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1. Ievads 
2014.gada janvārī Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) paziņotā jaunā ES klimata politika 

(turpmāk KESP2030) laika posmam no 2020. līdz 2030.gadam1 nosaka jaunus mērķus 

SEG emisiju ierobežošanai ES kopumā un tās dalībvalstīs konkrēti. 

Ar KESP2030 tiek ierosināts jauns ES dalībvalstu kopīgais siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas mērķis – 40% SEG emisiju samazinājums 2030.gadā salīdzinot ar 

1990.gada kopīgo ES dalībvalstu SEG emisiju apjomu. Tiek ierosināts, ka SEG emisiju 

samazinājuma apjoms tiks pārdalīts ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (turpmāk 

– ETS) iekļautajām darbībām un to emisijām, un pārējām ETS neiekļautajām darbībām 

(turpmāk – ne-ETS darbības) un to emisijām2. Emisiju samazinājuma mērķa konkrētu 

vērtību noteikšanai tālākā gaitā par atskaites gada vērtību tiks izmantotas 2005.gada 

SEG emisiju apjoms. Līdzīgi kā 2013.-2020.gada periodā ETS mērķis būs kopīgs visām 

ES dalībvalstīm, bet ne-ETS darbību SEG emisiju mērķis tiks noteikts katrai dalībvalstij 

atsevišķi, pārdalot SEG emisiju samazināšanas saistības. 

Latvijas kopējo emisiju radīšanā būtiska nozīme ir emisijām ne-ETS sektoros, kas rada 

vidēji ¾ no kopējām valsts emisijām. Tās ietver lauksaimniecību, transporta sektoru 

(izņemot starptautisko aviāciju un starptautisko jūras transportu), ETS neaptverto 

enerģētiku un rūpniecību, mājsaimniecības un atkritumu apsaimniekošanu.  

Ņemot vērā EK KESP2030 definētos emisiju samazināšanas mērķus, dalībvalstīm ir 

svarīgi novērtēt ne-ETS sektora prognozētās emisijas uz 2030.gadu, plānoto emisiju 

samazināšanas pasākumu ietekmi un dažādu iespējamo mērķu ietekmi uz kopējām 

sistēmas izmaksām. 

Šī projekta gaitā galvenā uzmanība tika pievērsta sekojošu uzdevumu pētīšanai, par 

kuriem iegūtie rezultāti apkopoti atskaitē: 

 Esošo un pieejamo siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinošo pasākumu un to 

atbalstošo politiku novērtējums pēc to īstenošanas piemērotības Latvijā; 

 Aprēķinātās SEG emisiju prognozes ne-ETS sektorā uz 2020, 2030 un 

2050.gadu bāzes un alternatīviem scenārijiem; 

 Dažādu izvēlētu ne-ETS emisiju mērķu Latvijai uz 2030.gadu sasniegšanas 

optimālas stratēģijas un to izmaksu novērtējums;  

 SEG emisiju samazinošo pasākumu izmaksas un to kvantitatīva ietekme uz 

tautsaimniecības attīstību (izmaksas no iekšzemes kopproduktu). 

                                                           

1 Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam, COM(2014) 15 
final, 22.01.2014 

2 Ne-ETS sektori - lauksaimniecība, transporta sektors (izņemot starptautiskā aviācija un 
starptautiskais jūras transports), ETS neaptvertā enerģētika un rūpniecība, mājsaimniecības un 
atkritumu apsaimniekošana 



2. SEG emisiju samazinošo pasākumu un atbalsta politiku identifikācija 

un novērtējums 
 

Šajā sadaļā ir dots pārskats par jau esošiem Latvijā, kā arī jauniem, citās valstīs jau 

īstenotiem, SEG emisiju samazinošo pasākumiem un to veicinošiem politikas 

instrumentiem. SEG emisiju pasākumi ir vērtēti pēc to īstenošanas pieredzes Latvijā, 

pēc to piemērotības īstenošanai Latvijā un sagaidāmajiem šķēršļiem.  

Viens no projekta uzdevumiem bija identificēt dažāda tipa pasākumus, kuri var tikt 

pielietoti   SEG emisiju samazināšanai. Izpildot šo uzdevumu, tika veikti sekojoši secīgi 

soļi: 

1.solis 

Vispirms tika noteikti SEG emisiju samazināšanai potenciāli pielietojamās politikas ( 

instrumenti) enerģētikas un lauksaimniecības sektorā. Atbilstošo instrumentu 

vispārīgajām grupām (normatīvie instrumenti, normatīvajos dokumentos noteiktie 

īstenojamie mērķgrupu informēšanas pasākumi, ekonomiskie instrumenti, iepirkums 

(tiek izdalīts atsevišķā grupā), fiskālie instrumenti, informācija/izglītība, sadarbības 

pasākumi) tika noteikti katras grupas ietvarā pielietojamie konkrētie instrumenti un 

tālāk raksturots šo instrumentu pielietojums konkrētos sektoros – mājsaimniecību 

sektors, pakalpojumu sektors, rūpniecības (ražošanas sektors), transporta sektors un 

lauksaimniecības sektors. 

1.soļa izpildi enerģētikas sektorā raksturo sekojoši kvantitatīvie rādītāji 

instrumentu grupas Instrumentu kopējais skaits dažādos sektoros 

7 Mājsaimniecību sektors – 48 
Pakalpojumu sektors -      42 
Rūpniecība (ražošana) -  30 
Transporta sektors      -        44 
KOPĀ                            -  164 

 

2.solis 

2.solī tika analizēti konkrēti pasākumi un noteikti to atbalsta instrumenti konkrētos 

sektoros, kādi tiek pielietoti ES valstīs. Sniegtajā materiālā nav norādītas valstis, kurās 

katrs pasākums tiek īstenots, jo analīzes uzdevums bija identificēt konkrētu 

instrumentu pielietošanas iespēju praksē vispār. Veicot analīzi tika identificēts 

pasākuma veids, kura ieviešanai ir nepieciešams/lietderīgs šāds atbalsta instruments. 

Turpmāk atskaitē ir sniegts kopsavilkums par instrumentu pielietojumu katrā no 

sektoriem. Identificēto atbalsta instrumentu skaits ir lielāks kā iepriekšējā tabulā 

norādītais, jo dažādu SEG emisiju samazināšanas pasākumu atbalstam var tikt 

pielietoti kā saturiski atšķirīgi, tā saturiski līdzīgi instrumenti. 

