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Letter of Support 

Latvenergo AS hereby confirms its intention to support the project application of Riga Technical 

University (RTU) “LevelUP for net-zero carbon industry” (Nr. lzp-2020/2-0292) as the stakeholder. 

The supported RTU project has been submitted to the Fundamental and applied research 

programme funded by the Latvian Science Council in the open project tender. The project will analyse 

the possibilities of companies' ability to implement innovative and economically feasible climate 

solutions. A roadmap for industrial decarbonisation will be developed and the amount of investment 

needed to meet climate and energy targets in the industry will be determined, with an in-depth look at 

the woodworking industry as the industry with the highest energy consumption and one of the largest 

export potential. 

Latvenergo AS is the largest provider of energy supply services in the Baltic States, engaged in 

the production and trade of electricity and heat as well as trade of natural gas.  

Results of the project will be beneficiary for industries, decision-makers and other stakeholders. 

 

Atbalsta vēstule 

Ar šo AS “Latvenergo” apstiprina nodomu atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

projektu “LevelUP for net-zero carbon industry” (No. lzp-2020/2-0292) kā ieinteresētā puse. 

Atbalstāmais RTU projekts pieteikts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursam, 

ko finansē Latvijas Zinātnes padome. Projektā tiks analizētas iespējas uzņēmumu spējai ieviest 

inovatīvus un ekonomiski pamatotus klimata risinājumus. Tiks izstrādātas rūpniecības dekarbonizācijas 

ceļvedis un noteikts nepieciešamo investīciju apjoms klimata un enerģijas mērķu sasniegšanai 

rūpniecības sektorā, padziļināti apskatīta kokapstrādes nozare kā nozare ar vislielāko enerģijas patēriņu 

un ar vienu no lielāko eksporta potenciālu. 

 

 



AS “Latvenergo” Baltijas valstīs ir lielākais elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un 

tirdzniecības, kā arī dabasgāzes tirdzniecības uzņēmums.  

Projektā iegūtie rezultāti būs noderīgi ražotājiem, lēmumpieņēmējiem u.c. ieinteresētajām 

pusēm. 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

Tehnoloģiju un atbalsta direktors  Kaspars Cikmačs 
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