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Saturs
•

Būtiskākie aktuālie darbi Latvijas klimata politikas
kontekstā:
 Nacionālās pozīcijas aktualizācija par Eiropas Komisijas
Paziņojumu
 Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika
periodam līdz 2030.gadam izstrāde
 Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021-2030.gadam
izstrāde

 Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas laika
periodam līdz 2050.gadam izstrāde
 Pētījums par Latvijas finanšu plūsmas transportā saderīgumu
ar virzību uz oglekļmazietilpīgumu

•

Atgādinājums par ilgtspējīga finansējuma pakotni

•

Atgādinājums par Latvijas mērķiem SEG
ierobežošanai

•

Latvijas progress SEG ierobežošanā

Nacionālās pozīcijas aktualizācija par
Eiropas Komisijas (EK) Paziņojumu
19.03.2019. MK apstiprināta sākotnējā pozīcija.
28.05.2019. starpinstitūciju saskaņošanai
nosūtīta precizētā pozīcija

Viens no aspektiem, kas ņemts vērā pozīcijas aktualizācijā
Neformālās Eiropadomes samita laikā Sibiu, Rumānijā (2019.gada 9.maijā)
Beļģija, Dānija, Spānija, Francija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle un
Zviedrija ierosināja un Latvija pauda atbalstu deklarācijai, kurā pausts
atbalsts šādiem būtiskākajiem jautājumiem:
•

Eiropas Savienības (ES) kopīga mērķa noteikšana vēlākais līdz 2050. gadam
sasniegt SEG emisiju neto nulles līmeni;

•

Nepieciešamība ES līmenī pārskatīt ES kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas mērķi 2030. gadam;

•

Nākamajā ES daudzgadu budžetā vismaz 25% no izdevumiem atvēl cīņai pret
klimata pārmaiņām;

•

Saderīgums ar oglekļa mazietilpīgu attīstību jebkādos ES budžeta ieguldījumos;

•

ES attīsta jaunas oglekļa mazietilpīgas nozares;

•

ES inovāciju finansējumu pārorientē uz “zaļo enerģiju” pieejamību visos reģionos.

Deklarācijas teksts pieejams: https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Non-paper-Climate-FR-SE-PT-DK-LU-ES-NL-BE.pdf

Latvijas nacionālā enerģētikas un
klimata plāna 2021-2030.gadam
(NEKP) izstrāde
•

NEKP izstrādi kopumā koordinē Ekonomikas ministrija.

•

VARAM koordinē NEKP izstrādi attiecībā uz SEG mērķu izpildes
nodrošināšanu.

•

NEKP izstrādā sadarbībā ar nozaru ministrijām (ĀM, ZM, FM, SM, LM,
IZM) un PKC, kā arī konsultējoties ar sabiedrību.

•

NEKP izstrādes aktuālā situācija un plānotais grafiks:
 Sākotnējais NEKP projekts 2018.gada nogalē tika iesniegts Eiropas
Komisijā (tā analizē un vērtē NEKP saturu, sniegs rekomendācijas),
taču tam nepieciešami būtiski pilnveidojumi.
 2019.gadā plānots:
•

Izdiskutēt, papildināt un precizēt NEKP iekļauto pasākumu sarakstu

•

Panākt vienošanos par Latvijai noteikto SEG mērķu izpildes saistību
pārdali starp nozaru ministrijām

•

Izvērtēt un iekļaut Eiropas Komisijas rekomendācijas

•

Nodrošināt sabiedrisko apspriešanu un konsultācijas

 Galīgās redakcijas sagatavošana un iesniegšana Eiropas Komisijā
jāveic līdz 2019.gada 31.decembrim
Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionalais_energetikas_un_klimata_plans/

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna
laika periodam līdz 2030.gadam izstrāde
13.12.2018. izsludināts VSS.
31.05.2019. saskaņošanas sanāksme

Virsmērķis: Mazināt Latvijas cilvēku, tautsaimniecības,
infrastruktūras, apbūves un dabas ievainojamību pret
klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināt klimata
pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu.
1.