2.soļa izpildi enerģētikas sektorā raksturo sekojoši kvantitatīvie rādītāji 



 

Sektors SEG emisiju samazināšanas 
principiālie pasākumi 

Identificētie atbalsta 
instrumenti, kopskaits pa 
pasākumiem 

Mājsaimniecību sektors 13 75 

Rūpniecības (ražošanas) un 
komercpakalpojumu 
sektors 

6 87 

Specifiski atbalsta 
instrumenti publiskajam 
sektoram 

 34 

Transporta sektors 15 135 

 

3.solis 

Noslēdzot uzdevuma izpildi, tika veikts SEG emisiju samazināšanas pasākumu esošās 

pieredzes un perspektīvās ieviešanas Latvijā novērtējums. Novērtējums tika veikts 

atbilstoši autoru sagatavotajai novērtējuma tabulai, kura ietvēra sekojošus 

novērtējamos aspektus: 

 pasākuma nosaukums 

 esošā pieredze pasākuma īstenošanā Latvijā 

 kādas pasākuma īstenošanas atbalsta politikas nepieciešamas/var tikt 

izmantotas, 

 pasākuma atbalsta politiku īstenošanas galvenie problēmaspekti un šķēršļi 

Latvijā 

Novērtējums tika veikts visos iepriekš norādītajos sektoros. 

 

2.1. Mājsaimniecību sektors 

Principiālie tehnoloģiskie pasākumi SEG emisiju samazināšanai mājsaimniecību 

sektorā ir ēku un izmantoto iekārtu energoefektivitātes paaugstināšana, pāreja uz AER 

apkures sistēmās, kā arī specifiski pasākumi novecojušo koksnes kurināmā boileru 

nomaiņai (CH4 emisiju samazināšana).  

Regulējošie instrumenti – ēkas energoefektivitātes un klases, ēkas konstruktīvo 

elementu siltumnoturības standarti, ventilācijas un apkures sistēmas standarti – ir pēc 

savas būtības izrietoši no ES Direktīvas. Kā viens no regulējošajiem instrumentiem, kas 

nav šobrīd noteikts Latvijā, ir veco (virs 15 gadi) siltuma boileru efektivitātes 

marķēšana un prasība nomainīt neatbilstošos boilerus, kurai jānotiek noteiktā laika 

intervālā (īpašniekam tiek sniegta papildus informācija par šādas nomaiņas 

atmaksāšanās periodu, var darboties mazas summas atbalsta programma boileru 

novērtēšanai).  Viens no interesantiem pasākumiem ir atļauja pārsniegt zemesgabala 

aizņemtības koeficientu zema enerģijas patēriņa ēku celtniecības situācijā.  



Ekonomiskais instruments – atbalsta programmas tiek izmantots ļoti plaši. Būtiska 

atšķirība starp citu ES valstu, īpaši “veco” valstu, pieeju un Latvijas pieeju ir tāda, ka 

energoefektivitātes atbalsta programmas ir pieejamas arī privāto ģimenes māju 

īpašniekiem. Kā zināms, Latvijas specifiskā situācija ir ilgtermiņa ES fondu atbalstītas 

programmas daudzdzīvokļu māju sektorā, savukārt privātmājām tika piedāvāta tikai 

vienreizēja KPFI atbalsta programma AER ieviešanai, kuras turpinājums no citiem 

finanšu resursiem šobrīd netiek plānots. ES valstu atbalsta programmas var tikt 

identificētas pēc to satura (atbalstītās tehnoloģijas) un atbalstītās mērķgrupas. 

Kopumā ES valstīs tiek piedāvāts plašs atbalsta programmu spektrs ēkas un tās 

konstruktīvo elementu energoefektivitātes paaugstināšanai, pārejai uz AER 

siltumapgādi, kā arī specifiskas programmas zemas efektivitātes manuālo koksnes 

boileru nomaiņai, kā arī logu nomaiņai.  Tiek atbalstītas audita programmas kā 

daudzdzīvokļu, tā privātmājās. ES valstīs tiek veidotas specifiskas atbalsta programmas 

riska mērķgrupām kā, piemēram, pilsētu degradētajos rajonos dzīvojošās 

mājsaimniecības un sociāli jutīgie mazturīgie iedzīvotāji. Kā cita tipa ekonomiskie 

instrumenti ES valstīs tiek izmantoti: zemu procentu vai bezprocenta ilgtermiņa 

aizdevums (bieži piemēro tikai pirmā mājokļa energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumiem vai pirmā augstas energoefektivitātes klases mājokļa iegādei), aizdevuma 

atmaksas garantijas, aizdevuma noformējuma izmaksas, arī izdevīgi līzinga/kredīta 

nosacījumi energoefektīvu elektrisko mājsaimniecības iekārtu iegādei. Kā interesants 

vēsturisks pasākums varētu tikt atzīmēts nodokļu brīvi uzkrājumu konti (līdz noteiktam 

apjomam) iedzīvotājiem, kurus komercbankām bija jānovirza ilgtspējīgas attīstības 

projektu finansēšanai, tomēr šobrīd, saistībā ar notiekošo depozītu procentu  

minimizāciju, šī instrumenta aktualitāte praktiski vairs nav.  

ES valstīs liela uzmanība tiek pievērsta fiskālajiem instrumentiem. Viens no tādiem ir 

CO2/ enerģijas nodoklis. Ir plaša praksa dažādu nodokļu atlaižu piemērošanai kā: PVN 

samazinātas likmes, parasti, salīdzinoši vecu ēku energoefektīvai renovācijai, IIN 

atmaksas dažādu variantu pielietošana par izmaksām, saistītām ar ēkas renovāciju un 

AER tehnoloģiju ieviešanu, NĪN atlaides. Tiek piemērots arī tāds instruments kā 

nodokļu atmaksa uzņēmumam par ēkas iegādes izmaksām, ja tā tiek renovēta par 

augstas energoefektivitātes klases ēku. 

Lai nodrošinātu efektīvu padomdošanu, ES valstīs darbojas daudzveidīgi 

institucionālie instrumenti kā: padomdevēju-auditoru amatu izveide, dažāda tipa 

fondi, zināšanu/informācijas centri, tajā skaitā “vienas pieturas centri privātmājām” 

un “ātro atbilžu centri”, sadarbība ar profesionālajām un patērētājus pārstāvošajām 

asociācijām un NVO informācijas sniegšanā. Nozīmīga ir zema/gandrīz nulles enerģijas 

patēriņa ēku piemēra demonstrācija, atbalstot demonstrācijas ēku celtniecību.  

