
 
 

Biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” 
 

ES “Horizon2020” programmas finansēts projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmu 
darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (KeepWarm Nr. 784966)  

 

APMĀCĪBU Nr.5 PROGRAMMA 

V T2.5 Finanšu jautājumi 

1.DIENA – Seminārs / Lekcijas, 24.04.2019. 

Norises vieta un laiks: Zemgales Reģiona Kompetenču Attīstības Centrs (ZRKAC), Mazā 

konferenču zāle, Svētes iela 33, Jelgava, plkst. 9:00-18:00 

Norises laiks Tēma / aktivitātes  Lektors Ilgums 

8:45-9:00 Ierašanās, reģistrācija / kafija  15 m 

9:00 –10:00 Finansiālas atbalsta shēmas  un finansējuma avoti 
centralizētās siltumapgādes sistēmu atjaunošanai un 
dekarbonizācijai / Inovatīvi finansēšanas  mehānismi 
(2.5.4. / 2.5.2.): 

- Infrastruktūras projektu finansējuma alternatīvas un  
Publiskā un Privātā Partnerība. 

 Matīss Paegle 
BaltCap 
Infrastruktūras Fonds 

1 h 

10:00-10:10 Pauze  10 m 

10:10-11:10 AER un atkritumu izmantošanas centralizētās 
siltumapgādes sistēmā ekonomiskās un finansiālās 
dzīvotspējas novērtējums (2.5.1.): 

- SIA “Talsu Bio-Enerģija” pieredze:  saules enerģija & 
CSA /siltumtīkli; finansējuma piesaiste (Altum grants). 

Jānis Zomerfelds, SIA 
“Talsu Bio-Enerģija”  

1 h 

11:10-11:20 Pauze  10 m 

11:20-12:20 AER un atkritumu izmantošanas centralizētās 
siltumapgādes sistēmā ekonomiskās un finansiālās 
dzīvotspējas novērtējums (2.5.1.): 

- SIA “Talsu Bio-Enerģija” pieredze:  saules enerģija & 
CSA /siltumtīkli; finansējuma piesaiste (Altum grants). 

Jānis Zomerfelds, SIA 
“Talsu Bioenerģija” 

1 h 

12:20-13:20 Pusdienas ZRKAC – Lielā konferenču zālē  1 h 

13:20-14:20 AER un atkritumu izmantošanas centralizētās 
siltumapgādes sistēmā ekonomiskās un finansiālās 
dzīvotspējas novērtējums (2.5.1.) 

- SIA “Ventspils siltums” pieredze: NAIK reģenerācijas 
iekārtu izbūve Ventspilī. 

Arnis Uzaris,  
SIA  “Ventspils 
siltums” 

1 h 

14:20-14:30 Pauze  10 m 

14:30-15:30 AER un atkritumu izmantošanas centralizētās 
siltumapgādes sistēmā ekonomiskās un finansiālās 
dzīvotspējas novērtējums (2.5.1.): 

- Investīciju projektu ekonomiskais izvērtējums. 

Gatis Bažbauers, RTU 1 h 

15:30-15:50 Kafijas pauze  20 m 

15:50-16:50 AER un atkritumu izmantošanas centralizētās 
siltumapgādes sistēmā ekonomiskās un finansiālās 
dzīvotspējas novērtējums (2.5.1): 

- Investīciju projektu ekonomiskais izvērtējums. 

Gatis Bažbauers, RTU 1 h 

16:50-17:50 Mācību izvērtējums, diskusija ZREA 1 h 

 Kopā mācību stundas  7 h  
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APMĀCĪBU Nr.5 PROGRAMMA 

V T2.5 Finanšu jautājumi 

2.DIENA –Mācību ekskursija, 25.04.2019. 

Norises vieta un laiks: Jelgava - SIA “Liepājas enerģija” biomasas koģenerācijas stacija, 

Kaiju iela 33, Liepāja, plkst. 8:00 – 17:00 

Norises laiks Tēma / aktivitātes  Lektors Ilgums 

7:45-8:00 Pulcēšanās pie Jelgavas kultūras nama, iepretim 
galvenajai ieejai, K.Barona iela 6, Jelgava* 

 15 m 

8:00 – 10:40 Ceļā – brauciens ar autobusu Jelgava – Liepāja: 
Iepazīšanās ar mācību dalībniekiem, jaunumu 
apspriešana siltumapgādes nozarē,  diskusijas. 

 2 h 40 m 

11:00 –13:00 SIA “Liepājas Enerģija” prezentācija un ekskursija pa 
Biomasas koģenerācijas staciju. 

Zane Ģirne, SIA 
“Liepājas enerģija” 

2 h  

13:00-14:15 Pusdienas**   1 h 

14:15-17:00 Ceļā – brauciens ar autobusu Liepāja – Jelgava: 
dalībnieku diskusija par redzēto un dzirdēto. 

 2 h 45 m 

 Kopā mācību stundas  7 h 

* Apmaksāts autobuss, vietu skaits ierobežots (18 vietas, tāpēc iepriekš jāpiesakās). 

**  Pieturēsim kādā ēstuvē pa ceļam, katrs maksā pats. 

Aicinām interesentus dalībai apmācībās un ekskursijā pieteikties 

elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: signe@zrea.lv vai telefoniski: 

29539397 

 

Vairāk informācija par KeepWarm projektu: 

www.zrea.lv 

www.keepwarmeurope.eu  
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