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aPaĻĀ galda disKusiJĀ
eNeRgOeFeKTiViTĀTes 
FiNaNsĒŠaNa laTViJĀ

2021. gada 
6. uN 7.maiJĀ

TieŠsaisTĒ RīgĀ

Pasākuma mērķis: Konstruktīvi ieteikumi politikas veidotājiem,  valsts institūcijām un pašvaldībām 
privātā finansējuma piesaistes veicināšanai Latvijas ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanā

Godātais kungs/Cienītā kundze un jūsu pārstāvētā puse, kas ieinteresēta energoefektivitātes finansēšanā Latvijā

Ielūdzam Jūs piedalīties nacionālā apaļā galda diskusijā par energoefektivitātes finansēšanu Latvijā, kas notiks tiešsaistē 
2021. gada 6. un 7.maijā 
Nacionālā apaļā galda diskusijas mērķis ir turpināt dialogu starp galvenajām ieinteresētajām pusēm Latvijā par privātā 
finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem, un noteikt kopīgos uzdevumus un potenciālos uzlabojumus, kas būtu 
panākami esošajā politikas kontekstā un uzņēmējdarbības praksē. Šajā dokumentā ir iekļauts pasākuma programmas projekts 
un iespējamās tēmas. Dokumentu ar papildinātu informāciju par šīm tēmām, tostarp svarīgākajiem jautājumiem apspriešanai, 
izplatīsim turpmākajās nedēļās. Ja Jums ir interese un iespēja piedalīties šajā pasākumā, lūdzu, reģistrējieties, izmantojot 
saiti zemāk līdz 30. aprīlim (ieskaitot). Lūdzam ievērot, ka organizatori patur sev tiesības veikt korekciju reģistrācijas datos 
līdzsvarotu grupu veidošanai. Dalība ir bez maksas. Pasākums notiek latviešu valodā. 

Pasākums ir turpinājums apaļā galda diskusijām, kas notika Ilgtspējīga enerģētikas finansēšanas foruma ietvaros 2018. gada 
26. aprīlī un 2019.gada 10.aprīlī un pulcēja kopā ieinteresētās puses no energoefektivitātes un finanšu nozares.
Nacionālā apaļā galda diskusija notiek saskaņā ar iniciatīvu “Viedās finanses viedajām ēkām”, kuras kontekstā Eiropas Komisija
organizē programmas Apvārsnis 2020 projektu “Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas
reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā – RoundBaltic”. Projekta ietvaros tiek organizēta enerģijas investīcijām veltītu forumu sērija ar
mērķi palielināt valsts un privāto pušu resursus un sadarbību, lai veidotu liela mēroga investīciju programmas, vienas pieturas
aģentūras un finansēšanas plānus energoefektivitātes uzlabošanai.

ReģisTRĒŠaNĀs liNKs PasĀKumam ŠeiT
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Pasākuma mērķis: Konstruktīvi ieteikumi politikas veidotājiem,  valsts institūcijām un pašvaldībām privātā finansējuma piesaistes 
veicināšanai Latvijas ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanā

6. maiJs aPaĻO galdu disKusiJas

Dalībnieku reģistrēšanās un dalīšanās pa sesijām

Prezentācijas un apaļā galda diskusijas par privāto finanšu piesaisti energoefektivitātes 
finansēšanā Latvijā

PUBLISKAIS SEKTORS
Apaļā galda diskusijas mērķis – ieteikumi konkrētu, joprojām traucējošu un iztrūkstošu faktoru novēršanai 
ESKO modeļa izmantošanas veicināšanai publiskajā sektorā

Moderē: Gundars Rēders, žurnālists

Ievadprezentācijas diskusijai:
• PPP un ESCO modeļa iespējas un izaicinājumi energoefektivitātes jomā. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,

Mārtiņš Brencis, direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos

• ESKO ieviešanas pieredze Latvijā: darāmie darbi.  LightHouse, Kaspars Osis, valdes priekšsēdētājs

