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PIEDALĀS:
komisijas locekļi:
priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis, sekretārs Edmunds Teirumnieks, Arvils
Ašeradens,Jānis Cielēns, Jānis Dombrava, Jānis Dūklavs, Aldis Gobzems, Andris
Kazinovskis, Ivans Klementjevs, Janīna Kursīte, Evija Papule, Dace RukšāneŠčipčinska, Didzis Šmits, Ivars Zariņš
Piedalās:
Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā
eksperte Helēna Rimša
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš
Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākais
eksperts Einārs Cilinskis
Ekonomikas ministrijas Analītiskā dienesta vadītājas vietnieks Jānis Salmiņš
Finanšu ministrijas tajā piedalīsies Fiskālās politikas departamenta ES budžeta un
finansējuma nodaļas vadītāja Antra Esenberga
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns
Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs Viktors
Līpenīts
Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vecākais referents Juris
Pakalns
Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks Normunds Strūve
VARAM Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola
VARAM Klimata pārmaiņu departamenta Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas
nodaļas vecākā eksperte Arta Dimbiere
Ārvalstu investoru padomes enerģētikas grupas pārstāvis Armands Gūtmanis
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks enerģētikas jautājumos Andris
Akermanis
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra
Feldmane
13.Saeimas deputāta Didža Šmita palīdze Olita Landsmane

SĒDI VADA: Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs
Dombrovskis
PROTOKOLĒ: Ilgtspējīgas attīstības komisijas konsultante Ilze Bolšteina

DARBA KĀRTĪBA:
1. Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam(NEKP): mērķi,
uzņemtās saistības un plāns.
2. NEKP enerģētikas virziens.
Ziņo: Ekonomikas ministrija
3. Dažādi
1.
Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš, iepazīstinot
ar NEKP 2030, informēja, ka līdz 2030.gadam Latvija apņēmusies samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisiju par 6% attiecībā pret 2005.gada rādītāju. Galvenos
pasākumus šī mērķa sasniegšanai, minēja energoefektivitātes paaugstināšanu
rūpniecībā, jaunu ražošanas tehnoloģiju ieviešanu, vēja elektrostaciju ar kopējo jaudu
800 līdz 1000 megavatstundas (MWh) uzstādīšanu, Saules enerģijas paneļu
uzstādīšanu pie dzīvojamajām ēkām, kā arī dzīvojamo ēku energoefektivitātes
paaugstināšanu.
NEKP 2030 nav paredzēts valsts atbalsts vēja elektrostaciju uzstādīšanai un EM
paļaujas uz to, ka tās tiks uzstādītas par privātām investīcijām.
A. Ašeradens vērsa EM uzmanību uz to, ka Latvijā nemaz nav tik daudz vietu, kurās
iespējams uzstādīt vēja elektrostacijas, turklāt arī tas, kas jau ir tikušas plānotas,
iedzīvotāji noraidījuši kā nepieņemamas.
Vairāku deputātu šaubas izraisīja arī EM plāni, ka iedzīvotāji sāks aktīvi uzstādīt
Saules enerģijas paneļus. EM pārstāvji nespēja deputātiem izskaidrot, kāpēc tieši
Saules enerģijas paneļi iekļauti NEKP 2030 kā mikroģenerācijas elements.
Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis šaubījās par ēku
siltināšanas pasākumu ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, jo par
siltināšanu lauku apvidos neesot vērts runāt līdzekļu trūkuma un iedzīvotāju skaita
samazināšanās dēļ, savukārt Rīgā siltināšana sokas ļoti gausi. . EM pārstāvji pauda, ka
NEKP 2030 mērķu sasniegšanai 10 gados būtu jānosiltina 2000 daudzdzīvokļu ēkas
un 5000 privātmājas.
Komisija nākamajā sēdē aicinās Ekonomikas ministriju (EM), Satiksmes ministriju,
Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
iepazīstināt deputātus ar detalizētiem aprēķiniem, kā konkrēti siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanas pasākumi var palīdzēt sasniegt NEKP 2030 mērķus.
Izsakās: V. Dombrovskis, J. Dombrava, I. Zariņš, A. Gobzems, D. Šmits, A.
Ašeradens, E.Teirumnieks, H. Rimša, Dz.Kauliņš, J. Salmiņš, A.Ozola, E. Cilinskis
KOMISIJAS LĒMUMS
Komisijas deputāti pieņēma zināšanai uzaicināto personu sniegto informāciju.
Vjačeslavs Dombrovskis
Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs
Edmunds Teirumnieks
Ilgtspējīgas attīstības komisijas sekretārs

