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Projekta RoundBaltic 
2. nacionālais
apaļais galds
ilgtspējīgas finansēšanas 
ietvara attīstība 
energoefektivitātes 
finansēšanai

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

09:00  
09:30

11:00  

Paneļdiskusija

Pullman Riga Old Town Hotel, Jēkaba iela 24, Rīga

Reģistrēsties līdz 24. maijam iespējams ŠEIT

Dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās, kafija un uzkodas
Aktuālais ilgtspējīgas finansēšanas ietvara jomā un perspektīvas privātā finansējuma 
piesaistē energoefektivitātei
Moderatora ievadvārdi, pasākuma mērķi, īss atskats uz līdz šim paveikto un secināto Round-
Baltic projektā, kā arī ieskats pašreizējā situācijā: Reinis Āboltiņš, pasākuma moderators

Sasniegumi un nākotnes plāni ilgtspējīgas finansēšanas ietvara ieviešanā, taksonomijā, 
energoefektivitātes finansēšanā: 

•Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietnieks, Politikas
nodaļas vadītājs

•Irina Kuzmina, AS Swedbank Baltics, Ilgtspējas jomas vadītāja un Finanšu nozares
asociācijas Ilgtspējas darba grupas vadītāja

•Atis Zakatistovs, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs
•Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības

jautājumos
•Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis

Pārtraukums – kafijas pauze, uzkodas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqDAUTMdLahmlbvpw_8cWpbUqaTmy2wNbMfHrnlTutYeb-xg/viewform
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13:30
14:15
14:45

11:20 

11:20 

11:20 

Apaļo galdu diskusijas
1.

2.

3.

Ilgtspējīgas finansēšanas ietvara ieviešana Latvijā       
(publiskais sektors un mājokļi) (darba valoda - latviešu)
Moderē: Viktors Toropovs, SEB bankas Ilgtspējas attīstības vadītājs Latvijā 

•Jānis Ikaunieks, Rīgas Enerģētikas aģentūras direktors
•Imants Tiesnieks, Finanšu ministrija, Kapitāla tirgus un apdrošināšanas politikas nodaļa
•Ieva Vērzemniece, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja
•Mārtiņš Tīdens, Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos 
•Gatis Silovs, Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs

Diskusijas – 1,5 h

Ilgtspējīgas finansēšanas ietvara ieviešanas piemēri Eiropā 
(publiskais sektors un mājokļi) (darba valoda - angļu)
Moderē: Reinis Āboltiņš, Enerģētikas eksperts

•Junona Bumelyte, Eiropas Investīciju banka, Finanšu instrumentu daļa
•Lauri Suu, Igaunijas Ekonomikas ministrijas enerģētikas eksperts un LIFE IP Buildest        
    projekta vadītājs
•Igors Kasjanovs, Ziemeļu Investīciju banka
•Matīss Paegle, BaltCap Private Infrastructure fund, Investīciju direktors
•Tatjana Panova, Eiropas Komisija, Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un           
    kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāts, Kapitāla tirgus nodaļas vadītāja (attālināti) 

Diskusijas – 1,5 h

Ilgtspējīgas finansēšanas ietvara praktiskie aspekti un nepieciešamie priekšdarbi ‒  
DATI (MVU) (darba valoda - latviešu)
Moderē: Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, valdes locekle

•Edijs Kupčs, AS Swedbank Baltics, Ražošanas uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs
•Edgars Kudurs, ALTUM, ESKO nodaļas vadītājs 
•Ilona Kalniņa, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja padomniece
•Edīte Biseniece, Būvniecības valsts kontroles biroja direktora vietniece

Diskusijas – 1,5 h

Pārtraukums – pusdienas
Apaļo galdu sesiju apkopojums, galvenās atziņas, diskusija  un turpmākie soļi
Pasākuma noslēgums

RoundBaltic projekts ir vērsts uz jaunu instrumentu attīstīšanu privātā finansējuma piesaistei ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanai Latvijā 3 
galvenajos sektoros - publiskais, mājokļi, MVU. Pasākums ir turpinājums apaļā galda diskusijām, kas notika RoundBaltic apaļā galda diskusiju ietvaros 
2021. gada 8.decembrī un pulcēja kopā ap 94 dalībnieku no 54 organizācijām. Otrā nacionālā apaļā galda tēma izriet no līdzšinējos pasākumos, 
tai skaitā Ilgtspējīgas enerģijas investīciju forumos diskutētā.
Šīs apaļā galda diskusijas galvenā tēma ir ilgtspējīgas finansēšanas ietvars energoefektivitātes finansēšanai, meklējot veidus un ieteikumus tā 
ieviešanai Latvijā un analizējot labās prakses piemērus no citām valstīm. Mēs ilgtspējīgas finansēšanas ietvara attīstību redzam kā vienu no atslēgas 
instrumentiem, lai straujāk attīstītu energoefektivitātes projektu finansēšanu, tāpēc jo īpaši svarīgi ir radīt platformu un iespējas iesaistīto pušu diskusijām, 
lai radītu konstruktīvus risinājumus.
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.
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.