MĀJOKĻU SEKTORS
Apaļā galda diskusijas mērķis – ieteikumi konkrētu, mājokļu īpašniekus motivējošu faktoru ieviešanai 
energoefektivitātes rīcībpolitikā

Moderē: Armands Gūtmanis, Meta Advisory

Ievadprezentācijas diskusijai:

• Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes izrāviens Rīgā. Rīgas enerģētikas aģentūra, Jānis Ikaunieks, direktors
• Alternatīvs modelis daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Mārtiņš

Tīdens, izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)

MVU SEKTORS
Apaļā galda diskusijas mērķis - ieteikumi privātā finansējuma piesaistes procesa veicināšanai MVU 
energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem

Moderē: Edijs Bošs, žurnālists

Ievadprezentācijas diskusijai:

• Edijs Kupčs, Ražošanas uzņēmumu apkalpošanas nodaļa, Nodaļas vadītājs, Swedbank AS

Pārtraukums

Paralēlo sesiju diskusijas turpinājums un secinājumu apkopojums

Noslēgums

1.

2.

3.

9:30

10:00

11:30

12:00

13:00
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7. maiJs PaNeĻdisKusiJas

Moderatora ievadvārdi – Armands Gūtmanis, Meta Advisory direktors

Dalībnieku sveikšana un pašreizējā stāvokļa raksturojums energoefektivitātes 
finansēšanā Latvijā 
•	 Sanita Bajāre, Finanšu nozares asociācija, priekšsēdētāja

•	 Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

•	 Alda Ozola, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, tbc

•	 Edijs Šaicāns, LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

•	 Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs

Jautājumi un atbildes

Pārtraukums

Pasākuma dalībnieku informēšana par apspriesto katrā no paralēlajām sesijām 

Paneļdiskusijas:   

• Publiskais sektors: valsts, privātā un finanšu sektora pārstāvji 

• Mājokļu sektors: valsts, privātā un finanšu sektora pārstāvji 

• MVU sektors: valsts, privātā un finanšu sektora pārstāvji 

Pasākuma noslēgums

10:00

11:30

12:00

12:30

14:00

PaRalĒlĀs sesiJas – KOPsaVilKums
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Paralēlās sesijas – kopsavilkums, 6.maijs 2021
Pirmā RoundBaltic nacionālā apaļā galda diskusijas dalībnieki diskutēs trīs paralēlās darba grupās par turpmāk 
minētajām tēmām. Šīs sesijas pamatosies uz secinājumiem, kuri gūti SEI foruma  nacionālā apaļā galda diskusijā,   
kas notika 2019. gada 10. aprīlī, un to uzdevums būs noteikt konkrētus risinājumus katrai tēmai. 
Grupu tematiskās sesijas veidos viena vai vairākas ievadprezentācijas, kurās būs raksturots pašreizējais stāvoklis 
privātā finansējuma piesaistei energoefektivitātes finansēšanā Latvijā. Diskusiju formāts – mērķtiecīgas sarunas 
un domu apmaiņa meklējot atbildes un virzoties uz konstruktīviem problēmu risinājumiem. Diskusijas notiks 
latviešu valodā. Moderatoram no katras grupas tiks lūgts ziņot par galvenajiem no paralēlās diskusijas izrietošajiem 
jautājumiem un sniegt piecus (vai vairāk) ieteikumus, kurus var adresēt valsts vai privātajām pusēm.

PARALĒLĀS GRUPU SESIJAS 
1.

2.

3.

