
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 reģionālā apaļā galda diskusijā par energoefektivitātes finansēšanu 
Latvijā, kas notiks tiešsaistē 2021. gada 29.septembrī. 

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. Pasākuma pirmajā daļā tiks 
nodrošināts tulkojums uz angļu valodu, kā ari angliski sniegtajai prezentācijai, tulkojums uz 
latviešu valodu.

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 no 70 organizācijām. 

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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ielūgums
dalībai

apaĻā galda diskusiJā
energOeFektiVitātes
Finansēšana latViJā

2021. gada 
29.septembrī

ZOOm tiešsaistē

10:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErf-CsqTstGNAxv5Bz61Ie9x1MXOcY1XxU


29. septembris
apaĻO galdu diskusiJas

Dalībnieku reģistrēšanās. Pasākumu moderē Reinis Āboltiņš 

Pasākuma pirmajā daļā tiek nodrošināts tulkojums uz angļu valodu un Tartu pilsētas prezentācija – nodrošināts 
tulkojums uz latviešu valodu!
•	Pasākuma atklāšana - Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, domes priekšsēdētājs 
•	ES normatīvais regulējums, kas mūs sagaida nākotnē? - Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 
•	Tartu pilsētas pieredze daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā - Kaspar Alev, Tartu pilsētas dome, Klimata speciālists 
•	 Liepājas pilsētas pieredze daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā - Mārtiņš Tīdens, izpilddirektora vietnieks (īpašumu 

jautājumos) 
•	Rīgas pilsētas plāni un ieceres daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā - Jānis Ikaunieks, Rīgas Enerģētikas aģentūra, 

direktors 

Jautājumi & atbildes 

PĀRTRAUKUMS 

PARALĒLO SESIJU DISKUSIJAS: 
Lēmumu pieņemšana daudzdzīvokļu ēku īpašnieku vidū (Sesiju moderē Artis Ozoliņš)
Kā sakārtot mājokļu vidi un daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu, lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku 
ieinteresētību ēku atjaunošanā un energoefektivitātes paaugstināšanā? 
Diskusijā piedalās: 
•	Mārtiņš  Auders, Ekonomikas Ministrija, Mājokļu politikas departamenta direktors
•	 Ilze Kukute, Swedbank AS, Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
•	 Jana Samuša, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes locekle

Finansēšanas veidi un iespējas daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai un energoefektivitātei  
(Sesiju moderē Gundars Rēders)
Diskusijā piedalās: 
•	Gatis Silovs, Ekonomikas Ministrija, Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs
•	Mārtiņš Tīdens, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)
•	 Jānis Zaļums, AS Swedbank, Uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs

Komunikācija: valsts – pašvaldība – dzīvokļa īpašnieks (Sesiju moderē Reinis Āboltiņš)

Kādēļ dzīvokļu īpašnieku atbalstīšana un motivēšana daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai ir stratēģiski 
svarīga  valsts un pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai?
Diskusijā piedalās: 
•	Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
•	Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Ekonomikas padomnieks 
•	 Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja

PĀRTRAUKUMS: atgriešanās visiem galvenajā zālē.

Galvenie diskusiju temati/atziņas no katras sesijas tiek noprezentēti kopīgi pasākuma 
auditorijai.
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