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Valsts sekretāra vietnieks klimata
politikas jautājumos

Mērķis: īstenot Eiropas Savienības
kopējo mērķi līdz 2030. gadam
samazināt siltumnīcefekta gāzu
emisijas par vismaz 55%
salīdzinājumā ar 1990. gadu, kā arī
veicināt virzību uz ES
klimatneitralitāti 2050.gadā

«Fit for 55» pakotne
• 2021. gada 14. jūlijā
Eiropas Komisija nāca
klajā ar virkni tiesību aktu
priekšlikumu pakotni «Fit
for 55» jeb «gatavi
mērķrādītājam 55%»
• Mērķis: īstenot Eiropas
Savienības kopējo mērķi
līdz 2030. gadam
samazināt siltumnīcefekta
gāzu emisijas par vismaz
55% salīdzinājumā ar
1990. gadu, kā arī veicināt
virzību uz ES
klimatneitralitāti
2050.gadā

https://climateactiontracker.org/publications/germanys-proposed-2030-national-target-not-yet-15c-compatible/

Latvijas kopējais SEG emisiju apjoms (līdz 2017. gadam) un
prognoze (2018.-2050. gadam) scenārijā “ar esošajiem
pasākumiem” (1990.-2050. gads)

“Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam” https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_lv_lv.pdf

Latvijas kopējo SEG emisiju sadalījums pa nozarēm
un ETS/ne-ETS griezumā
2019. gadā (neskaitot ZIZIMM)
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Latvijas klimata politika un mērķi
• Latvijas klimatneitralitātes stratēģija
paredz 100% samazināt SEG emisijas līdz
2050. gadam, nesamazināmās SEG emisijas
kompensē piesaiste ZIZIMM sektorā.
• Nacionālais enerģētikas un klimata plāns
2021.-2030.gadam (NEKP) – ilgtermiņa
enerģētikas un klimata politikas plānošanas
dokuments, plāna ilgtermiņa vīzija ir
ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā
veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstību.

• Latvijas
Vides
Politikas
pamatnostādnes
(VPP)
2021.2027.gadam – nacionālas vides politikas
ietvars un nosaka vides politikas mērķus.
Klimata pārmaiņu jomā ir izvirzīti divi
apakšmērķi – nodrošināt Latvijas virzību
uz klimatneitralitātes sasniegšanu un
veicināt
klimatnoturīgumu
un
pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Visām nozarēm un visiem pārvaldības
līmeņiem, ieskaitot pašvaldībām, ir
jāsniedz ieguldījums Latvijas klimata
politikas mērķu sasniegšanā

Nacionālā enerģētikas un klimata padome un tās darba
grupas
• NEKP padome – izveidota ar MK rīkojumu (nr.609, 03.12.2019.), vada Ministru
prezidents, sastāvā ministri (EM, VARAM, FM, IzM, LM, SM, ZM), ĀM valsts
sekretārs, biedrības un sociālie partneri
• Līdz šim notikušas 3 padomes sanāksmes (2020. un 2021.gadā)
• Padomes darba grupas (7):
• Zemes sektora (t.sk. mežsaimniecība) un lauksaimniecības darba grupa –
koordinē EM
• Enerģētikas darba grupa – koordinē EM
• Ilgtspējīgas mobilitātes darba grupa – koordinē SM
• Rūpniecības darba grupa – koordinē EM
• Enerģētikas un klimata ekspertu darba grupa - koordinē EM
• Būvniecības darba grupa – koordinē EM
• Aprites ekonomikas un atkritumu apsaimniekošanas darba grupa – koordinē
VARAM

Latvijas stratēģija klimatneitralitātes
sasniegšanai līdz 2050. gadam

• Stratēģijas mērķis ir nodrošināt Latvijas klimatneitralitāti 2050. gadā. Lai to sasniegtu,
ir izvirzīti divi stratēģiskie mērķi - SEG emisiju samazināšana visos tautsaimniecības
sektoros un CO2 piesaistes palielināšana.
• Klimatneitralitāte nozīmē visu SEG emisiju samazināšanu līdz minimālajam iespējamam
slieksnim, atlikušās emisijas kompensējot ar CO2 piesaisti.
• Vīzijas dokuments, ietvar dokuments politikas plānotājiem, ko plānots īstenot caur
sekojošiem Nacionāliem enerģētikas un klimata plāniem