!
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PUBLISKAIS SEKTORS 
Par ESKO finansēšanas modeli energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai ir runāts ļoti daudz un 
plaši un teorētiski tas ir noslīpēts līdz perfektumam, taču ar tā ieviešanu nebūt neveicas tik raiti, kā gribētos. Vai 
nav pienācis laiks šī finansēšanas modeļa praktiskai pielietošanai?
Diskusijas mērķis – ieteikumi konkrētu, joprojām traucējošu un iztrūkstošu faktoru novēršanai ESKO modeļa 
izmantošanas veicināšanai publiskajā sektorā. Sesijas laikā tiks apskatīti šādi aspekti un meklēti risinājumi ESKO 
ieviešanā kā: 

• iztrūkstošie faktori
• traucējošie faktori
• valsts institūcija - ESKO “karognesējs”

MĀJOKĻU SEKTORS
Lai gan mājokļu sektors energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai jau daudzus gadus saņem 
finanšu atbalstu grantu veidā, tikai neliela daļa no visiem mājokļu īpašniekiem saņemas projektu īstenošanai. 
Bieži mājokļu īpašnieki atsakās no projekta īstenošanas pat pēc tam, kad ir ieguldīts liels darbs, laiks un līdzekļi 
projekta dokumentācijas sagatavošanai, būvuzņēmēja atlasei un finanšu piesaistei. Biežākais atteikšanās iemesls 
– sabiedrības mazāk nodrošināto iedzīvotāju uztraukums par palielinātiem mājsaimniecības izdevumiem pēc 
projekta īstenošanas. 
Diskusijas mērķis - ieteikumi konkrētu, mājokļu īpašniekus motivējošu “pātagas un burkāna” faktoru ieviešanai 
Latvijas mājokļu energoefektivitātes rīcībpolitikā. Sesijas laikā tiks apskatīti šādi aspekti un diskutēts par konkrētiem 
ieteikumiem to uzlabošanā kā: 

• ES atbalsta instrumenti mājokļu sektoram nākamajā periodā
• nodokļu politika
• normatīvais regulējums

MVU SEKTORS
Normatīvā regulējuma riski, nestabilas enerģijas cenas, augstas sākotnējās un nepārskatāmas ilgtermiņa 
izmaksas, ilgie atmaksāšanās periodi, tehnoloģiju nenoteiktība, atbilstošu finanšu produktu trūkums un 
patērētāju neviendabīgums rada ievērojamus apgrūtinājumus privātā kapitāla mobilizēšanai energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektiem un jo īpaši kavē dzīvotspējīgu finanšu instrumentu, kas specializējas uz 
energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, attīstību. Citiem vārdiem sakot, privātie investori joprojām ir 
skeptiski par energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem vairāku risku un nenoteiktības dēļ.
Diskusijas mērķis -  ieteikumi privātā finansējuma piesaistes procesa atvieglošanai MVU energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektiem. Sesijā plānots diskutēt par sekojošām tēmām:

• Klimata pārmaiņu mērķi, ilgtspēja – ietekme uzņēmumu darbībai vidējā un ilgtermiņā, vadlīnijas uzņēmumu 
transformācijai

• energoefektivitāte un publiskas ticamības dati, to pieejamība energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošs faktors
• jaunas energoefektivitātes tehnoloģijas ieviešanas risku izvērtēšana, standartizācijas iespējas
• komunikācijas plāns un kanāli – iespēja stiprināt integritāti starp dažādām nozaru stratēģijām ilgtspējas mērķu 

sasniegšanai

Plānots katrā paralēlajā sesijā aicināt 15-20 ieinteresēto pušu pārstāvjus no valsts, nozares, banku un citiem 
būtiski svarīgiem sektoriem. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums/second-roundtable-finance-energy-efficiency-10-april-2019-riga-latvia_en?redir=1


Noslēguma sesija – paneļdiskusijas, 7.maijs 2021
Otrās dienas diskusiju daļa tiks veltīta politikas veidotāju, valsts un privātā sektora pārstāvju redzējumam par privātā 
finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem. Kā arī turpinājumā diskusija un viedokļu apmaiņa par šo 
tematu, kam vēlāk sekos paneļdiskusijas, kurās tiks apspriesti 3 paralēlajās sesijās rastie ieteikumi un priekšlikumi 
privātā finansējuma piesaistei katrā no iepriekš minētajiem sektoriem.
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