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Eiropas zaļais kurss ir izaugsmes 

stratēģija, kas palīdzēs stāties 

pretim klimata krīzei, atjaunot 

ekonomiku, vairot stratēģisko 

autonomiju, samazinot emisijas, 

radot jaunas darba vietas, 

izmantojot jaunas tehnoloģijas, 

bet neatstājot nevienu aiz 

muguras.

Urzula fon der Leiena

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja

#EUGreenDeal



Vērienīgas pārmaiņas ekonomikā

Zaļas darba 

vietas un 

izaugsme

Labāka 

veselība un 

dzīves 

kvalitāte
Enerģijas neatkarība 

un plašāk izmantoti 

atjaunojamie resursi

Kaitīgo 

emisiju 

mazināšana

Augstāka 

energo

efektivitāte



Enerģijas intensitāte Latvijā: virs ES-27 vidējās



Zaļais kurss: enerģētiskā neatkarība no Krievijas



Mums labpatīk Latviju 

uzskatīt par «zaļu valsti», 

taču centieni mazināt atkarību 

no fosilajiem resursiem 

sastopas ar lielu pretestību.

Egils Levits

Valsts Prezidents

ANO COP26 klimata konferencē

#EUGreenDeal



Kas Latvijā patērē visvairāk enerģijas?

Mājsaimniecības Pakalpojumi Ražošana Transports



Kas rada visvairāk emisiju?

Ražošana Enerģijas 

ražošana

Lauksaimniecība Transports



Latvijas lielākie izaicinājumi

APRITES 

EKONOMIKA

ATJAUNOJAMĀ

ENERĢIJA

ĒKU 

RENOVĀCIJA 

TRANSPORTS



Jauni mērķi enerģijas ģenerēšanā un apritē

ATJAUNOJAMĀ 

ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE



Enerģija: Latvijas spožums…



… un posts (vēja enerģijas kopējā jauda (MW))



NIMBY!



Saules enerģija Baltijas valstīs

Latvija:
14MW

Lietuva = Latvija x 
10

Igaunija = 
+/- Lietuva



Saules paneļi beidzot ienāk arī Latvijā



Zaļākas un modernākas ēkas

ATJAUNOJAMO 

RESURSU
ēku sektorā līdz 2030.gadam



Ēku energoefektivitātes palielināšana



Renovācijas vilnis

Katrs miljons investīciju: 
12-18 jaunas darba vietas

Dubultots renovācijas 
apjoms: vairāk «dziļās 

renovācijas»

Jaunais Eiropas Bauhaus: 
estētika & ilgtspēja



Atbalsts viedai mobilitātei

13 miljoni
Elektroauto ES-27 līdz 

2025.gadam 

0
Emisijas no jauniem auto 

līdz 2035.gadā

-55%
Emisiju samazinājums no 

vieglajām automašīnām 

līdz 2030.gadam

30,000
Elektroauto Latvijā līdz 

2030.gadam





Mobilitātes piemēri



Lauksaimniecība un aprites ekonomika



«Kaskādes princips» koksnes izmantošanai

Jaunais mērķis

Koksnes 

produkti
Ilgtspējības 

pagarināšana
Otrreizēja 

izmantošana
Recikēšana

Bioenerģija

Utilizācija

Koksnes biomasa jāizmanto atbilstoši ekonomiskajai pievienotajai vērtībai un 

saskaņā ar vides ilgtspējas principiem, sekojošā prioritāšu secībā:



Poligonos noglabāto atkritumu īpatsvars



Mērķi pārtikas ražošanā

50%

Ķīmiskie 
mēslošanas 

līdzekļi

50%25% 

Barības vielu 
zudums 

50% 20% 

AntibiotikasBioloģiskajā 
lauksaimniecībā 

izmantojama
zeme

Pesticīdi



Finansējums zaļajam kursam

STRUKTŪRFONDI TAISNĪGAS 

PIELĀGOŠANĀS FONDS
ATVESEĻOŠANAS 

FONDS

322 MLRD

4 MLRD

40 MLRD

200 M

672 MLRD

2 MLRD

20%

37% ZAĻĀ PĀREJA

DIGITĀLĀ PĀREJA

JAUNS JAUNS

EIB 
GARĀ 

NAUDA



Atveseļošanās un noturības fonds
• Virzībai uz klimata neitralitāti paredzēti €676 miljoni

jeb 37% no fonda līdzekļiem, tostarp 
energoefektivitātes kāpināšanai biznesam (ēkas, 
transports, AER, iekārtas) (caur ALTUM)

• Produktivitātes veicināšanai iezīmēti €196 miljoni jeb 
11%, tostarp jaudīgāki valsts atbalsta instrumenti 
inovācijām (caur LIAA)

• Privātā biznesa digitalizācijai (produkti, pakalpojumi, 
procesi, konsultācijas) - €135 miljoni

• Paredzēta 20,450 darbinieku kvalifikācijas uzlabošana 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

• Nodrošināti 700+ izmaksu ziņā pieejami mājokļi visos
Latvijas reģionos (caur jaunu ALTUM fondu)

• Četras zaļas industriālās teritorijas/parki 4 Latvijas 
reģionos - €80 miljoni



Degradēto kūdras
teritoriju rekultivācija

Pētniecība

Bezizmešu
mobilitātes 
veicināšana

Pārkvalifikācija

Jaunas tehnoloģijas un
CO2 efektīvi produkti

Industriālās zonas

Uzņēmējdarbības "zaļināšana" un 
energoefektivitāte

• Latvijas aploksne: €200 (+115) miljoni

Taisnīgas pielāgošanās fonds



• Piešķirs finansējumu dalībvalstīm, lai palīdzētu mazāk 
aizsargātajiem enerģijas lietotājiem

• Daļēji kompensēs fosilās enerģijas cenu celšanos 
• Kopējais finansējuma apjoms 2025.-2032.gadā būs €72.2 

miljardi, Latvijai: ap €500 miljoniem

Atbalsts 

mājsaimniecībām, 

transporta 

lietotājiem un 

mazajiem 

uzņēmumiem, kurus 

ietekmē jaunā emisiju 

tirdzniecības sistēma

Atbalsts 

ieguldījumiem 

energoefektivitātē, ēku 

renovācijā, jaunos 

siltuma apgādes un 

atjaunojamās 

enerģijas risinājumos 

Ienākumu atbalsts 

(kompensācijas) mazāk 

aizsargātiem enerģijas 

lietotājiem 

(mazturīgajiem, 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, utt.)

Finansējums nulles vai 

zemāku emisiju 

transporta līdzekļiem 

(piemēram, jauniem vai 

lietotiem elektroauto)

Sociālais klimata fonds





Paldies par uzmanību!