Īres namu energoefektivitātes paaugstināšanai darbojas kompleksas atbalsta 

programmas. Tiek izmantoti tādi instrumenti kā investīciju amortizācijas politika – 

paātrinātā norakstīšana, īres līgumu standartvarianti nosakoši īrnieka līdzfinansējumu 



un tiesības, iepriekš raksturotie nodokļu samazinājuma/atmaksas iespējas, arī ar 

nodokļiem apliekamo īres ieņēmumu samazinājums, ja ēkas īpašnieks ir veicis 

energoefektivitātes pasākumus.  

Lai veicinātu trešās puses pieeju, tiek veidotas liela mēroga ekonomiski izdevīgas 

renovācijas atsevišķu pasākumu grupu piedāvājums enerģijas servisa kompānijām 

(ESCO). 

Detālāka informācija par ES valstu pasākumiem mājsaimniecības sektorā ir sniegta 

tabulā lejup.  

2.2. Ceļu transporta sektors 

Mobilitātes plānošana pilsētās. Optimālas mobilitātes plānošana pilsētās ir no 

principiālajiem pasākumiem SEG emisiju samazināšanai. Vairākās ES valstīs kā obligāts 

ir noteikts pašvaldības pienākums izstrādāt pilsētas mobilitātes plānu. Mobilitātes 

plāni tiek izstrādāti specifiskām aktivitātēm, specifiskiem diennakts un nedēļas 

periodiem, specifiska tipa publiskas nozīmes objektiem/institūcijām, uzņēmumiem ar 

noteiktu darbinieku skaitu. Tiek izstrādāti sabiedriskā transporta un tā 

multimodalitātes plāns. Tiek veikta attālināto darba vietu plānošana. Balstoties uz 

mobilitātes plāniem, nozīmīga ir satiksmes infrastruktūras sistēmas uzlabošana un 

satiksmes organizācijas pārvaldības sistēmas uzlabošana un ekonomiskās atbalsta 

programmas.  

ES valstīs liela uzmanība tiek vērsta kravu transporta starpmobilitātes plānošanai, 

attīstot iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumus, kombinētus auto-dzelceļa 

pārvadājumus un atbilstošus loģistikas centrus.  

Lai veicinātu enerģijas un emisiju apjoma samazināšanu uzņēmumos, tiek izstrādāti 

uzņēmumu darbības loģistikas un personāla mobilitātes plāni. Uzņēmumiem tiek 

sniegts mobilitātes plānošanas konsultācijas un plānošanas atbalsts. Attiecībā uz 

atbalsta programmām, vēsturiski pirmās tika veidotas atbalsta programmas 

pasākumiem uzņēmumu loģistikas shēmā, kas pēdējā laikā vairākās valstīs tiek 

papildinātas ar pasākumiem enerģijas patēriņa samazināšanai uzņēmumu darbinieku 

mobilitātes procesā.  

Rīcībpolitikas plānošanas līmenī tiek noteikts (i) noteikts mērķis enerģijas patēriņa un 

ar to saistītajam SEG emisiju samazinājumam kopumā autotransporta uzņēmumos 

valstī, un (ii) veidota starpministriju un autotransporta uzņēmumu asociāciju 

brīvprātīgās vienošanās sistēma (klasiski – energoefektivitātes paaugstināšanas 

uzņēmumu darbā vienošanās, šobrīd tās tiek papildinātas ar CO2 emisiju 

samazināšanas mērķiem), kura paredzot ietaupījuma mērķus un pienākumus, un 

ekonomisko atbalstu un izdevīgu fiskālo politiku vienošanās dalībniekiem. Izstrādājot 

infrastruktūras attīstības/renovācijas plānus nacionālajā līmenī, tiek ņemtas vērā 

vienošanās protokolā paredzētais. Kā regulējošie instrumenti tiek pielietoti : (i) 

obligātā energoaudita veikšana noteikta apjoma transporta sektora uzņēmumos un 



noteikta skaita rekomendēto pasākumu ieviešana, un (ii)  lielo autotransporta 

uzņēmumu iekļaušana Energoefektivitātes Obligātā Pienākums shēmas dalībniekus. 

Uzņēmumiem, kuri piedalās `brīvprātīgās vienošanās sistēmās, tiek piedāvātas 

ekonomiskā atbalsta un fiskālā atbalsta (nodokļu atlaižu) programmas. 

Padomdošanas pasākumi ietver enerģijas patēriņa un CO2 emisiju ziņošanas sistēmas 

izveidi, uzņēmuma iesniegto datu analīzi (benchmarking vērtību analīze), labas prakses 

vadlīnijas uzņēmumiem, tajā skaitā uzņēmuma – klientu sadarbībai, automašīnu 

piepildījuma un noslodzes plānošanai, praktiskās apmācības uzņēmumu vadošajiem 

darbiniekiem, tajā skaitā par energovadības sistēmu un tās standartu, ekobraukšanas 

instruktoru sagatavošanu, datorizētas padomdošanas programmas un rīki, kā arī 

uzņēmumu vides ekspertu sagatavošana.  Sabiedriskā transporta sektorā nozīmīgas ir 

starpministriju un (i) sabiedriskā autotransporta uzņēmumu (+pašvaldību), un (ii) 

taksometru pārvadājumu  asociāciju brīvprātīgās vienošanās sistēmas.  

Emisiju tīro un energoefektīvo automašīnu iegādes veicināšana. Rīcībpolitikas 

plānošanas līmenī tiek noteikts tīro automašīnu īpatsvara mērķis un vidējais CO2 

emisiju standarts (g CO2 / 1 km)  publiskās pārvaldes iestādēs kopumā. Publisko 

pakalpojumu sniedzējiem tiek noteikta obligāta prasība tīro un energoefektīvo 

automašīnu iegādei. Nozīmīgi padomdošanas pasākumi ir specifiskās vadlīnijas 

elektroauto un hibrīdauto iegādei, un kalkulatori mērķgrupām un iedzīvotājiem, 

raksturojoši auto emisijas un auto iegādes un ekspluatācijas ekonomisko izdevīgumu. 

