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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.
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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.
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Projekta mērķi:

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU),
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu
institūts

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.
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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

