
                                                  
 

 

 

Enerģētikas un Klimata politikas investīciju 

kapacitāte 2030 
Enerģētikas un klimata projektu investīciju dinamika & struktūra 

enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai 

 

Projekta akronīms: CIC2030 
 

Ievads 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Enerģētikas savienības 

pārvaldību katrai no dalībvalstīm jāsagatavo Nacionālais Enerģētikas un Klimata 

plāns 2030, kurā tiek noteikti jauni enerģētikas un klimata mērķi.  

Lai sasniegtu izvirzītos enerģētikas un klimata mērķus, neieciešamas papildus 

mērķtiecīgas investīcijas ilgtspējīgos risinājumos. Nepieciešams efektīvi izmantot kā 

valsts un pašvaldību tā arī ES un privātā sektora investīcijas.  

Projekta laikā, sadarbojoties zinātniekiem no trīs valstīm (Vācijas, Latvijas un Čehijas) 

un iesaistot politikas veidotājus, analizēsim esošās investīciju plūsmas, noteiksim 

vajadzības un meklēsim iespējamos finansējuma avotus 2030. gada enerģijas un 

klimata mērķu izpildei.  

  

Projekta mērķi:  

Projekta mērķis ir noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un iespējamos 

finansējuma avotus, enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai. 

Projekta laikā analizēsim un pārņemsim citu valstu labo praksi, tai skaitā Vācijas 

pieredzi, kartējot esošās investīciju plūsmas, izstrādājot ieteikumus ilgtspējīgu 

finanšu instrumentu enerģijas un klimata projektu realizācijai.  

 

Projekta aktivitātes:  

Projekta galvenās aktivitātes un nodevumi: 

• Līdzšinējo enerģētikas un klimata politikas investīciju plūsmu kartēšana; 

• Noteikts nepieciešamie investīciju daudzums, atbilstoši jaunajiem Latvijas 

enerģijas un klimata mērķiem 2030 (divu sektoru analīze);  

• Diviem no sektoriem noteikti iespējamie finansēšanas avoti un 

finansēšanas mehānismi 2030. gada mērķu sasniegšanai.  

  

Projekta laikā plānots organizēt seminārus un tikšanās, lai kopīgi diskutētu par citu 

valstu pieredzi enerģētikas un klimata politikas pasākumu finansēšanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstis:  

Vācija, Latvija, Čehija 

Sākums un beigas:  

09/2018 – 12/2020  

Projekta mērķgrupas:  

Enerģijas un klimata politikas veidotāji, 

atbildīgo ministriju un valsts institūciju 

ierēdņi, finanšu institūcijas, ES atbalsta 

programmu administrētāji, NVO, 

enerģijas un klimata politikas pētnieki.    

Projekta īstenotāji:  

Institute for Climate Protection, Energy 

and Mobility (IKEM) 

Aleksandra Novikova, Irina Stamo 

Magazinstr. 15-16 | 10179 Berlīne 

aleksandra.novikova@ikem.de,  

irina.stamo@ikem.de  

+ 49 (0) 30 408 18 70 12 

Czech Technical University in Prague (CVUT)  

Technicka 2, 166 27 Prāga 6 

michaela.valentova@fel.cvut.cz 

+420 (224) 355 141 

 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 

institūts 

Āzenes iela 12 – K1, LV1048, Rīga 

Dr.sc.ing., Agris Kamenders 

agris.kamenders@rtu.lv 

+371 29145442 

 

Projekta finansētāji: 

The European Climate Initiative (EUKI): 

Potsdamer Platz 10, 10117 Berlīne 

info@euki.de  

+49 (0)30 338424 570  

The European Climate Initiative (EUKI)  

 

Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata 

iniciatīvas (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās 

vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības 

ministrijas (BMU) projektu finansēšanas 

instruments. EUKI projektu ideju konkurss 

tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību 

ES klimata jomā, lai mazinātu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

Vairāki informācijas par EUKI: www.euki.de 

 