Atbilstoši ES Direktīvai, ir regulējums par jauno vieglo auto marķēšanu par degvielas 

patēriņu un CO2 emisiju. ES valstīs tiek pielietoti plaša spektra ekonomiskie 

instrumenti kā: Bonus-Malus sistēmas,  atbalsta programmas dažādām mērķgrupām 

elektroauto/hibrīdauto iegādei, atbalsts uzlādes staciju ierīkošanai mājsaimniecībās, 

bonus par gados veca auto nodošanu, izmantojams jauna auto iegādei, zemu procentu 

aizdevumi tīro automašīnu iegādei. Fiskālo instrumentu attīstība ir saistīta ar CO2 

progresīvas nodokļu skalas pielietošana automašīnas ikgadējam nodoklim un 

uzņēmumu vieglo automašīnu nodoklim, automašīnas reģistrācijas nodokļa atlaide, ja 

tiek nodots vecais auto un iegādāts jauns auto, atbilstošs noteiktai emisiju klasei, 

investīciju amortizācijas politika – paātrinātā norakstīšana elektroautomobiļiem. Lai 

ierobežotu novecojušo auto ekspluatāciju, tiek pielietota paaugstināta reģistrācijas 

maksa ik reizi, kad tiek pārreģistrēta otrreizējā auto tirgū iegādāta automašīna, vecāka 

par noteiktu gadu skaitu un pārsniedzoša noteiktu emisiju līmeni. Uzmanība tiek 

vērsta uz infrastruktūras attīstību: būvnormatīvu prasība jaunām ēkām (kā dzīvojamā, 

tā komercapbūve) paredzētajās stāvvietās un publiskajās stāvvietās obligāti ierīkot 

standarta plug-in uzlādes punktu, kā arī darbiniekiem ērti pieejamu plug-in uzlādes 

punktu ierīkošanas veicināšana uzņēmumos. Lai nodrošinātu maksimālu CO2 

ietaupījumu, tiek veidotas normatīvās sistēmas, nosakošas obligātu prasību izmantot 

elektroauto uzlādei tikai no AER iegūtu elektrību. 



Tīro degvielu izmantošana. Rīcībpolitikas līmenī tiek atbalstīta biogāzes attīrīšana līdz 

biometāna kvalitātei un tā izmantošana transporta sektorā. Ir valstu normatīvais 

regulējums biodegvielas obligātā piejaukuma apmēram un biodegvielas kvalitātei. 

Nozīmīga ir infrastruktūras attīstība un ekonomiskā atbalsta programmas tās 

ieviešanai: biodegvielu un biogāzes US un elektroauto uzlādes tīkls, un sadarbība ar 

pašvaldībām un autotransporta uzņēmumiem minēto US vietu plānošanā. Fiskālo 

instrumentu attīstība saistās ar degvielas nodokļu sistēmas likmēm atbilstoši katra 

transporta degvielas veida emitētajam specifiskajam CO2 apjomam, CO2 nodokli 

transporta degvielu segmentā, emisiju nodokli degvielām kravu transportam vai visam 

transportam. 

Emisiju samazināšana, nodrošinot automašīnu efektīvu ekspluatāciju. Regulējošie 

instrumenti ir automašīnas tehniskā stāvokļa periodiska kontrole, ieskaitot regulāras 

pārbaudes uz ceļiem, kā arī ierobežojumi maksimālajam ātrumam. Optimālas 

ekspluatācijas nodrošināšanā nozīmīga ir marķēšana (riepu marķēšana - zemas berzes 

pretestības riepas, zemas viskozitātes smērvielas, degvielas patēriņu ekonomējošas 

piedevas) un padomdošana, izmantojot daudzus komunikācijas kanālus 

(padomdošanas centri, riepu spiediena pārbaudes stendi, infokampaņas par optimāla 

riepu spiediena nozīmi, ekobraukšanas apmācība vieglo automašīnu un 

profesionālajiem autovadītājiem, padomdošana fokusēta uz konkrētiem 

autotransporta parkiem – valsts un pašvaldību publiskās pārvaldes iestādes, veselības 

aprūpes sistēma, izglītības iestādes. Tiek veidotas specifiskas ekonomiskā atbalsta 

programmas.  

Sabiedriskā transporta (ST) veicināšana. Nozīmīga ir park-and-ride drošas un ērtas 

sistēmas izveide, un ērti, pievilcīgi un droši ST līdzekļi. Satiksmes organizācijas 

plānošana lielajās pilsētās ietver ST kustības pārvaldību, īpašu ST joslu plānošanu, ST 

pieturu kvalitātes paaugstināšanu, informācijas sistēmu par ST līdzekļa sagaidāmo 

pienākšanas laiku, un citus. Tiek atbalstīti sociālās organizācijas pasākumi – 

automašīnu dalītas izmantošanas un kopējas izmantošanas biedrības. Kā ekonomiskie 

instrumenti tiek izmantoti: bezmaksas vai ievērojamas stāvvietas maksas atlaide 

vadītājam, kurš izmanto P+R sistēmu, atlaides ST automašīnas dalītas izmantošanas un 

kopējas izmantošanas biedrību biedriem, daļēji apmaksātas ST izmantošanas 

programmas publiskās pārvaldes iestāžu darbiniekiem, vecās automašīnas nodošanas 

bonuss tiek attiecināts arī uz izmantošanu ST, atsevišķās pilsētās ir ieviesti uzņēmumu 

maksājumi, par publiskajā telpā novietotu darbinieku transportlīdzekļiem (tiek 

piemēroti pārsniedzot noteiktu transportlīdzekļu skaitu). “Vecajās” ES dalībvalstīs 

daudz izmanto fiskālos instrumentus, tomēr šie instrumenti reāli ir pielietojami, ja 

sabiedriskais transports netiek subsidēts. Šādi fiskālie instrumenti ir, piemēram, (i) 

darba devēja apmaksāta sezonas/mēnešbiļete vai dalība automašīnas kopējas 

izmantošanas shēmā tiek izņemta no aplikšanas ar nodokli, (ii) izmaksas, braucot uz 

darbu ar ST tiek izņemtas no aplikšanas ar IIN. 



Alternatīvo pārvietošanās veidu veicināšana. Infrastruktūras plānošana ietver 

velosatiksmes pilna komplekta organizāciju, ieskaitot velotransporta nomas un 

kolektīvās izmantošanas sistēmu attīstību, un kājāmiešanas organizāciju. Līdzīgi, kā ST 

gadījumā, darbinieki, kas dodas uz darbu ar velotransportu vai kājām, var piemērot 

noteiktu summu, kura netiek aplikta ar IIN. Tiek veidotas atbalsta programmas 

elektrisko velosipēdu un skūteru iegādei. Savukārt arī sastrēguma nodevas maksājumi 

motivē autovadītājus apsvērt iespēju izmantot ST vai citus alternatīvus pārvietošanās 

veidus.  

Detālāka informācija par ES valstu pasākumiem transporta sektorā ir sniegta tabulā 

lejup.  

