Rīgas samitā meklēs veidus, kā Trīs jūru iniciatīvas valstis var palīdzēt Ukrainai
atjaunoties pēc kara
Publicēts: 16.06.2022.

Ārlietas
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20.–21. jūnijā Rīgā noritēs septītais Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samits un Biznesa forums, kura laikā dalībvalstu līderi,iniciatīvas
stratēģiskie partneri un uzņēmējdarbības un investīciju sektora pārstāvji apspriedīs, kā turpmāk attīstīt TJI un uz kādiem
projektiem fokusēties. Tāpat samitā meklēs veidus, kā TJI valstis var palīdzēt Ukrainai atjaunoties pēc kara.
Uzrunājot medijus preses konferencē Rīgas pilī, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis skaidroja, ka Trīs jūru
iniciatīva paredz reģiona konkurences stiprināšanu caur labāku savienojamību un inovāciju ieviešanu, īpaši Ziemeļu-Dienvidu
virzienā. “TJI ir politiski iedvesmota un ekonomiski motivēta. Ar TJI Investīciju fonda palīdzību tiek piesaistīti papildu finanšu līdzekļu
un investīcijas, lai finansētu nozīmīgus infrastruktūras projektus apmēram 500 miljardu apjomā. Viens no spilgtākajiem projektiem
šobrīd ir Rail Baltica. Mēs vēlamies TJI reģionu “uzlikt uz kartes” ne tikai kā inovatīvu, dinamiski attīstošu un pievilcīgu, bet arī kā
drošu reģionu investīcijām,” norādīja A. Teikmanis.
A. Teikmanis arī atzina, ka no citām līdzīgi domājošām valstīm ir interese pievienoties Trīs jūru iniciatīvai – Japānas, Lielbritānijas,
Rietumbalkānu un Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības valstīm. “TJI paplašināšanās būs viens no tematiem, kas tiks
apspriests samita laikā Rīgā,” teica Valsts prezidenta kancelejas vadītājs.
Savukārt Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Edgars Bondars uzsvēra, ka Rīgas samits būs iespēja ne tikai politiski
augstā līmenī, bet arī ļoti augstā uzņēmējdarbības līmenī apspriest reģiona un ārpus reģiona turpmāko attīstību. “Biznesa forumā
tiks pārstāvētas daudzas starptautiski atpazīstamas kompānijas un finanšu institūcijas. Tā būs lieliska iespēja gan Rīgai, gan Latvijai
sevi parādīt kā investīciju vidi,” pauda E. Bondars.

Biznesa forumā tiek sagaidīti vairāk nekā 500 dalībnieku no TJI dalībvalstīm un arī ārpus reģiona. Samitā un Biznesa forumā
vairākās paneļdiskusijās tiks apspriesti transporta, infrastruktūras, digitālās savienojamības, kā arī enerģētiskās infrastruktūras
projekti un pārvaldības jautājumi.
Trīs jūru iniciatīvas samitu 20. jūnijā ATTA konferenču centrā atklās Valsts prezidents Egils Levits. Tā laikā notiks TJI dalībvalstu
vadītāju un iniciatīvas stratēģisko partneru (ASV, Vācijas un Eiropas Komisijas) diskusija, pēc kuras tiks aizvadīta preses
konference.
Paralēli samitam 20. un 21. jūnijā Hanzas peronā notiks Biznesa forums, kur gaidāmas augsta līmeņa valstu, starptautisku
institūciju un uzņēmumu pārstāvju diskusijas. Biznesa foruma dalībnieku vidū būs Starptautiskā Valūtas fonda (SVF), Eiropas
Komisijas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības
bankas, Japānas Starptautiskās sadarbības bankas, ASV Attīstības finanšu korporācijas, Latvijas Bankas, Ziemeļu investīciju bankas,
TJI Investīciju fonda, kā arī uzņēmumu Amber Infrastrucutre Group, ORLEN, Rolls Royce, Atkins, Google, LMT, MikroTik un

Greenergy pārstāvji. Biznesa forumu 20. jūnijā atklās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un SVF vadītāja Kristalina Georgjeva
(Kristalina Georgieva).
TJI samitu un Biznesa forumu organizē Valsts prezidenta kanceleja (VPK) sadarbībā ar Ārlietu ministriju (AM) un Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūru (LIAA).
Vairāk informācijas, tai skaitā tiešraides no publiskajām samita un Biznesa foruma norisēm:https://3seas.eu/. Tiešraides tiks
pārraidītas arī VPK, ĀM un LIAA tīmekļvietnēs un sociālo tīklu kontos.

Informācijai:
Trīs jūru iniciatīva (TJI) ir dibināta 2016. gadā pēc Polijas un Horvātijas prezidentu iniciatīvas. To veido 12 ES dalībvalstis starp
Baltijas, Melno un Adrijas jūrām: Latvija, Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija
un Slovēnija. Partneru statusā samitos piedalās ASV, Vācija un Eiropas Komisija. Līdz šim notikuši seši Trīs jūru samiti, kur kopā
sanāk dalībvalstu līderi un stratēģiskie partneri, – Horvātijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā, Igaunijā un Bulgārijā.
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