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Projekta apraksts 
Parakstīšanās līdz 60 miljoniem EUR uz zaļajām obligācijām, ko emitējis Latvijas 
energoapgādes uzņēmums AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā – Uzņēmums) saskaņā 
ar zaļo obligāciju programmu 200 miljonu EUR apmērā. Obligācijas tiks iekļautas 
Nasdaq Riga biržā. 2021. gada 7. maijā Banka parakstījās uz apjomu 3 miljonu EUR 
apmērā no 50 miljonu EUR pirmās daļas, kas izsniegta saskaņā ar programmu. 
 
 

Projekta mērķi 
Zaļo obligāciju emisijas programmas ieņēmumi tiks izmantoti uzņēmuma sadales tīkla 
atjaunošanai un daļēji trīs Latvijas hidroelektrostaciju atjaunošanas finansēšanai. 
Investīcijas veicinās vairāk atjaunojamu enerģijas avotu integrāciju Latvijas 
elektrotīklā, īpaši mazos un vidējos saules un vēja projektus, kā arī palielinās valsts 
energoapgādes drošumu. 
 

Pārejas ietekme 
ETI 61 
 



Darbība būs 100% atbilstoša Zaļās ekonomikas pārejai, nodrošinot klimata pārmaiņu 
mazināšanas ieguvumus, izmantojot energoefektivitāti un uzlabojot enerģijas 
ražošanu ar zemu oglekļa emisijas līmeni ("Zaļā" pārejas kvalitāte). Darbība veicinās 
vietējā parāda kapitāla tirgus attīstību, kur šobrīd iztrūkst ieguldāmu vērtspapīru, kā 
arī ir slikta otrreizējā tirgus likviditāte ("Elastīga" pārejas kvalitāte). 
 

Informācija par klientu 
AS “LATVENERGO” 
AS “Latvenergo” ir Latvijas valstij piederošs energoapgādes uzņēmums, kas 
simtprocentīgi pieder Latvijas Republikai un ir viens no lielākajiem elektroenerģijas 
piegādātājiem Baltijas valstīs. Uzņēmums darbojas i) elektroenerģijas sadales jomā 
un ii) elektroenerģijas un siltuma ražošanas un tirdzniecības jomā. 
 

ERAB finansējums 
48 000 000,00 EUR 
Obligāciju parakstīšana līdz 60 miljoniem EUR. 
 

Projekta kopējās izmaksas 
200 000 000,00 EUR 
Uzņēmums plāno emitēt obligācijas līdz 200 miljoniem EUR. Ieņēmumus no 
obligācijām izmantos, lai finansētu i) ieguldījumus elektroenerģijas sadales tīklā, ii) trīs 
esošo hidroelektrostaciju atjaunošanu un modernizāciju un iii) videi draudzīgu dzīvo 
dabas resursu un zemes izmantošanas pārvaldību. 
 

Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību 
B Kategorija (2019. gada Vides un sociālā politika) Projekts ir kapitāla tirgus darījums, 
un Bankas veiktā izpēte ir bijusi ierobežota ar publiski pieejamu dokumentu, anketu 
pārskatīšanu un Vides un sociālās izpētes speciālistu diskusijām ar uzņēmuma Vides, 
veselības un drošības vadību, kas ļāva Vides un sociālās izpētei veikt atbilstošu vides 
un sociālo risku un šī projekta ietekmes novērtējumu saskaņā ar Bankas 2019. gada 
Vides un sociālo politiku. Banka iepriekš ir nodrošinājusi finansējumu Uzņēmumam 
(Rīgas TEC-2 Kombinētā cikla gāzes turbīnas projekts) un iepriekš ir veikusi augsta 
līmeņa Uzņēmuma izpēti. Uzņēmums publicē savu ikgadējo ne-finanšu informācijas 
pārskatu atbilstoši ES prasībām. Emisijas Zaļās obligācijas īpašības ir pārskatījuši 
Valsts kases un Vides un sociālās izpētes eksperti, kuri uzskatīja, ka tās atbilst Bankas 
kritērijiem zaļo obligāciju ieguldījumiem, ļaujot Bankai publiski atzīt emisiju par Zaļo 
obligāciju. 
 