2.3. Rūpniecības un pakalpojumu sektors 

SEG emisiju samazināšanai ražošanas un pakalpojumu sektorā nozīmīga ir valsts 

rīcībpolitika, ietveroša nacionālā mēroga pasākumus un brīvprātīgās vienošanās: 

 CO2 emisiju ceļa karte ražošanas sektorā 

 CO2 emisiju obligāts novērtējums (atbilstoši ISO 14064-1) uzņēmumos ar 

noteiktu darbinieku skaitu un pasākumu plāns to samazināšanai – pēc 

būtības paplašina lielajiem uzņēmumiem Energoefektivitātes Direktīvā 

noteikto obligāto energoauditu prasību 

 nacionālā enerģijas/CO2 daudzpušu vienošanās ilgtspējīgai izaugsmei 

(valdība/ministrijas, darba devēji, NVO, arodbiedrības, finanšu sektors) 

 brīvprātīgās vienošanās (tajā skaitā robežlīmeņu vienošanās) ar 

konkrētiem rūpniecības sektoriem un to pārstāvošajām asociācijām un 

arodbiedrībām, 

 energoefektivitātes, AER un/vai CO2 kritēriju iekļaušana valsts atbalsta 

programmās 

 atbalsta programmas zema CO2 emisijas līmeņa iekārtu, energoefektīvu 

iekārtu un AER izmantojošo tehnoloģiju ražotājiem (produkta attīstība un 

ienākšana tirgū) 

 dabasgāzes kā zema CO2 emisiju avota tīkla attīstība valstī 

 “siltumenerģijas kartes”, mērķi: 1.siltumenerģijas ražošana un 

pieprasījums ir vizualizēts pašvaldību, pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un 

projektu attīstītāju vajadzībām, 2. identificēt ražošanas uzņēmumu 

siltuma pārpalikumus un to izmantošanu 3. veicināt koģenerēto ražošanu  

 Tirgojamo enerģijas ietaupījumu (Balto sertifikātu) sistēmas ieviešana 

Tehnoloģiskie pasākumi SEG emisiju samazināšanai. Regulējošie instrumenti ietver 

iekārtu atbilstību ES Ekodizaina direktīvas prasībām, minimālās prasības uzņēmumu 

siltuma boileriem, minimālās prasības CSAS (koģenerācijas iekārtu, boileru un tīklu 

energoefektivitāte), nedzīvojamo ēku energoefektivitātes standarti un ēkas elementu 

siltumnoturības prasības, nedzīvojamo ēku energoekspluatāciju nosakošie normatīvie 

dokumenti, AER izmantošanas prasības specifiskās (parasti specifiskas pakalpojumu 



sektora nozares) ēkās. Tāpat aktuāla ir ESKO darbības normatīvās bāzes 

izveide/pilnveidošana. Plaši tiek izmantotas ekonomiskā atbalsta programmas 

energoefektivitātes (kopumā vai investīcijām, kuras pārsniedz ES standartus), AER, 

koģenerācijas, viedo tehnoloģiju investīcijām un investīcijām, kuras paredz izmantot 

uzņēmumā saražotās siltumenerģijas pārpalikumu.  Kā cita tipa ekonomiskie 

pasākumi ir minami: Tirgojamo enerģijas ietaupīju sistēma iekļaujot tajā konkrētus 

pasākumus kas var tikt realizēt ražošanas sektorā, garantijas mehānisms uzņēmumu 

aizņēmumiem energoefektivitātes un AER investīcijām, ilgtermiņa (ļoti) zemu 

procentu aizdevumi, specfiski zemu procentu aizdevumi MVU, lai tie sasniegtu 

konkrētus ES standartus, publiskās-privātās partnerības veicināšana.  Papildus 

tradicionālajiem enerģijas un CO2 nodokļiem, kuri ir pietiekami augsti, plaši tiek 

izmantotas fiskālo instrumentu (nodokļu) atlaides:  CO2 un enerģijas nodokļa atlaides 

tiek piemērotas uzņēmumiem, kuri piedalās brīvprātīgo vienošanos shēmās un 

programmās. Cita tipa atlaides ir: investīciju energoefektivitātē un AER noteiktā 

apmērā tiek izņemtas no aplikšanas ar peļņas nodokli, re-investētās peļņas 

neaplikšana ar peļņas nodokli, investīciju energoefektivitātē un AER paātrinātās 

norakstīšanas shēma, NĪN samazinājums jaunām energoefektīvām ēkām (parasti 

pakalpojumu sektorā). 

Uzņēmumu pārvaldības pasākumi, veicinoši SEG emisiju samazināšanu.  ES Direktīva 

nosaka prasību veikt energoauditu lielajos uzņēmumos. Vairākās ES valstīs ir pieņemts 

normatīvais regulējums par obligātām ES Direktīvu pārsniedzošām prasībām – 

energoauditi ir obligāti pie jau mazāka uzņēmuma ikgadējā enerģijas patēriņa sliekšņa. 

Ir prasība enerģijas piegādātājiem nodrošināt uzņēmumos, tajā skaitā MVU, viedos 

elektrības un gāzes skaitītājus, kas ir pamats prasībai optimizēt energopatēriņu laikā 

kad uzņēmuma ēkas netiek izmantotas ražošanas procesiem. Ekonomiskās atbalsta 

programmas ietver atbalstu energoauditu realizācijai,  energovadības sistēmu 

ieviešanai, uzņēmumu sagatavošanai nākotnē paredzamajiem ES standartiem. Kā 

specifiska atbalsta forma ir – valsts institūcija (aģentūra) koordinē uzņēmumus lielākos 

konsorcijos lielāka apjoma inovatīvo tehnoloģiju iepirkumam, atbalsts speciālistu 

apmācībai, atbalsts energokonsultanta algošanai MVU, atbalsts nepieciešamo 

inovatīvas specializācijas speciālistu piesaistei (tajā skaitā PhD darbu izstrāde) 

uzņēmumā, atbalsts uzņēmumam nepieciešamajiem pētījumiem. 

Lai nodrošinātu efektīvu padomdošanu, ES valstīs darbojas daudzveidīgi 

institucionālie instrumenti kā: Energoefektivitātes centri, Telefona/interneta 

operatīvo atbilžu konsultatīvie centri, Kompetences centri uzņēmēju – zinātnisko 

institūtu un universitāšu sadarbībai, valsts atbalsts uzņēmumu energoefektivitātes 

tīkliem un tīklošanas aktivitātēm. 