Gatavi mērķrādītājam 55 pētījums – ekonomiskās ietekmes

•

Gatavojot nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas «Gatavi mērķrādītājam 55%»
pakotni (Fit for 55), VARAM pasūtīja pētījumu: “Latvijas tautsaimniecības attīstības
scenāriju izstrāde un to īstenošanas sociālekonomiskais novērtējums”

•

Pētījuma rezultātā tika sasniegti 6 secinājumi no kuriem svarīgākie:
o Izmaksefektīvā veidā Latvija Kopējo centienu regulas (Effort Sharing
Regulation) ietvaros (ne-ETS emisijas) var samazināt savas SEG emisijas par
13-15% līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 2005. gadu.
o Būtiski, ka visi ne-ETS sektori dod devumu mērķa pildīšanā.
o Transporta sektors spēlē nozīmīgu lomu ne-ETS mērķa sasniegšanai.

o Novērtējums parāda, ka EK priekšlikums par ETS paplašināšana pēc
2025.gada ar ēku sektoru un autotransportu, un tā radītās papildus izmaksas
var ievērojami lielāku iespaidu atstāt uz mājsaimniecībām ar zemākiem
ienākumiem.

10

Aprēķinātās izmaksas (ne-ETS) periodā 2023-2030.gads
par 1% punkta mērķa palielināšanu pret 2005.gada līmeni

Avots: Fizikālās enerģētikas institūts
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SEG emisiju prognožu sagatavošanas sistēma Latvijā (2)

•

SEG prognozes tiek sagatavotas saskaņā ar 2018.gada 11.decembra Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata
politikas jomā pārvaldību 18. pantu un attiecīgo Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu Nr.
2020/1208.

•

Saskaņā ar Pārvaldības regulu prognozes tiek sagatavotas šādiem scenārijiem:
▪
▪

•

ar esošiem pasākumiem WEM (with existing measures) – prognozes par SEG emisijām
un CO2 piesaisti, kas ietver pieņemto un īstenoto rīcībpolitiku un pasākumu rezultātus;
ar papildus pasākumiem WAM (with additional measures) – prognozes par SEG
emisijām un CO2 piesaisti, iekļaujot gan esošos pasākumus (no esošo pasākumu
scenārija), gan papildus pasākumus.

Tuvākajos mēnešos paredzētās darbības:

Mēnesis Novembris
Darbība

LVĢMC iesniedz
VARAM ziņojuma
melnrakstu

Decembris

Janvāris

Februāris

Kvalitātes kontroles
Ziņojuma projekts
procedūras atbilstoši
Ziņojuma
izsūtīts uz 20 darbadienu
Kvalitātes nodrošināšanas
pilnveidošana
izskatīšanu ministrijām
programmai

Marts
15.03. VARAM
Eiropas Komisijai
iesniedz sagatavoto
ziņojumu

12

Latvijas SEG emisijas un CO2 piesaiste pa sektoriem
1990.-2050.gadā WEM scenārijā (kt CO2 ekv.)
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Avots: 2022. gada Ziņojums par politikām pasākumiem un SEG prognozēm
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Latvijas SEG emisijas un CO2 piesaiste pa sektoriem
1990.-2050.gadā WAM scenārijā (kt CO2 ekv.)
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Avots: 2022. gada Ziņojums par politikām pasākumiem un SEG prognozēm
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Lauksaimniecības SEG emisiju prognoze līdz 2030.gadam
(Prognozētā pieauguma samazināšanas potenciāls)

Prognoze: aprēķini, balstoties uz LASAM modeļa rezultātiem (2021. gada decembris)
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LVMI «Silava» SEG emisiju prognozes ZIZIMM sektoram

Mērķtiecīga meža apsaimniekošana un organisko augšņu
apmežošana

Mērķu sasniegšanas perspektīvas, saglabājoties esošajam
stāvoklim
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Mērķu un uzdevumu kaskadēšanas principi

Nacionālais līmenis
(valsts pārvalde,
valsts attīstības
plānošana)

Reģionālais līmenis
(reģionu attīstības plānošana)

Pašvaldību līmenis

(pašvaldības, uzņēmēji, zemju īpašnieki)

Nozaru stratēģijas balstītas
uz modelēšanas rezultātiem,
nozaru mērķi, pārvaldības
sistēma
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Latvijas klimata politika un mērķi
• Likumprojekts «Klimata likums» ir izstrādāts, lai pilnveidotu un
aktualizētu klimata politikas regulējumu, nosakot visus politikas
īstenošanai nepieciešamos nosacījumus vienuviet.
Likuma mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu un to negatīvo seku
ierobežošanu Latvijā, nodrošinot virzību uz klimatneitralitāti un
veicinot klimatnoturību, nosakot dažādu tautsaimniecības nozaru
pienesumu, jomās, kas saistītas ar:
• SEG emisiju samazināšanu;
• oglekļa dioksīda piesaisti;
• pielāgošanos klimata pārmaiņām.

