumi vispiemērotākā modeļa 
izvēlei.  
 

11:15 
– 
11:35  

KAFIJAS PAUZE   

11:35 
– 
12:00  

Labās prakses 
piemēra prezentācija 
+ jautājumi & 
atbildes  

Energy Fund den Haag 
– alternatīvas ERAF 
izmantošanas iespējas 
energoefektivitātes 
pasākumu atbalstīšanai  
 

Iedvesmot un demonstrēt esošos 
risinājumus  

    
    
12:00 
– 
12:20 

Inovatīva 
energoefiktivitātes 
projektu 
finansēšanas iespēja 

 Claudio	Rochas,	RTU	 
Nicholas	Stancioff,	F3.	 
Sunshine projekta 
Latvijas pārstāvji 
 

 Sunshine projekts Latvijā 
sadarbojas ar ERAB attīstības 
fondu, kura rīcībā ir lieli finanšu 
resursi. Fonds gatavs iesaistīties 
energoefektivitātes projektu 
finansēšanā Latvijā arī pēc 2020. 
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12:20 
– 
12:40  
 

Energoefektivitāte 
Latvijā: iespējas un 
šķēršļi  
 

Andra Feldmane, 
Latvijas Pašvaldību 
savienības padomniece 
uzņēmējdarbības 
jautājumos  

Esošo un potenciālo šķēršļu 
apzināšana pieejamo finanšu 
instrumentu izmantošanā; kā  
šos šķēršļus novērst  

12:40 
– 
13:25  

PUSDIENAS   
 
 

 

13:25 
– 
15:00  

 
Moderatore Anda 
Kursiša, Passive 
House Latvija  
 
Interaktīvā sesija par 
energoefektivitātes 
stratēģijas izstrādi  
 
Kāda ir ēku 
atjaunošanas prakse 
Latvijā? Kādas ir 
alternatīvas ES 
fondiem? Kādas ir 
administratīvās un 
tehniskās problēmas? 
inovatīvas 
finansēšanas iespējas 
Latvijā?  

 
Rīgas Enerģētikas 
aģentūra – T.Saifuļins  
Valmieras pilsētas 
pašvaldība – K. Kalniņš 
RENESCO – Dz.Jaunzems  
Swedbank – I. Kukute 
Ēku apsaimniekotāju 
asoc.- Ģ. Beikmanis 
SIA “Salaspils siltums” – 
I. Bērziņa-Veita 
Ēku saglabāšanas un 
energoefektivitātes birojs 
- K. Zvaigznītis 
 
(iespejami vēl citi 
runātāji 
 
 

 
 
Dažādu jomu eksperti sniegs 
informāciju par dažādu 
energoefektivitātes modeļu 
piemērošanu, inovatīvo finanšu 
mehānismu izmantošanas 
potenciālu energoefektivitātes un 
atjaunošanas projektiem Latvijā. 
Interaktīvās sesijas mērķis ir 
apkopot ekspertu un praktiķu 
viedokļus par ēku atjaunošanas 
iespējām un nākotni, šķēršļiem 
attīstībā, utt.  

15:00 
– 
15:15  

KAFIJAS PAUZE 
 

  

15:15 
– 
15:35 
 

Interaktīvās sesijas 
kopsavilkums + 
jautājumi un atbildes 

Anda Kursiša, Passive 
House Latvija 
(Ekonomikas ministrija, 
AFI ALTUM, CITYnvest 
projekta pārstāvji – ???) 
 

Diskusijas apkopojums, jautājumi 
un atbildes, īpaši pievēršot 
uzmanību tālākajai rīcībai, kā 
realizēt ēku atjaunošanas projektus 

15:35 
– 
15:55 
 

Vietējā rīcības plāna 
izstrādāšana – kādas 
darbības jāveic?  

Energy Fund den Haag 
  

Kā izstrādāt vietējo pašvaldības 
rīcības plānu inovatīvu finanšu 
mehānismu izmantošanai ēku 
atjaunošanā. 

16:10 
– 
16:30  
 

Secinājumi un 
noslēgums  

Mārtiņš Tīdens, Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks  
A. Akermanis, LPS 
padomnieks 
 

Apkopot diskusijās runāto un 
nonākt pie secinājumiem, kas 
noderīgi pašvaldībām. 


