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  SIA "Vides investīciju fonds" 

• Fonds dibināts 1997. gadā un tam ir jau vairāk kā 15 
gadu pieredze videi draudzīgu projektu ieviešanā 

 

• Fonda darbības virsmērķis – vides piesārņojuma 
samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu 
realizāciju un palielinot pašvaldību un 
kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt 
kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no 
projekta idejas līdz tās īstenošanai 

 

• Fonda darbības kvalitāte – kopš 2004. gada 5. februāra 
Fonda darbība un kvalitātes vadības sistēma ir 
sertificēta atbilstoši ISO:9001 standarta prasībām  

 



 

  Fonda darbības virzieni 

 
• Finanšu pakalpojumi – aizdevumu izsniegšana, projektu 

ieviešanas uzraudzība, pēcieviešanas vides uzlabojumu 
monitorings 

• Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu īstenošanas uzraudzība  – projektu 
ieviešanas uzraudzība, pēcieviešanas vides uzlabojumu 
monitorings 

• Programmu vadība – finansētāja prasībām atbilstošu 
projektu identifikācija un ieviešanas uzraudzība, pēcieviešanas 
vides uzlabojumu monitorings 

• Sadarbības projektu vadība – pārrobežu sadarbība 
programmu ietvaros, Fonda speciālistu pieredzes pārnese uz 
valstīm, kurās tiek veidota efektīva vides pārvaldības sistēma, 
sadarbība attīstības programmu ietvaros 

• Projektu sagatavotāju un sabiedrības informēšana – 
semināri u.c. 

 

 



 
 
 

Dzeramais ūdens 

Notekūdeņu attīrīšana 

Videi draudzīga siltumapgāde 
Ēku siltināšana 

Tīrāka ražošana 

Atkritumu otrreizēja 

 izmantošana 

Projektu veidi 



Bioenergy Promotion 2 

• Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 – rīcības plānu 
ieviešana (Bioenergy Promotion 2) 

• Projekta norises laiks: 

2012. - 2014. gada janvāris (24 mēneši) 

 

• Projekta mērķis 

Projekta mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, 
konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas 
sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā. Projekta 
turpinājuma posma galvenais mērķis ir ieviest projekta pamata 
stadijā sasniegtos rezultātus ar demonstrāciju, testēšanas un 
pārneses aktivitātēm. 



Part-financed by the European Union  

(European Regional Development Fund) 

 

Stiprināt projekta rezultātu ieviešanu demonstrāciju reģionos 

testējot, demonstrējot un veicot pārneses aktivitātes 

 

• Demo reģionu aktivitātes: Ilgtspējīgo enerģijas rīcības plānu 
attīstība un ieviešana demonstrāciju reģionos 

 

• Pieredzes pārnese citās pašvaldībās ārpus demonstrāciju 
reģiona 

 

• Popularizēt un pārbaudīt ilgtspējības principus un kritērijus 
publiskā un tirgus sektora dalībniekiem 



Part-financed by the European Union  

(European Regional Development Fund) 

Demonstrāciju reģioni 

Figure: Alexander Rosenberg 



Part-financed by the European Union  

(European Regional Development Fund) 

Komunikācija 

• www.bioenergypromotion.net 

• www.lvif.gov.lv 

• www.tukums.lv 

 

• SEAP PLUS projekta aktivitātes www.seap-plus.eu 

• Starptautiska konference Rīgā 2013.gada 17.-19.oktobris 

• Virtuālais bioenerģijas sekretariāts 

 

• SEAP ieviešanas vadlīnijas 

• Bukleti 

• Ziņu lapas 

• Semināri  
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No projekta idejas līdz tās realizācijai – 

kopā ar Vides investīciju fondu! 

 

Adrese:  Ģetrūdes iela 10/12  

    Rīga, LV1010, Latvija 

 

Tālrunis:  67845111 

Fakss:  67845222 

 

e-pasts:  selina.abelniece@lvif.gov.lv 

Tīmeklī:  www.lvif.gov.lv 

    www.bioenergypromotion.net 