Cilvēka dzīvība, veselība un labklājība ir pasargāta no klimata pārmaiņu
negatīvajām ietekmēm

2.

Tautsaimniecība spēj tikt galā ar klimata pārmaiņām un izmantot to
sniegtās iespējas

3.

Infrastruktūra un apbūve ir klimatizturīga un plānota atbilstoši
iespējamajiem klimata riskiem

4.

Latvijas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības tiek saglabātas un
klimata pārmaiņu negatīvā ietekme uz tām – mazināta

5.

Ir nodrošināta pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas veidošanai un
ieviešanai nepieciešamā informācija un zināšanas

Pieejama: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467308

Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības
stratēģijas laika periodam līdz
2050.gadam izstrāde
2016/2017.gadā publiskās konsultācijas un konsultācijas ar PKC.
2018.gadā publicēta sabiedriskajai apspriešanai. 30.08.2018.
izsludināta VSS, šobrīd tiek pilnveidota un pārstrādāta, ņemot vērā
saņemtos atzinumus un EK paziņojumu «Tīru planētu visiem! [..]».

Mērķis: Līdz 2050. gadam samazināt LV
tautsaimniecības radītās SEG emisijas par vismaz
80% salīdzinot ar 1990. gadu un palielināt oglekļa
piesaisti, pilnībā nosedzot Latvijas antropogēno SEG emisiju
apjomu un sasniedzot oglekļa neitralitāti.
Risinājumi:
•Ilgtspējīga enerģētika
•Visaptveroša energoefektivitāte
•Resursefektīvs un videi draudzīgs transports
•Ilgtspējīga zemes apsaimniekošana
•Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana
•Pētniecība un inovācijas oglekļa mazietilpīgās tehnoloģijās
Pieejama: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40462398

Citi būtiski darbi
•

Gatavošanās Eiropas Savienības Emisijas kvotu
tirdzniecības sistēmas 4. periodam (2021-2030.gads)

•

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības
turpināšana, t.sk. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
turpmākās darbības plānošana

•

Klimata pārmaiņu likuma izstrāde

•

Pētījums par Latvijas finanšu plūsmas saderīgumu ar Parīzes
nolīgumu (sadarbībā ar OECD)

•

Gatavošanās kapacitātes celšanas projektam «Klimata
pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā
politikā» (ieviešana tiks uzsākta 2020.g.)

•

Klimata politikas aspektu integrācija nozaru politikās

•

OECD Vides raksturlielumu pārskata par Latviju*
rekomendāciju izvērtēšana un ieviešana

* Informācija par pārskatu pieejama: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=27460

Dažas no OECD rekomendācijām
Latvijai (2019)
•

Labāk saskaņot NAP, kas paredzēts laikam pēc 2020. gada, un nozaru
politiku kopumā ar vides un zaļās izaugsmes mērķiem; apsvērt attīstības
plānošanas perspektīvas pagarināšanu no 2030. gada līdz 2050. gadam.

•

Īstenot zaļu nodokļu reformu, lai nodrošinātu spēcīgākus stimulus ilgtspējīgai
resursu izmantošanai, palielinātu kopējos nodokļu ieņēmumus un samazinātu
nodokļu slogu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem.

•

Palielināt un uzlabot to publisko izdevumu lietderību, kas tiek veikti ar
vidi saistītās infrastruktūras vajadzībām; racionalizēt un mērķtiecīgāk
novirzīt finansiālo atbalstu uzņēmumu ieguldījumiem vides jomā.

•

Turpināt uzlabot mājokļu energoefektivitāti

•

Izveidot integrētu sabiedriskā transporta sistēmu ar vispusīgu maršrutu
plānošanu, cenu noteikšanu un biļešu tirdzniecību

•

Turpināt palielināt valsts pētniecības un izstrādes finansējumu ar vidi
saistītiem jauninājumiem un uzraudzīt tā piešķiršanas lietderību un
efektivitāti; pastiprināt pasākumus, ar kuriem stimulē pieprasījumu pēc
energoefektīviem un ekoloģiskākiem produktiem, tehnoloģijām un
pakalpojumiem, tostarp zaļo publisko iepirkumu, ekomarķējuma izmantošanu,
tirgus stimulus, informētības vairošanu un labāku izpildes nodrošināšanu.

