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Pie esošām tendencēm 1.5C globālo temperatūras 
pieaugumu sasniegs ap 2035. gadu 2C ap 2063. 
gadu

Avots: Berkeley Earth http://berkeleyearth.org/2019-temperatures/ 2

http://berkeleyearth.org/2019-temperatures/


Globālo emisiju samazināšanas trajektorijas 
lai ievērotu Parīzes nolīguma mērķus 

Avots – Starptautiskā enerģētikas aģentūra 3



ANO Vides 
programma 
– atšķirība 
starp 
klimata 
mērķiem 
un reālo 
trajektoriju

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019


ENERĢĒTIKAS IZAICINĀJUMI   >12 

mērķi

AER pieaugums  >10 procentpunkti

Energopatēriņa samazinājums  >20%

Energoietaupījumu pieaugums  >2 reizes

Nepieciešams renovēt  >2000 ēku

SEG samazinājums 
40% pret 1990.g.

SEG emisijas   
-6% pret 2005

CO2 piesaiste 
< 3,1 milj. 

vienību

AER īpatsvars 
32%

50% kopējā 
enerģijas 

gala patēriņā

Transportā 

7% AER 
īpatsvars

Moderno biodegvielu 
īpatsvars 0,2 % 2022.g. 

– 3,5% 2030.g.

Siltumapgādē 
+0,55% 
ikgadēji

Energoefektivitātes 
mērķis 32,5%

Primārās 
enerģijas 
patēriņš

45,8-47,2 TWh

Kumulatīvais 
ietaupījums 

20,5 TWh
(jaunie 

ikgadējie 
ietaupījumi  

≥ 0,8%)

Starpsavienojumu
mērķis – 15%

60%

ES mērķi

LV mērķi

ES un LV 
apakšmērķi
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Nacionālais enerģētikas un klimata plāns (NEKP 2030) 
– MĒRĶI



Nacionālais enerģētikas un klimata plāns –
energoresursu gala patēriņš mērķa scenārijā (PJ) 

Avots: NEKP projekts 6

Rūpniecībā

2018 – 37.6

2025 – 33.8

2030 – 31.6



Līdzšinējās tendences enerģijas gala patēriņā 
rūpniecības sektorā un kokrūpniecības sektorā

Avots: CSP dati 
Piezīme: atšķirības zīmējumos gala patēriņā rūpniecībā izskaidrojamas, 
ar to, ka NEKP scenārijs neņem vērā neenerģētisko patēriņu, piemēram 
asfaltēšanu
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Kokrūpniecība 

(PJ)

2010 – 12.1

2015 – 18.9

2018 - 20.6

(TJ)



13 RĪCĪBAS 

VIRZIENI

100 PASĀKUMI

257 DARBĪBAS
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PIEEJAMA & ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA

• H. Horizontālie pasākumi;

• 2. Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā;

• 3. Ne-emisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijas ražošanā;

• 4. Ekonomiski pamatotas enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana;

• 6. Enerģētiskā drošība, enerģētiskās atkarības mazināšana, pilnīga enerģijas tirgu integrācija un infrastruktūras modernizācija;

• 11. Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un draudzīguma pievilcīguma energoefektivitātei un AER tehnoloģijām uzlabošana;

ĒRTA & KVALITATĪVA PĀRVIETOŠANĀS

• H. Horizontālie pasākumi;

• 5. Energoefektivitātes uzlabošana, alternatīvo degvielu  un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana transportā;

• 11. Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un draudzīguma pievilcīguma energoefektivitātei un AER tehnoloģijām uzlabošana;

MĀJOKĻU UZLABOŠANA

• 1. Ēku energoefektivitātes uzlabošana;

• 4. Ekonomiski pamatotas enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana;

• 11. Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un draudzīguma pievilcīguma energoefektivitātei un AER tehnoloģijām uzlabošana;

KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANA

• 7. Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un SEG emisiju samazināšana;

• 8. Resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā;

• 9. Ilgtspējīga resursu izmantošana un SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes palielināšana zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā;

• 10. Fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanas samazināšanas veicināšana;

GAISA KVALITĀTES UZLABOŠANA

• 1. Ēku energoefektivitātes uzlabošana;

• 2. Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā;

• 5. Energoefektivitātes uzlabošana, alternatīvo degvielu  un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana transportā;

NEKP 2030 – RĪCĪBAS VIRZIENI
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ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMA

• Paplašināt energoefektivitātes pienākumu shēmas (EPS), lai tādējādi būtiski veicinātu 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu lielajos enerģijas piegādātājos un enerģijas 
patērētājos.

• Vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu, AER izmantošanu un energoefektivitātes pakalpojumu 
veicināšanu stiprināšana un vienlaicīgs atbalsts vienošanos noslēgšanai un īstenošanai;

AER JOMA

• Izstrādāt nosacījumus mežu zemju izmantošanai vēja parku attīstībai, lai cita starpā veicinātu lielas 
jaudas elektroenerģijas ražošanas iekārtu novirzi tālāk no apdzīvotām vietām;

KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANA

• Mežsaimniecības jomas attīstības plānošanā nodrošināt mežu kopējās platības nesamazināšanos; 

• Uzlabot meža ieaudzēšanu un audzes kvalitāti dabiski apmežojušās platībās;

• Veicināt neproduktīvu mežaudžu ar zemu oglekļa piesaisti nomaiņu;

• Veicināt jaunaudžu kopšanas cirtes;

• Veicināt koksnes izmantošanu būvniecībā;

• Līdz 2050. gadam palielināt mežaudžu ražību par 25% salīdzinot ar 2018.gadu;

TRANSPORTA JOMA

• Moderno biodegvielu mērķis – vai varam ražot paši? 

RĪCĪBAS VIRZIENI, KAS IETEKMĒ MEŽA NOZARI



Somijas koka būvniecības programma 2016-
2021 – 5 virzieni

• Palielināt koksnes izmantošanu pilsētu attīstībā: valsts subsīdiju programma 
pašvaldībām koksnes būvniecības attīstībai, arī vadlīniju izstrādei un 
sadarbībai; 

• Veicināt koksnes izmantošanu publiskās ēkās: publisko iepirkumu vadlīnijas un 
elektroniskās iepirkumu sistēmas, aprēķini un rīki, lai noteiktu oglekļa piesaisti 
projektos;

• Veicināt liela izmēra koksnes būvju attīstību: izpēte, īpaša atbalsta programma 
jaunu risinājumu izstrādei

• Attīstīt reģionālās prasmes koka būvniecības jomā: apmācība, sadarbība un 
nacionālā projektu datu bāze;

• Eksporta un starptautiskās sadarbības atbalsts: Ziemeļvalstu izpētes 
programmas, ziemeļvalstu Koka pilsētu sadarbības tīkls 

Avots: https://www.ym.fi/en-US/Land_use_and_building/Programmes_and_strategies/Wood_Building_Program 10

https://www.ym.fi/en-US/Land_use_and_building/Programmes_and_strategies/Wood_Building_Program


ES ilgtermiņa stratēģija virzībā uz klimata 
neitralitāti Tīru planētu visiem - 2018

Avots COM(2018) 773 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN 11

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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Eiropas

zaļais

kurss 
Stimulēt rūpniecību pāriet uz 

nepiesārņojošu aprites 
ekonomiku

Saglabāt un atjaunot ekosistēmas 

un bioloģisko daudzveidību

Nevienu neatstāt novārtā 

(taisnīga pārkārtošanās)

“No lauka līdz galdam”: izveidot 

taisnīgu, veselīgu un vidi 
saudzējošu pārtikas sistēmu

Būvēt un atjaunot energoefektīvi 

un resursefektīvi
Paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un 

viedu mobilitāti

Kāpināt 2030. un 

2050. gadam nosprausto ES 
klimata mērķu vērienu

Sagādāt tīru un drošu enerģiju par 

pieņemamu cenu

Finansēt pārkārtošanos

Tiekties uz nulles piesārņojumu ar 

mērķi panākt no toksikantiem 
brīvu vidi

Eiropas 

klimata pakts

ES kā globāla 

līdere

Mobilizēt pētniecību un 

sekmēt inovāciju

Sagatavot ES 

ekonomiku 

ilgtspējīgai 

nākotnei

Eiropas zaļais kurss 2019 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv


Daži no jaunā zaļā kursa turpmākiem soļiem
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NEKP 2030 –
FINANSĒJUMS

14

Valsts un pašvaldību budžets

ES daudzgadu budžets 2021.-2027.g.

