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Kā panākt līdzsvaru …

… starp ekonomiku un vidi



Zaļā kursa nozīme
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40% samazinājums SEG emisijām līdz 
2030.gadam, salīdzinot ar 1990.gadu

32% atjaunojamie resursi 
enerģijas patēriņā

32,5% enerģijas ietaupījums, 
salīdzinot ar «neko nedarīt» 

scenāriju

2014-2019

2021-2030-2050

Enerģētikas Savienība ar nākotnē vērstu klimata izmaiņu politiku

Ja tiek pilnībā ieviests un īstenots 
viss tiesiskais ietvars: 45% SEG 

emisiju samazinājums līdz
2030.gadam

Eiropas Zaļais kurss – Eiropas klimata likums

55% samazinājums SEG emisijās 
līdz 2030.gadam

Klimata neitralitāte jeb «neto 0» 
emisijas līdz 2050.gadam

Jean Claude Juncker, 2014

Ursula von der Leyen, 2019

Mērķi

Progress

Mērķi

Klimata politika it visās politikās





ES-27: CO2 ↓ par 55% līdz 2030.gadam



REPowerEU: pāriet, taupīt, dažādot, investēt



Un mazliet par emisijām



Kā sadalās emisiju mērķi līdz 2030.gadam?



Kas Latvijā rada visvairāk emisiju?

Ražošana Enerģijas 

ražošana

Zemes 

izmantošana

Transports

21% 



Mežu nozīme zaļā kursa īstenošanā:
ES mežu stratēģija 2030



Meži – mūsu sabiedrotais!

Meži ir spēcīgs sabiedrotais cīņā pret klimata pārmaiņām. Tie regulē 
klimatu, sekmē biodaudzveidību, absorbē un uzglabā oglekli kokos, 

kūdrājos un mitrājos



ES stratēģija: mežu kvalitāte + kvantitāte



Mežs kā dabīgā oglekļa banka

! Vecais mērķis ir 

pārāk zems

Pašreizējais oglekļa 

piesaistes līmenis

Jaunais mērķis līdz 

2030.gadam

CO₂ ekvivalenta



Klimata neitrāla zemes izmantošana



3 miljardi koku!



Mežs kā ilgtspējīgas bioenerģijas avots (1)



Mežs kā ilgtspējīgas bioenerģijas avots (2)



«Kaskādes» princips: max pievienotā vērtība



Vai Latvija ir viena no zaļākajām 
valstīm pasaulē? 



54.82% no Latvijas teritorijas klāj meži

• 90% no ES nozīmes biotopiem ir sliktā stāvoklī
• Tikai 17tk hektāru pirmatnējo mežu
• Emisiju absorbcija no mežiem samazinās



Mežu stāvoklis ES-27 un Latvijā

Avots: Eiropas Vides aģentūra, Conservation status and trend in conservation status by 
habitat group - forests, 2022.gada janvāris

https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends


Mežu stāvoklis Latvijā: ES nozīmes biotopi

Avots: Eiropas Vides aģentūra, Dabas Aizsardzības pārvalde



Augstvērtīgi meži Latvijā, NATURA 2000

• ES nozīmes meža biotopi konstatēti 
334.597 ha, kas ir 10% no Latvijas 
meža zemju kopplatības

• Būtiski lielākā daļa (76%) konstatēto 
ES nozīmes meža biotopu atrodas 
valsts īpašumā esošos mežos

• Pašvaldību īpašumos konstatēti 6% 
ES nozīmes meža biotopu

• Privāto īpašnieku mežos ir 18% ES 
nozīmes mežu biotopu



Kā tad ar vēja rotoriem mežos?



Vēja enerģijai Latvijā: izaugsmes potenciāls

EU-27



Vējš mežā: jāmazina draudi biodaudzveidībai



Mīts: Nākotnē gluži labi varēs saimniekot 
tāpat, kā līdz šim



Vairāk aizsargājamo teritoriju!

ES-27 izveidot aizsargājamas teritorijas, kas aptvertu vismaz:

30 %
sauszemes platības 
Eiropā

30 %
jūras platības
Eiropā

Eiropā vēl atlikušo pirmatnējo un 
seno mežu stingrāka aizsardzība



Visā Eiropā līdz 2030.gadam atjaunot degradētās ekosistēmas kā uz sauszemes, tā jūrā: 

Apturēt 
apputeksnētāju

iznīkšanu

Saglabāt 
biodaudzveidības ziņā 
augstvērtīgus ainavas 

elementus

Vismaz 25 000 km 
Eiropas upju 
padarīt brīvi 

plūstošas

Par 50% samazināt 
pesticīdu lietošanu un 
radīto apdraudējumu

Iestādīt 3 miljardus 
koku

Dabas atjaunošanas plāns

Lauksaimniecībā 
plašāk izmantot

bioloģiskās 
lauksaimniecības

paņēmienus



Ko mums atcerēties līdz diskusijai?





Attieksme pret Eiropas zaļo kursu



Paldies!