Ziņojums pieejams: http://www.oecd.org/environment/country-reviews/oecd-environmental-performance-reviews-latvia-2019.htm

Ilgtspējīga finansējuma pakotne –
nozīmīgs netiešais atbalsts klimata
mērķu sasniegšanai
• Priekšlikums regulai par regulējuma izveidi
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(Taksanomijas regula)
Regula nosaka vienotus kritērijus, lai noteiktu saimnieciskas
darbības ekoloģisko ilgtspēju. Prasīts, lai saimnieciskā
darbība būtiski sekmētu vienu vai vairākus vides mērķus un
ievērojami nekaitētu nevienam no pārējiem mērķiem. Vides
mērķi šīs regulas kontekstā ietver klimata pārmaiņu
mazināšanu, pielāgošanās klimata pārmaiņām.

• Priekšlikums regulai par informācijas
atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem
ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko
groza Direktīvu (ES) 2016/2341
• Priekšlikums regulai, ar ko groza Regulu (ES)
2016/1011 (Etalonu regula) attiecībā uz
mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes
etaloniem

Eiropas Komisija
2018.gada 8. martā
publicēja rīcības plānu
ilgtspējīgas izaugsmes
finansēšanai. Galvenie
mērķi:
•
pārorientēt kapitāla
plūsmu uz
ilgtspējīgiem
ieguldījumiem;
•
pārvaldīt finanšu
riskus, kas izriet no
klimata pārmaiņām,
vides degradācijas
un sociāliem
jautājumiem;
•
veicināt
pārredzamību un
ilgtermiņa
perspektīvu finanšu
un saimnieciskajā
darbībā.

Latvijas mērķi SEG ierobežošanai

2013-2020
Ne-ETS emisijas
ETS emisijas

ZIZIMM uzskaites
kategorijas

Apmežota zeme
Atmežota zeme
Apsaimniekota meža zeme
(meža references līmenis)*

2021-2025

2026-2030

+17%

-6%

(sadalīts arī ikgadējos mērķos)

(tiks sadalīts arī ikgadējos mērķos)

-21%

-43%

(sadalīts ikgadējos mērķos
konkrētām iekārtām)

(tiks sadalīts ikgadējos mērķos
konkrētām iekārtām)

Uzskaitāmās SEG
emisijas nepārsniedz
uzskaitāmo SEG
piesaisti

Apsaimniekota aramzeme
Apsaimniekoti zālāji

Uzskaitāmās
SEG emisijas
nepārsniedz
uzskaitāmo
SEG piesaisti

Uzskaitāmās
SEG emisijas
nepārsniedz
uzskaitāmo
SEG piesaisti

Apsaimniekotas mitrzemes
* Meža references līmenis (MRL) 2013.2020.gadam ikgadēji noteikts -16 302 ktCO2 ekv
apmēŗā, taču tā gala vērtība pēc 2020. gada tiks
pārrēķināta tehnisko korekciju ietvaros. 20212030.gadam MRL aprēķinās līdz 2023. gada 30. jūnijam.

SEG - siltumnīcefekta gāzes
ETS – ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
ZIZIMM – zemes izmantošana, zemes
izmantošanas maiņa un
mežsaimniecība

Latvijas SEG emisiju avotu
struktūra (2017)
11 325 319 t CO2 ekv.

