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Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam
(Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region, LowTEMP)

Mērķis:
• Pielietot zemas temperatūras tehnoloģiju optimizējot esošās
centrālapkures sistēmas vai izveidojot jaunu infrastruktūru;
• Samazinātas temperatūras rezultātā mazināt siltuma zudumus,
nodrošinot ekonomisku ieguvumu
• Integrēt AER izmantošanu zemas temperatūras apkures sistēmas
nodrošināšanai.
Mērķa grupas - centrālapkures pakalpojuma sniedzēji, pašvaldības,
pakalpojuma saņēmēji

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma
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Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
ieviešanai (Effective Financing Tools for implementing Energy Efficiency in Buildings,
EFFECT4buildings)

Mērķis:
• Ēku energoefektivitātes palielināšana pilnveidojot iesaistīto pušu zināšanas
energoefektivitātes pasākumu plānošanai un īstenošanai ēku renovācijā.
• Apkopota un analizēta katras valsts pieredze par esošajiem finanšu instrumentiem un
pielietotajām tehnoloģijām;
• Pilnveidoti esošie un izstrādāti jauni ēku renovāciju finansēšanas modeļi;
• Īpaši pielāgotu tehnoloģisko risinājumu, izmantojot AER, izstrādāšana
energoefektivitātes uzlabošanai;
• Pašvaldību un daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotāju, iedzīvotāju zināšanu papildināšana
par pašu saražotās enerģijas efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Mērķa grupas - māju iedzīvotāji, darbinieki, kas ikdienā uzturas pašvaldībai
piederošās ēkās, ēku apsaimniekotāji, ēku vecākie, finanšu pakalpojumu sniedzēji,
potenciālie investori.

Dienas kārtība ENERGOPĀRVALDĪBA VIDZEMĒ 31.05.2017. Cesvainē
10:30 - 10:50

CEESEN platforma – saziņai un
informācijai

PANEL 2050 komunikāciju eksperte
Anita Āboliņa

10:50 – 12:30

Datu apkopošana un datu bāzes
izveide

PANEL 2050 energoefektivitātes
eksperts, Dzintars Jaunzems

13:00 – 13:30

Energopārvaldnieks un enerģijas
patēriņa datu apkopošana un
analīze. Praktiskā pieredze.

SIA “Ekodoma” Kristaps Kašs

13:30 – 13:50

Cesvaines novada pašvaldības
energosaimniecība

Rūta Putniņa, Cesvaines novada
domes, Teritorijas plānotāja

13:50

Objekta apskate

Liepāja, 28. jūnijs – 30.jūnijs
28.jūnijs – pēcpusdienā izbraucam uz Liepāju

29.jūnijs – Liepāja
• Energoefektivitāte pašvaldības iestāžu ēkās
• Energopārvaldības sistēma ISO 50001:2011
• Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās
• Liepājas atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai
• Liepājas atbalsts daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanai
• Objektu apskate
30.jūnijs – Jelgava
• Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra
• Igaunijas partneru pieredze un apmācības

