VARAM aktualitātes 2021. gadā
vides, dabas un klimata jomās

Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece
2021. gada 3. februāris

Vides politikas pamatnostādnes 2021.2027. gadam
VPP2027 mērķi:
2021.
janvāris
VPP2027
precizēšana

•

Virzība uz klimatneitralitāti un klimatnoturīgumu

•

Veicināt ilgtspējīgu resursu izmantošanu un pāreju uz

2021.
februāris
Sabiedriskā
apspriešana

aprites ekonomiku

2021. marts
VPP2027
precizēšana
un oficiālā
virzība

•

Saglabāt un atjaunot ekosistēmas un bioloģisko

daudzveidību
•

Samazināt piesārņojumu

Atkritumu
apsaimniekošana
•

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam (MK
pieņemts 21.01.2021.)

•

Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrāde katram no
pieciem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem (līdz 2022.gada
31.decembrim)

•

Dalītas
savākšanas
sistēmas
izveide
bioloģiski
noārdāmiem
atkritumiem Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā (līdz 2020.
gada 31. decembrim)

•

Tīmekļvietne «Šķiro viegli»

•

Plastmasu saturošu izstrādājumu likumprojekts - sākot ar 2021.gada 3.
jūliju ražotāji un tirgotāji vairs nedrīkstēs laist tirgū (saražot, ievest no
citām valstīm) virkni plastmasu saturošu izstrādājumu.

Piesārņojuma novēršana
un zemes dzīļu pārvaldība

• Likums “Par piesārņojumu” tiks sadalīts vairākos jaunos likumos:
• Piesārņojuma novēršanas likums, kas attiekties uz operatoriem un
daļēji pārņems Rūpniecisko emisiju direktīvu
• Gaisa aizsardzības likums, noteiks prasības gaisa kvalitātes
novērtēšanai,
gaisa
aizsardzības
mērķus
un
rīcības
gaisa
piesārņojuma ierobežošanai
• Klimata likums

• Grozījumi Vides aizsardzības likumā, tai skaitā iekļaujot arī
potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu apzināšanas,
reģistrācijas un izpētes jautājumus, kā arī piesārņoto vietu
sanācijas jautājumus
• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”” (VSS458; 27.04.2017.) paredz, ka pašvaldības vairs neizsniegs bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas – turpmāk derīgo
izrakteņu ieguvei būs jāsaņem licence Valsts vides dienestā.
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Ūdens resursu pārvaldība

•

Upju
baseinu
apgabalu
apsaimniekošanas
plāni
2022.2027.gadam un plūdu riska pārvaldības plāni 2021.-2027. gadam.
Sabiedriskajai apspriešanai tos plānots nodot februāra beigās,
apstiprināt ar ministra rīkojumu – decembra beigās. Būs pieejami LVĢMC
tīmekļa vietnē.

•

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija – pašlaik pētījums,
gada otrā pusē VARAM pārņems stratēģijas kā attīstības plānošanas
dokumenta virzību.

•

Informatīvais ziņojums MK par Latvijas nostāju par aktualizēto
HELCOM 2007.gada Baltijas jūras rīcības plānu (septembris). Rīcības
plānu, t.sk. pārskatītos piesārņojuma samazināšanas mērķus apstiprinās
HELCOM ministru sanāksmē oktobrī.

•

Grozījumi Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā, lai ietvertu
normas
par
administratīvajiem
pārkāpumiem,
blakuslietotāja
pienākumiem, kā arī izdarītu citus precizējumus – virzības sākums
oktobrī/novembrī.
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Būtiskākie darbi dabas
aizsardzības jomā

• Informatīvais ziņojums par Dabas skaitīšanas
(ES nozīmes biotopu kartēšanas) rezultātiem;
• Regulējums par invazīvajām sugām, Sugu un
biotopu aizsardzības likuma un Augu aizsardzības
likuma grozījumi;
• Dabas plānu un individuālo noteikumu izstrāde
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2021. gada plānotie darbi: noteikumu
projekti

Izsludināti VSS, saskaņošanas procesā:
AAA “Nīcgales meži”
DP “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”
Šogad plānojam:
DP “Piejūra”
DP “Bernāti”
DL “Garkalnes meži”
DL “Sātiņu dīķi”
DL “Vidzemes akmeņainā jūrmala”
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Dabas plāni 2021.gadā: dabas plāni

• Gaujas NP, Ķemeru NP
• DL “Lubāna mitrājs”, “Ķirbas purvs”, “Plieņciema kāpa”,
“Grebļukalns”
• DP “Adamovas ezers”
• AAA “Augšdaugava”
• ADS „Kalsnavas dendrārijs”
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Virzība uz klimatneitralitāti un pielāgošanās
klimata pārmaiņām
Stratēģija Latvijas
klimatneitralitātes sasniegšanai
līdz 2050. gadam
Klimata
pārmaiņu
ierobežošana

Nacionālais enerģētikas un
klimata plāns 2021.-2030. gadam
Latvijas pielāgošanās klimata
pārmaiņām plāns laika posmam līdz
2030. gadam

•
•
•
•
•
•

Klimata likuma izstrāde
SEG inventarizācijas nodrošināšana
Klimata pielāgošanās «stratēģiju» integrēšana pašvaldību attīstības
programmās
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) darbības attīstīšana
Modernizācijas fonda darbības mehānisma izveide un darbības
uzsākšana
Norvēģijas finanšu instrumenta klimata pārmaiņu mazināšanas un
pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu ieviešana

Modernizācijas fonds (I)

Jauns finansēšanas mehānisms ar mērķi atbalstīt
oglekļa mazietilpīgus ieguldījumus, energoefektivitātes
palielināšanā, enerģētikas sistēmu modernizēšanā un
taisnīgas pārejas veicināšanā no oglekļa atkarīgos
reģionos, atbalstot valstu virzību uz klimatneitralitāti.
Prioritārie investīciju virzieni:
• elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem energoresursiem;
• energoefektivitātes uzlabošana t.sk. transporta, lauksaimniecības
un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, kā arī ēkās;
• enerģijas uzglabāšana;
LV pieejamais
finansējums
2021.-2030.gadam
100-120 milj. euro

• energotīklu modernizēšana un starpsavienojumu palielināšana
starp ES dalībvalstīm;
• taisnīga pāreja no oglekļa atkarīgajos reģionos (darba ņēmēju
pārcelšana, pārkvalificēšana un kvalifikācijas celšana, darba
meklēšanas iniciatīvas).
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Modernizācijas fonds – pārvaldība (II)

Jaunas nacionālas investīciju programmas izstrāde un ieviešana
Atbildīgā iestāde nacionāļā līmenī - VARAM
VARAM un EM izstrādās Modernizācijas fonda
daudzgadu programmas darbības noteikumus, t.sk.
atbalstāmās aktivitātes, projektu iesniedzēju loks,
finansējuma apjoms, īstenošanas termiņš, projektu
vērtēšanas un īstenošanas kārtība un rezultātu
monitorings (līdz 01.07.2021.)

Modernizācijas fonda
apsaimniekotājs

Komercdarbības atbalsta kontroles tiesiskā
regulējuma saskaņošana ar Eiropas Komisiju attiecībā
uz Modernizācijas fonda finanšu līdzekļu
apsaimniekošanu (līdz 31.12.2021.(?))
Investīciju programmu (atklāto projektu konkursu veidā)
izstrāde un ieviešanas uzsākšana (pēc Modernizācijas
fonda daudzgadu programmas darbības noteikumu
apstiprināšanas)
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Paldies!
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