Banka ieņēmumus izlietos caur Ietvara līguma nosacījumiem elektroenerģijas sadales 
tīkla stiprināšanai, kas nepieciešams atjaunojamās enerģijas projektu un 
energoefektivitātes attīstībai. Uzņēmums obligāciju programmas ietvaros arī 
modernizēs trīs esošās hidroelektrostacijas, lai palielinātu efektivitāti. Banka 
pārskatīja šos ieguldījumus, kā arī korporatīvo Vides, veselības un drošības 
pārvaldību kā daļu no Vides un sociālās izpētes. “Latvenergo” ir īpaša Vides, veselības 
un drošības vadības komanda, kas attīsta korporatīvās Vides, veselības un drošības 
vadības sistēmas un kurai ir institucionālās iespējas īstenot Bankas darbības prasības. 
Tā izstrādā ilgtspējības pārskatus grupai un atsevišķi dažiem meitasuzņēmumiem. Šie 
ziņojumi liecina, ka kopumā “Latvenergo” ir laba atbilstības vēsture un nav konstatētas 
būtiskas neatbilstības problēmas. “Latvenergo” ir koncentrējies uz atjaunojamās 



enerģijas ražošanu un esošo koģenerācijas staciju modernizāciju un ar oglēm 
darbināmi aktīvi netiek izmantoti. Vides un sociālā izpēte arī ir apstiprinājusi, ka 
Uzņēmumam ir laba personāla politika, kas atbilst paraugpraksei, kā arī tas īsteno 
Covid-19 atbildes pasākumus. 
 
ERAB ieņēmumi netiks izmantoti nevienam A kategorijas projektam, un Uzņēmums 
nākotnē neinvestēs nevienā ar oglēm kurināmā stacijā. 
 
Vides un sociālās rīcības plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz Vides un sociālās izpētes 
secinājumiem, un papildus iepriekšminētajam tajā ir ietvertas prasības, kas cita starpā 
attiecas uz ne-finanšu pārskatu stiprināšanu saskaņā ar paraugpraksi un ES tiesību 
aktiem, kā arī saistītās vadlīnijas attiecībā uz informāciju par klimatu. Vides un sociālās 
rīcības plāns turklāt prasa, lai, ja Uzņēmumam būtu jāattīsta projekti sensitīvās 
teritorijās vai sensitīvā dabā, tiem būtu nepieciešams pilns Vides un sociālās ietekmes 
novērtējums atbilstoši Bankas prasībām. Vides un sociālās politikas rīcības plāns ir 
saskaņots ar Uzņēmumu un ir iekļauts Ietvara līgumā. 
 
Banka uzraudzīs Uzņēmuma darbību, pārskatot Uzņēmuma sagatavotos gada 
pārskatus un nepieciešamības gadījumā veicot apmeklējumus uz vietas. 

 
Tehniskā sadarbība 
 
Papildināmība: 
Finansēšanas struktūra un riska mazināšana: Bankas finansējumam ir jāsniedz 
vērtīgs signāls tirgum, jānovērš finansējuma trūkums un jāveicina veiksmīga 
izvietošana pašreizējā nenoteiktajā parāda kapitāla tirgus vidē, ņemot vērā Covid-19 
pandēmiju. 
 

Uzņēmuma kontaktinformācija 
 
Jānis Irbe 
info@latvenergo.lv 
+371 67 728 222 
https://latvenergo.lv/ 
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija 

Izpratne par pāreju 

Papildu informācija par ERAB pieeju pārejas ietekmes novērtēšanai ir pieejama šeit. 

Uzņēmējdarbības iespējas 

Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klienta 
uzņēmumu. 

Par sadarbības iespējām ar ERAB (kas nav saistītas ar iepirkumiem) sazinieties 

pa tālruni +44 20 7338 7168, 
e-pastā: projectenquiries@ebrd.com 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com


Informācija par sabiedriskā sektora projektiem pieejama vietnē ERAB iepirkumi, 
 
pa tālruni +44 20 7338 6794 
vai e-pastā: procurement@ebrd.com 

Vispārīgi jautājumi 

Īpašus pieprasījumus var veikt, izmantojot ERAB pieprasījumu veidlapu. 

Vides un sociālā politika (VSP) 

VSP un ar to saistītās Izpildes prasības (IP) nosaka veidus, kā ERAB īsteno savas 
saistības veicināt „videi nekaitīgu un ilgtspējīgu attīstību”. VSP un IP ir iekļauti īpaši 
noteikumi klientiem, lai viņi ievērotu piemērojamās valsts tiesību aktu prasības 
attiecībā uz sabiedrības informēšanu un apspriešanu, kā arī lai izveidotu sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, kas atvieglotu ieinteresēto personu jautājumu un sūdzību 
saņemšanu un risināšanu, jo īpaši attiecībā uz klienta un projekta vides un sociālo 
sniegumu. Proporcionāli projekta vides un sociālo risku un ietekmes veidam un 
apjomam ERAB papildus lūdz saviem klientiem atklāt informāciju par projektu radīto 
risku un ietekmi vai arī veikt nozīmīgas pārrunas ar ieinteresētajām personām, 
apsverot viņu atsauksmes un reaģējot uz tām. 