• Likuma II nodaļa nosaka siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes mērķus nozarēm
un to izpildi.
• Likuma III nodaļa nosaka Latvijas pielāgošanās klimata
pārmaiņām politikas izstrādi un pielāgošanās klimata pārmaiņām
politikas mērķus un pasākumu integrēšanu nozaru politikās un to
īstenošanu.
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Brīvprātīga
sistēma CO2
piesaistei
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ES ETS
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finansējums

Sabiedrības iesaiste: darba grupa, ikgadēja ziņošana Saeimai

Jūrniecības
emisiju
monitorings

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

•

Likumprojekts paredz nozarēm saistošu mērķu noteikšanu, lai veicinātu visu
nozaru iesaisti kopējo SEG emisiju samazināšanā un konkrētu pasākumu
īstenošanā.

•

Tiek izdalītas sešas nozares:
•

Enerģētika;

•

Transports;

•

Rūpnieciskie procesi un produktu ražošana;

•

Lauksaimniecība;

•

Atkritumu apsaimniekošana;

•

Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība.

Klimata politikas mērķu sasniegšanai
nepieciešamie risinājumi (1)

• SEG emisiju un piesaistes inventarizācija, monitorings (metodes,
parametri)
• SEG emisiju samazināšanas risinājumi (tehnoloģijas)
• Oglekļa dioksīda piesaistes risinājumi (tehnoloģijas)
• Pielāgošanās klimata pārmaiņām (risku vadības un plānošanas
lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas)
• CO2 emisijas, to aprēķināšana un mērīšana uzņēmumu vērtības ķēdē
(standarti,metodes, tehniskie risinājumi,)
• Produktu dzīves cikla (LCA) radītās ietekmes analīze (standarti, metodes)
• Ilgtspējīgie oglekļa cikli (sustainable carbon cycles) kā jauns ekonomikas
modelis
• Brīvprātīgā sistēma oglekļa dioksīda piesaistei (pārvaldība)

Klimata politikas mērķu sasniegšanai
nepieciešamie risinājumi (2)

•Tiešsaistes centra izveide (uzskaite, digitālie aprēķināšanas rīki…)
•ES Taksonomijas principu integrēšana valsts stimulēšanas mehānismos
•Jāizveido instrumenti ES obligāto ziņojumu sagatavošanai par
ilgtspējīgu uzņēmējdarbību nozarēs

•Publiskās informācijas pieejamības nodrošināšana, reģistru izveide,
informēšana ESG jomā

•Dati par emisiju faktoriem (koeficientiem), energoefektivitāti un
enerģijas patēriņu, CO2 emisijām, publiski pieejami.

Plānotie rīcības virzieni VARAM pārraudzībā esošajos sektoros

▪

Atjaunojamās enerģijas pašražošana un pašpatēriņš –
mikroģenerācija, pašvaldības ēkas

▪

Mazemisiju un bezemisiju mobilitātes veicināšana elektromobilitāte pašvaldībās, atbalsts iedzīvotājiem

▪

Vispusēja energoefektivitāte – pašvaldību ēkas un komunālie
pakalpojumi

▪

Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana efektivitātes
uzlabošana

▪

Fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanas
samazināšanas veicināšana

▪

Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana

SEG emisiju prognožu sagatavošanas sistēma Latvijā (1)
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www.klimatam.lv

NEKP 2030 – ĪSTENOŠANA (FINANSĒJUMS + KLIMATA
FINANSĒJUMS) - VARAM

ES fondu
finansējums
(ar nacionālo
līdzfinansējumu)

Atveseļošanās un noturības
mehānisms (Atveseļošanās
fonds)

Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana

103 530 000

-

Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi

20 336 253

-

74 160 000

-

26 410 715

29 304 000

Bezizmešu transportlīdzekļi pašvaldību funkciju nodrošināšanai

24 398 840 (TPF)

10 000 000

Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā

34 911 058 (TPF)

-

Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība
Pašvaldības publisko ēku energoefektivitāte

Potenciāli iespējamais
finansējums 2021.-2030.g.
līdz pat 1 miljrd. euro

Potenciāli iespējamais
finansējums 2021.-2030.g.
28
līdz pat 200-300 milj.
euro

Paldies par uzmanību!
Dagnis.Dubrovskis@varam.gov.lv