Rūpnieciskie procesi un
produktu izmantošana
4%

ETS 18%

Transports
29%

Ne-ETS
82%

Enerģētika
14%

Mājsaimniecības
5%
Cita ne-ETS enerģētika
16%
Ne-ETS rūpnieciskie
procesi un produktu
izmanotšana
2%
Lauksaimniecība
25%
Atkritumu
apsaimniekošana
5%

Avots: 2019.gada SEG inventarizācija, https://unfccc.int/documents/194812

Latvijas enerģētikas SEG emisiju
avotu struktūra (2017)
3 900 063 t CO2 ekv.
Mājsaimniecības
15%

Lauksaimniecības,
zivsaimniecība un
mežsaimniecība
Cita enerģētika
13%
4%

Komerciālais un
institucionālais sektors
11%

Rūpniecības nozare un
būvniecība
17%

Enerģētikas nozare
40%

Kopš 2005.gada
enerģētikas emisijas ir
samazinājušās par
21%. Iemesls:
izmantotā kurināmā
veida, kā arī patērētā
kurināmā daudzuma
izmaiņas sektoros.
Avots: 2019.gada SEG inventarizācija, https://unfccc.int/documents/194812

Publ iskā
el ektroenerģijas
un
s i ltumenerģijas
ra žošana
97%

Cietā kurināmā
ražošana un
citas
enerģētiksa
nozares
3%

Latvijas transporta SEG emisiju
avotu struktūra (2017)

Dzelzceļš
5,5%

Ceļa transports
93,9%

Kopš 2005.gada
transporta emisijas ir
pieaugušas par
6.9%. Iemesls:
automobiļu skaita
pieaugums.

Avots: 2019.gada SEG inventarizācija, https://unfccc.int/documents/194812

Vietējā aviācija
0,1%

Vietējā navigācija
0,5%

3 325 124 t CO2 ekv.

Latvijas lauksaimniecības SEG
emisiju avotu struktūra (2017)
Kaļķošana
0,9%

Karbamīda izmantošana
0,3%
N minerālmēslu
izmantošana
13,0%

Kūtsmēslu
apsaimniekošana
6,8%

Kopš 2005.gada
lauksaimniecības
emisijas ir
pieaugušas par
16.7%. Iemesli:
lauksaimnieciskās
ražošanas rādītāju
paaugstināšanās gk.
augkopības sektorā,
sējplatību, liellopu
skaita un izmantoto
minerālmēslu
daudzuma
palielinājums.

Organiskais
mēslojums(piem.
kūtsmēsli, komposts,
notekūdeņu dūņas)…
Ganībās palikušais dzīvnieku
urīns un mēsli
2,1%

Lauksaimniecības
augsnes; 60.8%
Lauksaimniecības dzīvnieku
zarnu fermentācijas procesi
31,2%

Avots: 2019.gada SEG inventarizācija, https://unfccc.int/documents/194812

N daudzums kultūraugu
atliekās 7,1%
Organisko aogšnu apstrāde
29,1%

Gaistošais N no
apstrādātām augsnēm
(netiešo N2O emisiju
aprēķinā)
2,2%
N no izskalošanās
procesiem (netiešo N2O
emisiju aprēķinā)
4,2%

2 782 323 t CO2 ekv.

Latvijas ne-ETS SEG emisiju
dinamika un mērķis 2030.gadam
+8,4%
salīdzinot ar
2005.gadu

-6% salīdzinot
ar 2005.gadu

Datu avots: 2019.gada SEG inventarizācija

Latvijas ne-ETS SEG emisiju
indikatīvo prognožu nenoteiktība,
mērķu izpildes varbūtības diapazons
Mērķa neizpilde: ~136 līdz
~551 kt CO2 ekv.

Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas
maiņas un mežsaimniecības sektora SEG
emisiju un CO2 piesaistes dinamika

Datu avots: 2019.gada SEG inventarizācija

Latvijas kopējo SEG emisiju esošās
situācijas prognoze līdz 2050.gada
Līdz 2017.
gadam -57%
(neieskaitot
ZIZIMM)
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Atkritumu apsaimniekošana
Lauksaimniecība
Rūpnieciskā ražošana un produktu izmantošana
Transports (ar netiešajām CO2 emisijām)
Enerģētika (neskaitot transportu ar netiešajām CO2 emisijām)
ZIZIMM
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?
www.varam.gov.lv
@klimatam