Tabula 1 SEG emisiju samazinošo pasākumu un atbalstošo politiku mājsaimniecībās novērtējums 

Pasākums Esošā pieredze 
pasākuma īstenošanā 

Latvijā 

Kādas pasākuma īstenošanas 
atbalsta politikas 

nepieciešamas/ var tikt 
izmantotas 

Pasākuma atbalsta politiku īstenošanas 
galvenie problēmaspekti un šķēršļi Latvijā 

Ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana 

daudzdzīvokļu 
ēkas 

ES ERAF programmas 
ietvaros 

Regulējošie instrumenti (RI)– 
EE klases, ēkas konstruktīvo 
elementu siltumnoturības 
prasības, ventilācijas un 
apkures EE standarti 
 
 
Ekonomiskās atbalsta 
programmas (EAP) – 
investīciju atbalsts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RI prasību saturs pēc būtības izriet no ES 
Direktīvas.  Nav pieredzes Direktīvu 
apsteidzošas rīcībpolitikas īstenošanā 
Nav pietiekošas pieredzes prasību izpildes 
kontrolē.  
Nav regulējuma bāze, kā un ar kādiem 
nosacījumiem, jāīsteno “F” (neatbilstoša EE) 
klases ēku renovācija. 
1.Esošajā EAP formā (ERAF atbalsts 
daudzdzīvokļu ēkām) ir sagaidāma tikai 
ierobežota ietekme, jo tas nerisina visu 
daudzdzīvokļu ēku fonda EE renovāciju3. 
2.EAP nav uztverta kā klimata politikas 
pasākums, bet gan kā mājokļu sociālā 
atbalsta pasākums. Līdz ar to netiek aplūkoti 
SEG emisiju pilna dzīves cikla aspekti4. 
3. Esošā pieredze ir galvenokārt. vērsta uz 
kompleksu renovāciju, nav pieredzes 
specifisku EAP vērstu uz konkrētu ēkas 
konstruktīvo elementu EE, kas tādējādi varētu 
aptvert plašu ēku skaitu 

privātmājas nav 

                                                           
3 Atbilstoši Ekonomikas Ministrijas 21.12.2015 ES fondu aktivitāšu īstenošanas progresa pārskatam, ir pabeigti vai īstenošanas stadijā 754 daudzdzīvokļu ēku EE renovācijas 
projekti. 
4 Piemēram, netiek pielietota atbalsta variācija – papildus atbalsts, ja izmantotais ēkas renovācijā materiāls ir balstīts uz atjaunojamiem resursiem 



 
 
Zemu procentu EE 
aizdevumi, aizdevumu 
garantijas 
 
 
 
 
Fiskālie instrumenti – 
nodokļu atlaides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institucionālie instrumenti – 
finanšu atbalsta un 
padomdošanas centru 
struktūra 
 

4.nav valsts EAP, kas veiktu sociālā riska 
grupu EE neatbilstošu privāto mājokļu 
renovāciju un valsts ieguldījumu atguves 
mehānisma. 
Tiek šobrīd uzsākti 2014-2020 ES Fonda 
ietvarā, kur pieejams ierobežots finanšu 
apjoms. Kopumā valstī nav plaša finanšu 
apjoma fonds SEG emisiju samazināšanas 
pasākumiem un izstrādāta līdzekļu rotācijas 
sistēma tajā. 
Latvijā nav pieredzes IIN atmaksas un PVN 
samazinātas likmes pielietošanai saistībā ar 
EE un AER pasākumu īstenošanu. Kopumā 
nav veikts novērtējums par šādas sistēmas 
kopējo ietekmi uz tautsaimniecību. Tiešā 
ietekme diemžēl ir saistīta ar IIN ienākumu 
samazinājumu pašvaldību budžetos un PVN 
samazinājumu valsts budžetā. No CO2 
samazināšanas aspekta jāievēro ir “atsitiena 
efekts” – emisiju pieaugums, saistīts ar 
patēriņa pieaugumu citos segmentos. 
Latvijā kopumā sistēma nacionālā mērogā 
nav izveidota, nav pētītas sistēmas darbības 
iespējas. Izveidi lielā mērā ierobežo 
finansēšanas avotu ierobežotība. 
 



Pāreja uz AER ēkās, 
mikroģenerācija 

daudzdzīvokļu 
ēkas 

nav5 Ekonomiskās atbalsta 
programmas (EAP) 
 
 
 
 
 
Zemu procentu aizdevumi 
Fiskālie instrumenti – 
nodokļu atlaides 
Institucionālā sistēma 

KPFI instrumenta pieredze parādīja, ka netika 
izmantots viss sākotnēji paredzētais 
finansējums – kas parāda padomdošanas 
darba ar mērķauditoriju un pieteikuma 
vienkāršošanas nozīmi. 
Pēc KPFI programmas pabeigšanas šobrīd nav 
jaunu atbalsta programmu. 
Problēmas lielā mērā sakrīt ar iepriekš 
raksturoto 

privātmājas KPFI instrumenta 
mājsaimniecību 
programmas ietvarā 

Biomasas iekārtu efektivitātes 
paaugstināšana 

Regulējošie instrumenti – 
prasība par iekārtas nomaiņu 
noteiktā laika intervālā 
(noteikts iekārtas 
maksimālais izmantošanas 
laiks)  
Ekonomiskās atbalsta 
programma 
Padomdošana 

Latvijai nav šāda tipa pieredzes obligātā 
pienākuma noteikšanai mājsaimniecībām; 
nav līdz šim pārdomāta kontrole un to 
realizējošā institūcija. 
Pēc KPFI programmas pabeigšanas šobrīd nav 
jaunu atbalsta programmu. 
Kā aktuāls uzdevums ir jādemonstrē 
īpašniekiem šādas nomaiņas ekonomiskais 
pamatojums. 
Latvijā nedarbojas atbalsta programma, kas 
piedāvā mazas summas un padomdošanu, 
kuras ietvarā īpašnieks varētu novērtēt savu 
iekārtu un saņemt kvalificētu padomu tās 
nomaiņai/ 

Specifiski pasākumi (privātīpašnieku) 
īres namos 

 Komplekss atbalsts – 
investīciju amortizācijas 

Latvija kopumā nav šobrīd īpaši pievērsusies 
privātīpašniekiem piederošo īres namu 

                                                           
5 Lai gan atbilstoši konkursa nolikumam, uz atbalstu varēja pieteikties arī vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, praksē šī iespēja tika 
izmantota minimāli 



politika, īres līgumu 
standartversija, nosakoša 
īrnieku līdzdalību un tiesības, 
nodokļu atmaksas pasākumi, 
citi 

energoefektivitātei. Nav rasts adekvāts 
regulējums/risinājums bieži rodošajiem 
konfliktiem starp īpašnieku un īrniekiem 

