Ielūgums dalībai
apaļā galda diskusijā
energoefektivitātes
finansēšana Latvijā

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
SIA Vides investīciju fonds ielūdz Jūs piedalīties apaļā galda diskusijā par energoefektivitātes finansēšanu Latvijā, kas notiks
tiešsaistē 2021. gada 8.decembrī.
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. Dalība ir bez maksas. Pasākums notiek latviešu valodā.
Pasākums ir turpinājums apaļā galda diskusijām, kas notika projekta RoundBaltic apaļā galda diskusiju ietvaros 2021. gada
6. un 7. maijā un pulcēja kopā ap 120 dalībnieku (skatīt šeit: http://lvif.gov.lv/?object_id=33774) no 70 organizācijām un
29.septembra diskusijai, kas pulcēja kopā ap 85 dalībnieku (skatīt šeit: http://lvif.gov.lv/?object_id=33784 ).
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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Publisko ēku energoefektivitāte –
privātā finansējuma iesaistes
veicināšana!

8. decembris

apaļo galdu diskusijas

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

9:45
10:00

Dalībnieku reģistrēšanās. Pasākumu moderē Reinis Āboltiņš, enerģētikas politikas eksperts
Ievadprezentācijas diskusijai:
•
•
•
•
•

Pasākuma ievads – Reinis Āboltiņš, enerģētikas politikas eksperts
Atklāšanas uzruna – Guntis Gladkins, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
Eiropas zaļais kurss un renovācijas vilnis publiskajā sektorā – Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā
Publiskā sektora energoefektivitātes paaugstināšana – finanšu nozares redzējums – Viktors Toropovs,
SEB Ilgtspējas vadītājs, Finanšu Nozares Asociācija
Vidzemes pieredze publiskā sektora ēku atjaunošanā – Edgars Augustiņš, Vidzemes plānošanas reģions

Jautājumi & atbildes

11:45

Pārtraukums

12:00

Paralēlo sesiju diskusijas:

1.

Publiskā sektora iespējas atjaunojamo energoresursu ieviešanā un šo projektu
finansēšanā (Sesiju moderē Reinis Āboltiņš)
Diskusijas dalībnieki:
•
•
•
•

2.

Cēsu pilsētas Mākslas skola, Jānis Ķīnasts, Pilsētvides plānotājs un dizainers, Cēsu pilsētas Mākslas skolas
direktors un Cēsu Pluriversitātes kurators
Alūksnes novada pašvaldība, Una Tetere-Teterovska, energoefektivitātes projektu vadītāja
Gulbenes novada pašvaldība, Jānis Barinskis, Attīstības un projektu nodaļas vadītājs
Vidzemes plānošanas reģions, Edgars Augustiņš, energoefektivitātes eksperts

Publiski ticami dati - priekšnosacījums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
plānošanai un finansējuma piesaistei. (Sesiju moderē, Artis Ozoliņš)
Diskusijas dalībnieki:
•
•
•
•
•
•

Ekonomikas ministrija, Helēna Rimša, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departaments, vecākais eksperts
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Mārtiņš Zemītis, vadītājas vietnieks
Būvniecības Valsts Kontroles Birojs, Aija Timofejeva, Energoresursu kontroles departamenta direktore
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Dace Helmane, vadītāja
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Mārtiņš Tīdens, Izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos
Finanšu nozares asociācija, Nora Pastore, Signet Bank Biznesa attīstības daļas vadītāja

13:30

Secinājumu apkopojums un galvenie diskusiju temati/atziņas tiek noprezentēti kopīgi
pasākuma auditorijai

14:00

Pasākuma noslēgums
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Publisko ēku energoefektivitāte –
privātā finansējuma iesaistes
veicināšana!

8. decembris

apaļo galdu diskusijas

TEMATISKO SESIJU APRAKSTI

1. Publiskā

sektora iespējas atjaunojamo energoresursu ieviešanā un šo projektu
finansēšanā
Līdz ar fosilo energoresursu cenu kāpumu paredzams enerģijas cenu pieaugums. Lai arī enerģijas cenas lielā mērā
būs atkarīgas no nacionālās politikas, vidzemnieki paši arī var ietekmēt reģiona virzību pretī lielākai neatkarībai
no importētās enerģijas, vairāk un efektīvāk izmantojot koksnes, vēja, biogāzes un saules enerģiju.
Sesijā plānots diskutēt par sekojošām tēmām:
• Kā pašvaldība var pāriet uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
• Pašvaldība – energoefektivitātes risinājumu ieviešanas labās prakses piemērs reģiona uzņēmējiem un
iedzīvotājiem.
• Privātā finansējuma piesaiste atjaunojamo energoresursu projektu īstenošanā.

2. Publiski

ticami dati - priekšnosacījums energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu plānošanai un finansējuma piesaistei
Stratēģiski enerģētikas lēmumi un energoefektivitātes mērķu sasniegšanai nepieciešmā finansējuma piesaiste
var notikt tikai tad, ja visām iesaistītajām pusēm ir pieejami publiski ticami enerģijas patēriņa dati - visaptverošs
enerģijas patēriņa profils.
Pašvaldību enerģijas patēriņa profilos ir iekļaujami sekojoši dati:
• Siltumnīcefekta gāzu emisijas
• Elektroenerģijas un dabasgāzes patēriņš un izdevumi
• Transportlīdzekļu nobrauktie km, degvielas veids un degvielas patēriņš
• Atjaunojamās enerģijas iepirkuma iespējas
• Dzīvojamo un publisko ēku fonds
Sesijā plānots diskutēt par sekojošām tēmām:
• Valsts mēroga publiski pieejamas un publiski ticamas enerģijas patēriņa datu bāzes nepieciešamība
• FITfor50 - impulss pašvaldībām un valsts pārvaldei
• Energopārvaldnieka nozīme energoefektivitātes mērķu sasniegšanā
• Brīvprātīgās vienošanās par energoefektivitātes uzlabošanu
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