Investīcijas klimata un enerģētikas projektos 2030
Latvijas enerģētikas un klimata politikas mērķu sasniegšana lielā mērā ir arī investīciju jautājums. Tāpēc
projekta CIC2030 (Climate investment capacity 2030) ietvaros organizējam semināru, kura laikā kopā
aicinām politikas veidotājus, zinātniekus, nozares un finanšu institūciju pārstāvjus, lai kopīgi pārrunātu
jautājumus, kas saistīti ar investīcijām un plānotajiem Latvijas enerģētikas un klimata politikas mērķiem
2030.

Datums: 24. janvāris, plkst.: 10:00 – 17:00
Vieta: Aspazijas bulvāris 28, Rīga (Eiropas Savienības māja Rīgā)
Valoda: angļu valodā (prezentācijas/pirmā dienas daļa) un latviešu valodā (apaļā galda
diskusijas).
10:00 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 13:00
13:30 – 14:00

14:00 – 14:30

15:00 – 16:30

Reģistrācija un rīta kafija
Semināra atklāšana
Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Rīgā
Par projektu “Climate investment capacity (CIC2030)”
Agris Kamenders, Rīgas Tehniskā universitāte
Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam
Enerģētikas un klimata politikas mērķi un plānotās aktivitātes
Andrejs Apaņuks, Ekonomikas ministrija
Esošais ES finansējums klimata un enerģijas projektiem.
Nākotnes perspektīva un iespējas.
Jauni finanšu avoti un instrumenti enerģētikas un klimata projektiem. Kam
gatavoties nākošajā plānošanas periodā.
Boriss Kņigins, Finanšu ministrija
Kafijas pauze
Līdzšinējā pieredze ilgtspējīgu finanšu instrumentu attīstībā Latvijā.
Aleksejs Kaņējevs, ALTUM
Enerģijas un klimata investīciju kartēšana Vācijā.
Aleksandra Novikova, IKEM pārstāvis
Nepieciešamo investīciju noteikšana metodoloģija enerģijas un klimata
mērķu 2030. sasniegšanai
David Rusnok, Ingmar Jürgens, IKEM pārstāvis
Investīcijas ilgtspējīgiem enerģētikas un klimata projektiem ERAB
iespējas.
Viesturs Bernans, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB)
Kafijas pauze/uzkodas
Apaļā galda diskusija.

Investīciju kartēšana ilgtspējīgos enerģētikas un klimata projektos. Jauno
enerģijas un klimata mērķu 2030 finansēšana.
Esošie datu avoti enerģijas un klimata projektu investīciju kartēšanai,
potenciālie finansējuma avoti un finanšu instrumenti enerģijas un klimata
projektu finansēšanai pēc 2020. gada.
Uz diskusiju aicināti:
- Ekonomikas ministrijas pārstāvji;
- Finanšu ministrijas pārstāvji;
- Vides un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji;
- ALTUM;
- Latvijas vides investīciju fonds;
- Privāto banku pārstāvji;
- Nevalstisko organizāciju pastāvēji;
- Zinātnieki (RTU, LU utt.,);
- Nozaru asociācijas;
16:30 – 17:00

Noslēgums un nākošie soļi
(RTU)