Plašāka informācija par ERAB praksi šajā jautājumā ir sniegta VSP. 

Integritāte un atbilstība 

ERAB Galvenās atbilstības amatpersonas birojs (GAAB) veicina labu pārvaldību un 
nodrošina, lai visām bankas darbībām tiktu piemēroti visaugstākie integritātes 
standarti saskaņā ar labāko starptautisko praksi. Lai nodrošinātu, ka projekti nerada 
Bankai nepieņemamu integritāti vai reputācijas risku, visiem Bankas klientiem tiek 
veikta padziļināta integritātes izpēte. Banka uzskata, ka problēmu noteikšana un 
risināšana projekta novērtēšanas apstiprināšanas posmos ir visefektīvākais veids, kā 
nodrošināt Bankas darījumu integritāti. GAAB ir galvenā loma šajos aizsardzības 
centienos, un tas arī palīdz uzraudzīt integritātes riskus projektos pēc investīciju 
veikšanas. 

GAAB ir atbildīgs arī par iespējamo krāpšanas, korupcijas un nepareizas rīcības 
izmeklēšanu ERAB finansētos projektos. Ikvienam, kam ir aizdomas par krāpšanu 
vai korupciju Bankā vai ārpus tās, jāiesniedz rakstveida ziņojums Galvenajai 
atbilstības amatpersonai pa e-pastu compliance@ebrd.com. Visi iesniegtie ziņojumi 
tiks nodoti GAAB turpmākai pārbaudei. Visi ziņojumi, arī anonīmie, tiks izskatīti. 
Ziņojumi var būt sagatavoti jebkurā Bankas vai Bankas darbības valsts 
valodā. Informācija ir jāsniedz godprātīgi. 

Informācijas piekļuves politika (IPP) 

IPP pēc tās stāšanās spēkā 2020. gada 1. janvārī nosaka veidus, kādos ERAB 
izpauž informāciju un konsultējas ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu labāku 
informētību par ERAB stratēģijām, politikas dokumentiem un aktivitātēm. Lūdzu, 
apmeklējiet lapu „Informācijas piekļuves politika”, lai uzzinātu, kāda informācija ir 
pieejama ERAB tīmekļa vietnē. 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html


Īpašus pieprasījumus var veikt, izmantojot ERAB pieprasījumu veidlapu. 

Neatkarīgais projekta atbildības mehānisms (NPAM) 

Ja centieni risināt problēmas, kas saistītas ar vides, sociālās vai publiskās 
informācijas atklāšanu Klientam vai Bankai, ir neveiksmīgi (piemēram, izmantojot 
Klienta sūdzību izskatīšanas mehānismu projekta līmenī vai tieši iesaistoties Bankas 
vadībai), privātpersonas un organizācijas var mēģināt savas bažas risināt, izmantojot 
ERAB neatkarīgo projekta atbildības mehānismu (NPAM). 

IPAM neatkarīgi pārskata projekta problēmas, kuras, domājams, ir radījušas (vai 
varētu radīt) kaitējumu. Mehānisma mērķis ir: atbalstīt dialogu starp projekta 
ieinteresētajām personām, lai atrisinātu vides, sociālos un publiskās informācijas 
atklāšanas jautājumus; noteikt, vai Banka ir ievērojusi savus Vides un sociālās 
politikas vai projektam specifiskos noteikumus par Informācijas piekļuves politiku; un, 
ja piemērojams, novērš jebkādas esošās neatbilstības, vienlaikus novēršot 
turpmākās neatbilstības no Bankas puses. 

Lūdzu, apmeklējiet Neatkarīgā projekta atbildības mehānisma (NPAM) tīmekļa 
vietni, lai uzzinātu vairāk par NPAM un tā pilnvarām, kā iesniegt 
pieprasījumu pārskatīšanai vai sazināties ar IPAM, izmantojot e-
pastui ipam@ebrd.com, lai saņemtu norādījumus un papildinformāciju par NPAM un 
to, kā iesniegt pieprasījumu. 

 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