InvestEU

ERAF un KF 

LIFE 

KLP 

CEF 

Klimata finansējums

✓Inovāciju fonds
ES: ~ 11,2 mljrd.EUR
VARAM koordin.

✓Emisijas kvotu izsoles
LV ~ 660 milj.EUR
VARAM admin.

✓Modernizācijas fonds
LV ~ 115 milj.EUR

Privātais finansējums



Finanšu plūsmu analīze 

Avots: Francijas klimata ekonomikas institūts https://www.i4ce.org/home/ 15

https://www.i4ce.org/home/


Eiropas Savienības ilgtspējīgu finanšu rīcības 
plāns un konkrētie priekšlikumi 2019. gadā

Avots: https://iges.or.jp/sites/default/files/inline-files/20191011-1-2.pdf 16

https://iges.or.jp/sites/default/files/inline-files/20191011-1-2.pdf


Eiropas investīcijas banka – dažāda veida finanšu 
instrumenti ES valstīs 2018. gadā miljonos EUR

Avots: EIB 17



Secinājumi (1)

• Globālo klimata mērķu trajektorijas neliecina par labām iespējām 
sasniegt Parīzes klimata nolīguma mērķus, bet tas nenozīmē, ka 
klimata politikai nav nozīmes. Lielāka nozīme būs adaptācijai. 

• ES klimata politika ir ilglaicīga, tā nekur nepazudīs, kaut arī detaļas un 
mehānismi var mainīties, notiks virzība uz klimata neitralitāti. 

• Latvijai ir ierobežoti publiskie resursi 2030 enerģētikas un klimata 
mērķu sasniegšanai. Nepieciešams būtiski uzlabot zinātnisko kapacitāti 
enerģētikas, klimata un ekonomikas modelēšanas un finanšu plūsmu 
analīzes jomā, lai izvēlētos optimālus risinājumus un ar klimata 
investīcijām sasniegtu vairākus mērķus.

• Detalizācija ir būtiska – daudzi NEKP pasākumi ir nosaukumu līmenī un 
bez finansējuma, sekmīgai detalizācijai nepieciešama sadarbība;

• Klimata investīcijas var dot papildus labumus, kā darba vietas un 
ekonomisko izaugsmi, bet tas notiek pie pareizi veidotas politikas.
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Secinājumi (2)

• Banku sektora problēmas, kā arī atbilstošu projektu trūkums 
privātā sektorā var būtiski apgrūtināt enerģētikas un klimata 
mērķu sasniegšana, tāpat arī nepieciešams būtiski mazināt 
birokrātisko slogu projektu ieviešanā. 

• 2030 enerģētikas un klimata mērķi tiks pastiprināti, bet ES 
nebūs papildus budžeta līdzekļu, Latvijai bez papildus 
finansējuma būs ļoti sarežģīti ieviest papildus mērķus.

• ES liela loma enerģētikas un klimata mērķu ieviešanā ir 
pašvaldībām, jo īpaši pilsētu. Ierobežojumi pašvaldību 
aizņēmumiem var būt vēl viens šķērslis klimata mērķu 
sasniegšanai;

• Sabiedrības klimata problēmas uztvere nav viennozīmīga, tāpēc 
ir ļoti būtiski ieviešot klimata mērķus popularizēt papildus 
labumus un visos lēmumu pieņemšanas līmeņos ņemt vērā 
sociālās un ekonomiskās ietekmes.
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Paldies par uzmanību!

Einars.Cilinskis@em.gov.lv

Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1519


