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Energoefektivitāte un pilsētu nākotne 
Projekta “Urb.Energy- Energoefktīva un sabalansēta pilsētas 
plānošana” noslēguma konference 
 

2011. gada 2. decembrī Rīgā notiks Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.-

2013.gadam projekta „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana” (Urb.Energy) projekta noslēguma 

konference. Šajā pasākumā, ko organizē Rīgas dome, Latvijas un projekta dalībvalstu eksperti diskutēs par 

Urb.Energy projektā no 2009. līdz 2011. gadam sasniegtajiem rezultātiem un atziņām un to sasaisti ar Eiropas 

Savienības energoefektivitātes vadlīnijām. Projekta partneru veiktās aktivitātes, sasniegtie rezultāti un gūtās 

atziņas būs pamats turpmākajām darbībām energoefektīvai pilsētas plānošanai kā Latvijas pilsētās, tā arī 

projekta partneru pilsētās Vācijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā un Baltkrievijā. 

 

Norises vieta: Rīga, viesnīca “Tallink” Elizabetes ielā 24 

Konferences valodas: latviešu un angļu (nodrošināts tulkojums) 

Organizators: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” (Rīgas domes uzdevumā), Austrumeiropas mājokļu iniciatīva 

IWO e.V., Vācijas mājokļu un pilsētas attīstības asociācija DV  

Moderators: A.Bogustovs  

 
Programmas uzmetums 

9.00  Reģistrācija 

9.30  UZRUNAS  
 

A. Ameriks (Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks)  

I. Gaters (SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” valdes priekšsēdētājs) 

IEVADVĀRDI 

B.Schmigotzki (projekta koordinators, IWO e.V.) 

E.Kolosova (ES Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.- 2013. gadam 

projektu vadītāja) 

10.15  

 
ENERGOEFEKTIVITĀTES POLITIKA EIROPĀ UN LATVIJĀ 
 

• Latvijas nostāja integrētas enerģētiskās renovācijas jautājumos   

G. Ābele (Latvijas Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks) 

• ES enerģijas efektivitātes politika kā ekonomiskās attīstības instruments un aizsardzība pret 

cenu šokiem 

J.Ozoliņš (Energy Expert) 

• Finanšu piesaiste integrētai energoefektīvai renovācijai   

K. Polers (K. Pöhler) (Vācijas attīstības banka KfW)  

11.20  Kafijas pauze  

11.35  

 
ENERGOEFEKTĪVA PILSĒTAS PLĀNOŠANA LATVIJAS PILSĒTĀS   
 

• Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010. – 2020. gadam   

 M. Rubīna (Rīgas enerģētikas aģentūra) 

• Integrētā pilsētas attīstības koncepcija Juglai   

N. Strautmanis (Rīgas dome)  

• Daudzdzīvokļu ēku iekštelpu mikroklimata izpēte   

B. Frēliha (Rīgas dome) 

• Enerģētikas politika Jelgavā  

A. Rāviņš (Jelgavas Domes priekšsēdētājs)  

• Jelgavas integrētā pilsētas attīstības koncepcija  

G.Osīte (Jelgavas Dome) 
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13.00 Pusdienas 

13.45  

 
ES PROJEKTA “URB.ENERGY – ENERGOEFEKTĪVA UN SABALANSĒTA PILSĒTAS PLĀNOŠANA” 

REZULTĀTI 
 

• Integrēta pilsētas attīstība un energoefektivitāte   

T. Knorrs- Zīdovs (T. Knorr-Siedow) (Brandenburgas infrastruktūras un pilsētas plānošanas 

ministrija) 

Projekta paraugi   

R. Jargs (R. Järg) (Rakveres pašvaldība) un J.Belickis (J. Bielicki) (Pjasečno pašvaldība)  
 

• Energoefektīva renovācija   

J.-H. Austs (J.H. Aust) (Potsdamas Tirdzniecības un rūpniecības kamera)   

Projekta paraugi  

D. Mantoniene (Šauļu pašvaldība) & H.J.Duviņjē (H.J. Duvigneau) (Mājokļu kompetences 

centrs, Berlīne)  
 

• Inovatīvas finanšu shēmas   

A. Dordelmans (A. Dördelmann) (Šlēsvigas – Holšteinas Investīciju banka) 

Projekta paraugi  

H. Parve (KredEx, Igaunija) un S. Irzikeviciute (HUDA, Lietuva)   

15.20 KOPSAVILKUMS  

M.Ferbers (Vācijas mājokļu un pilsētas attīstības asociācija DV) 

15.30 Konferences beigas  

 