Dzīvojamo ēku energoaudits un 
energosertifikācija 

 Regulējums – 
energosertifikācijas klases 
Padomdošana – vienkāršotas 
audita programmas 

 

Informēšana un Padomdošana 
(kopumā) 

Ierobežota izmantoto 
atbalsta pasākumu 
veidu ziņā 

Valsts atbalstīta 
padomdevēju-auditoru un 
padomdošanas centru 
sistēma, pieejama visos valsts 
novados 
Mājsaimniecību 
energopatēriņa un 
paradumu pētījumi 
Sadarbība ar mērķgrupu 
NVO 

 

Zema enerģijas patēriņa ēku 
veicināšana 

Ierobežota, KPFI 
programmas ietvarā 

Regulējošie/ brīvprātīgie – 
papildus brīvprātīgās klases 
virs “A klases” 
Piemēra demonstrācija 
Zemu procentu EE aizdevumi 
 
Fiskālie instrumenti – 
nodokļu atlaides 
 

KPFI programmas ietvaros izveidotās nelielā 
skaita pārsvarā vienģimeņu ēkas ir 
nepietekošas piemēra demosntrācijai un 
neaptver visus ēku tipus 
 
Latvijā nav izveidota sistēma zemu procentu 
aizdevuma saņemšanai, lai iegādātos zema 
enerģijas patēriņa pirmo mājokli 
Latvijā nav apsvērta sistēma, kas principiāli 
saistītu NĪN ar mājokļa energoefektivitātes 
klasi 



Viedo tehnoloģiju 
ieviešana 

elektrība uzsākta   

siltums nav 

Efektīvu elektrisko iekārtu ieviešana Ierobežota izmantoto 
atbalsta pasākumu 
veidu ziņā (gk. 
informācija) 

Izdevīgi līzinga/kredīta 
nosacījumi 
Fiskālie instrumenti – 
nodokļu atlaides 

Latvijā nav apsvērta kompleksa sistēma = 
renovēta ēka plus energoefektīvas mājturības 
iekārtas to mājsaimniecībām 

Trešās puses iesaiste daudzdzīvokļu ēku 
energoefektīvā renovācijā 

ierobežota Plānošana Ievērojot daudzdzīvokļu māju dzīvokļu lielo 
īpašnieku skaitu, Latvijas situācijā ir 
apgrūtinoši izveidot un piedāvāt ESKO liela 
apjoma kompakti izvietotus daudzdzīvokļu 
ēku EE renovācijas projektus 

Tirgojamo enerģijas ietaupījumu 
sertifikātu sistēma 

nav  Latvija neplāno šādu sistēmu ieviest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabula 2 SEG emisiju samazinošo pasākumu un atbalstošo politiku ražošanas un pakalpojumu sektorā novērtējums 

Pasākums Esošā pieredze pasākuma 
īstenošanā Latvijā 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 

politikas nepieciešamas/ 
var tikt izmantotas 

Pasākuma atbalsta politiku īstenošanas 
galvenie problēmaspekti un šķēršļi Latvijā 

NACIONĀLĀ MĒROGA RĪCĪBPOLITIKAS PASĀKUMI 

brīvprātīgās vienošanās (BV) 
1.CO2 emisiju ceļa kartes, CO2 
mērķu noteikšana konkrētām 
nozarēm6  
2.BV: daudzpušu kompleksās 
BV, BV ar konkrētiem nozares 
sektoriem un to asociācijām, 
BV ar nekustamo īpašumu 
attīstītājiem, BV ar 
pakalpojumu sektora ēku 
īpašniekiem  

MK Noteikumi Nr555 (2011) 
nosaka ietvaru tikai vienošanām 
par energoefektivitātes 
paaugstināšanu. Praksē šie 
Noteikumi nestrādā atbalsta 
instrumentu trūkuma dēļ. 
Nav pieredzes daudzpušu un 
daudzmērķu7 vienošanos izveidē. 
 

Regulējums daudzmērķu 
un daudzpušu vienošanām 
Ekonomiskā atbalsta 
programmas 
Atbalstoša fiskālā politika 
Valsts pārvaldes institūciju 
Institucionālā kapacitāte 
Padomdošanas institūcijas 
uzņēmumu tīkliem un 
asociācijām 

Nav pieredzes nozaru saskaņotā darbībā CO2 
emisiju mērķu plānošanā. 
Ierobežoti resursi atbalsta programmām. 

CO2 emisiju obligāts 
novērtējums (atbilstoši ISO 
14064-1 standartam) 

Pieredzes nav Regulējošais instruments 
Ekonomiskā atbalsta 
programmas 

Lielajiem uzņēmumiem ir jāveic energoaudits 
atbilstoši Energoefektivitātes direktīvas 
prasībām. Tās var tikt papildinātas ar CO2 

                                                           
6 Šādu mērķu noteikšana kļūst aktuāla situācijā, ja valstij var būt risks par emisiju kvotu pirkšanu valsts mērķa ne-ETS sektorā izpildei. Konkrētai nozarei neizpildot mērķi, ar 
nodokļu sistēmas starpniecību uz to tiek attiecināta un atgūta atbilstoša daļa no emisiju kvotu iegādes izdevumiem.  
7 SEG emisijas, tīra enerģija, nodarbinātība, atbalstoša fiskālā politika, inovatīvu tehnoloģiju tirgus iespēju paplašināšana, un citi mērķi. 



uzņēmumos un pasākumu 
plāns to samazināšanai 

Atbalstoša fiskālā politika 
Valsts pārvaldes 
institucionālā kapacitāte 
Padomdošanas institūcijas 

emisiju novērtējumu. Nepieciešams radīt 
mērķgrupas – lielo uzņēmumu – motivāciju 
emisiju novērtējumā identificēto pasākumu 
ieviešanai. 

piesārņojošās darbības 
atļaujas (A,B) saistība ar CO2 
emisijām 
(variants) uzņēmumiem, kas 
nepiedalās ES ETS, CO2 emisiju 
novērtējums un CO2 emisiju 
apjoma atļaujas iekļaušana 
piesārņojošo darbību atļaujā 
(variants) energoaudita  
(energoefektivitāte, AER) 
prasības noteikšana visiem 
uzņēmumiem, saņemot vai 
atjaunot piesārņojošās 
darbības atļauju 

 
 
