
Tiešsaistes semināri (vebināri) par centralizētās siltumapgādes sistēmu 

modernizācijas izaicinājumiem un iespējām. 

 

ES programmas “Horizonts 2020” projekts “Centrāleiropas un 

Austrumeiropas centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSAS) darbības 

uzlabošana” (KeepWarm Nr. 784966) 

 

Mērķauditorija – siltumapgādes uzņēmumi, pašvaldības, finanšu institūcijas, NVO, iedzīvotāji, 

namu apsaimniekotāji, tehnoloģiju piegādātāji, u.c. 

Sakarā ar Covid-19 izplatības risku seminārs notiks attālināti – sadalot to 4 īsās vebināru 

sesijās. 

Otrais vebinārs notiks 10.06.2020. (otrdien), plkst. 10:00 – 11:30 un tiks veltīts tēmai  

“Valsts politika un likumdošana, ES fondu pieejamība, investīciju piesaistes 

iespējas”. 

LAIKS TĒMA PREZENTĒTĀJI  
9:55 – 10:00 Pieslēgšanās tiešsaistes semināram, atklāšana.  

10:00-10:20 “Siltumapgādes regulējuma 
aktualitātes un nākotnes 
attīstības redzējums stratēģisko 
dokumentu kontekstā.” 

Aleksandrs Vlads, 
EM 
Energoefektivitātes 
un krīzes vadības 
departamenta 
vecākais eksperts  

10:20– 10:25 Jautājumi un atbildes.  

10:25– 10:45 “CSA ieguvumi no ES fondu 
atbalsta energoefektivitātei. 
Pārskats par iepriekšējo 
periodu un skats uz nākotni.” 
 

Baiba Ligere, 
EM Enerģētikas 
finanšu 
instrumentu 
nodaļas vecākā 
eksperte  

10:45 – 10:50 Jautājumi un atbildes.  

10:50-11:05 ALTUM finanšu instrumenti 
energoefektivitātei.  
 

Edgars Kudurs, 
ALTUM Uzņēmumu 
energoefektivitātes 
daļas vadītājs   

11:05 – 11:10 Jautājumi un atbildes.  

11:10-11:20 Citas finansējuma piesaistes 
alternatīvas – BALTCAP 

Matīss Paegle, 
BaltCap investīciju 
fonds 

 
11:20– 11:30 Jautājumi un atbildes.   

 

Vebinārs notiks GoToWebinar platformā. Lai pievienotos vebināram, nepieciešams 

reģistrēties, tāpēc lūdzam izdarīt to, spiežot šo saiti: “reģistrēties”. Pēc reģistrēšanās Jūs 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1825763654565247500


saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par reģistrāciju ar saiti uz pievienošanos vebināram ("Join 

webinar"), ko jāklikšķina vebināra dienā. Tiem, kas nav iepriekš izmantojuši GoToMeeting vai 

GoToWebinar platformu, programma pati piedāvās to instalēt - tas aizņems maz laika. 

Jautājumu gadījumā, lūdzam kontaktēties ar Signi Mārtiņkristu (tel. 29539397). 

 

Biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”(ZREA) ES “Horizonts 2020” programmas 

projektu KeepWarm īsteno kopš 2018.gada 1.marta. 

 

KeepWarm projektam tuvojoties noslēgumam (2020.gada septembris), partnervalstīs, t.sk. 

Latvijā jārīko “Iedvesmas pasākumi” (semināri un pieredzes apmaiņas vizītes), kas šobrīd 

plānoti virtuālā veidā, rīkojot 4 vebinārus par centralizētās siltumapgādes sistēmu 

modernizācijas izaicinājumiem un iespējām. 

 

Nākamie divi vebināri plānoti: 

• 17.06.2020., plkst. 10:00-11:30 – Centralizētās siltumapgādes nākotnes izaicinājumi 

un iespējas; 

• 30.06.2020., 15:00 – 17:00 Challenges and opportunities for district heating systems 

modernization in Latvia (projekta partneriem no Vācijas, Slovēnijas, Čehijas, 

Horvātijas un Ukrainas, sadarbības CSAS uzņēmumiem no Austrijas) angļu valodā. 


