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15 punktu plāns finansējuma pieejamības veicināšanai 



Publiskais  
sektors 

• Savlaicīga komunikācija ar kredītiestādēm un citām 
finanšu iestādēm par plānotajiem valsts atbalsta 
mehānismiem finanšu instrumentu veidā, kā arī datos 
balstīta tirgus nepilnību identificēšana un sasniedzamu, 
izmērāmu mērķu noteikšana 
 

• Kvalitatīvu datu vākšana, analīze un uzturēšana 
publiskajā sektorā, lai nodrošinātu ilgtspējas mērķu 
sasniegšanu, un šo datu pieejamības nodrošināšana 
privātajam sektoram izsvērtu un pēc iespējas ātrāku 
lēmumu pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu 
 

• Procesa koordinācija valsts līmenī - atzinīgi vērtējama 
FM starpinstitūciju d/g izveide ilgtspējīgas finanšu 
stratēģijas izstrādei  

 
• Enerģijas servisa kompāniju (ESKO) standartlīguma 

izstrāde un atbilstošu projektu finansēšanas uzsākšana 
 

• Efektīva, uz izmērāmu rezultātu sasniegšanu orientēta 
publiskās un privātās partnerības (PPP) sistēma, 
iedzīvinot aktīvu dialogu ar uzņēmējiem, finansētajiem 
un valsts pārvaldi 



Mājokļu  
sektors 

• Svarīgi runāt ne tikai par energoefektivitātes, bet arī 
klimata mērķiem – māju ilgtspēju un kompleksu 
atjaunošanu 
 

• Kvalitatīvu datu pieejamības nodrošināšana privātajam 
sektoram 
 

• Vienota publiskā sektora (valsts un pašvaldību) 
komunikācija 
 

• Pirms-krīzes ieviesto un joprojām spēkā esošo inflāciju 
mazinošo pasākumu pārskatīšana (Ministru kabinetam 
jau ir uzdots grozīt MK noteikumus par valsts nodevu 
saistībā ar īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā) 



MVU  
sektors 

• ES ilgtspējas tiesiskais ietvars (Taksonomijas 
Regula, deleģētie akti) un seši mērķi: 

1. Klimata pārmaiņu mazināšana 
2. Pielāgošanās klimata pārmaiņām 
3. Ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un 

aizsardzība 
4. Pāreja uz aprites ekonomiku 
5. Piesārņojuma novēršana un kontrole 
6. Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 

aizsardzība un atjaunošana 
 

• Lai atbilstu vides ilgtspējas mērķiem, kritiski 
svarīgi, ka aktivitātes: 

1. Veicina iepriekš minēto vides mērķu sasniegšanu 
2. Atbilst tehniskajiem kritērijiem, kas vērtēs, vai 

konkrētās darbības būtiski veicinās vides mērķu 
sasniegšanu un nenodarīs būtisku kaitējumu 



MVU  
sektors 

• Uzņēmumu vērtēšana pēc NACE kodiem pa 
darbības veidiem:  

1. mežsaimniecība 
2. vides aizsardzības un atjaunošanas darbības 
3. ražošana 
4. enerģētika 
5. ūdensapgādes, kanalizācijas, atkritumu 

apsaimniekošanas un sanācijas darbības 
6. transports (ieskaitot jūras) 
7. būvniecība un nekustamais īpašums 
8. informācija un saziņa 
9. profesionālā zinātniskā un tehniskā darbība 



MVU  
sektors 

 
• Ilgtspējīgas kultūras ieviešana (ESG) uzņēmumos: 

nodokļu nomaksa, caurspīdīga un ilgtspējīga 
pārvaldība, iziešana no ēnu ekonomikas, zemi 
korupcijas riski, adekvāts pašu kapitāls, finanšu 
noziegumu aktīvāka izmeklēšana, investoru aizsardzība  
 

• Ne-finanšu datu apzināšana, kas būtu iekļaujami ne-
finanšu pārskatos mazo un vidējo komersantu 
segmentā 
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