Pēc būtības nozīmē nacionālās 
ETS sistēmas, papildinošas ES 
ETS, izveidi. Pieredzes nav 
 
 
MK Not.1082 3.pielikuma 
4.tabula prasa iekļaut info par 
uzņēmuma kurināmā un 
degvielas izmantošanu, 7.tabula 
– elektroenerģijas izmantošanu, 
8.tabula – par siltumenerģijas 
izmantošanu. Tomēr praksē 
netiek novērtēta sniegtās 
informācijas atbilstība labākajai 
ražošanas prakse 
(robežlīmeņiem) 

Regulējošie instrumenti  
 
Ekonomiskie un fiskālie 
instrumenti – atbalsta 
programmas pasākumu 
īstenošanai  uzņēmumos 
 
Institucionālā struktūra – 
RVP speciālistu 
paplašināšana ar 
energoaudita 
speciālistiem/konsultantiem 

 
Bez atbilstošām atbalsta programmām 
uzņēmumi uztvers jauno prasību, visticamāk, 
kā papildus slogu. 
 
 
 
Ierobežota RVP darbinieku kapacitāte 
energoaudita informācijas izvērtēšanai un 
ierobežoti līdzekļi konsultantu piesaistei.  
Papildus izdevumi uzņēmumiem energoaudita 
veikšanai (uzņēmumiem, kuriem energoauditu 
neprasa ES Energoefektivitātes Direktīva). 
Ierobežota informācija par labākās prakses 
robežlīmeņiem. Nepieciešamība noteikt 
regulējošu prasību par energoaudita 
rekomendāciju ieviešanu. Ierobežotas 
ekonomisko instrumentu iespējas  

CO2 kritēriju iekļaušana visa 
tipa valsts atbalsta 
programmās 
Energoefektivitātes un arī AER  
kritēriju iekļaušana visa tipa 
valsts atbalsta programmās 

 
Pieredzes nav 
 
 
Pieredzes nav, bet šādu rīcību 
paredz 2014.gadā EM iesniegtais 
ziņojums par Energoefektivitātes 
Direktīvas izpildi 

Institucionālā struktūra – 
starpministriju un 
starpdepartamentu 
sadarbība 

1.nav pieredzes šāda tipa kritēriju izstrādei un 
novērtējumam tehnoloģiju saistītos pasākumos 
(esošā pieredze ir ierobežota, attiecas uz 
gk.tikai pakalpojuma sektora ēku 
energoefektivitāte) 
2.sektoriālā pieeja darbības programmu 
konstrukcijā  



atbalsts zema CO2 emisijas 
līmeņa tehnoloģijām produkta 
attīstībai un ienākšanai tirgū 

Atbalsts inovatīvu tehnoloģiju 
izstrādei ES fondu ietvarā 
Specifisks atbalsts KPFI un EEZ 
instrumenta ietvarā 

Ekonomiskā atbalsta 
programmas 

EsošaIs atbalsts ir nepietiekošs liela mēroga 
mērķu sasniegšanai. Ierobežots atbalsta 
kopējais apjoms. Ierobežota sadarbība zinātne 
– uzņēmēji. Ierobežots finansējums lietiškajiem 
zinātniskajiem kopumā. 

Uzņēmumu organizēšana 
lielākos konsorcijos lielāka 
apjoma inovatīvu tehnoloģiju 
iepirkumam 

Pieredzes nav Sadarbība ar uzņēmumu 
asociācijām 

Latvijai nav pieredzes šāda tipa pasākuma 
īstenošanā 

Principa “augsti CO2/enerģijas 
nodokļi – augstas atlaidespar 
pasākumiem” īstenošana 
(uzņēmumiem, kuri piedalās 
brīvprātīgo vienošanās 
sistēmās un programmās) 

 Pieredzes nav Fiskālie instrumenti – vides 
nodokļu sistēmas reforma 
Institucionālā sistēma, 
nodrošinoša efektīvu 
padomdošanu 
uzņēmumiem 

Latvijas vides nodokļu sistēma nav vērtēta šādā 
kontekstā.  
Ierobežota institucionālā kapacitāte, lai 
izstrādātu un piedāvātu uzņēmumiem 
programmas, kurās tiem iesaistīties.  

Pašvaldību/teritoriju 
“siltumenerģijas kartes”  

EM veic darbu šādu karšu 
sagatavošanā.  

Plānošana 
Publiskā-privātā sadarbība 
Ekonomiskā atbalsta 
programmas CSAS tīklu 
sistēmas optimizācijai. 

Uzdevums ir vizualizēt siltumenerģijas 
ražošanas un pieprasījumu, un identificēt 
neizmantoto siltumenerģijas pārpalikumu, tajā 
skaitā ražojošajos uzņēmumos, saistīt to ar 
CSAS. Novērtējuma apjoma efektivitāti nosaka 
pētījumam atvēlētie līdzekļi. CSAS tīklu 
optimizācija pamatā balstās uz ES Fondu 
ietvarā paredzēto atbalsta apjomu. 

Minimālās energoefektivitātes 
prasības CSAS sistēmām 
(siltumražojošie katli, 
koģenerācijas iekārtas, 
pārvades-sadales tīkli) 

Jaunie MK noteikumi izstrādes 
stadijā EM pārraudzībā 

Regulējošie instrumenti 
Ekonomiskā atbalsta 
programma 

 



Nakts režīms uzņēmumu 
apgaismojumam 

 Regulējošais instruments Tiek noteikta prasība nelietot uzņēmumu 
fasāžu apgaismojumu nakts periodā8. Latvijā 
kopumā nav vērtēta situācija šādā kontekstā 
un potenciāli sasniedzamais energopatēriņa un 
CO2 ietaupījums. 

Zaļā biznesa parki Ierobežota pieredze Plānošana (teritorijas 
zonējums) 
Ekonomiskā atbalsta 
programma parkos 
esošajiem uzņēmumiem 

Ierobežota pieredze attiecībā uz zema 
enerģijas patēriņa ēku zonējumu 
Ierobežoti finanšu atbalsta līdzekļi 

Trešās puses iesaiste 
ražošanas un pakalpojumu ēku 
energoefektīvā renovācijā 

pieredzes nav Regulējošie instrumenti 
Plānošana 

Nepieciešama atbilstoša regulējuma izveide. 
Var būt nepieciešams valsts vai pašvaldības 
struktūru koordinējošais/organizējošais darbs 
liela apjoma, iespējami kompakti izvietotas, 
ēku paketes piedāvājumam  

Tirgojamo enerģijas 
ietaupījumu sertifikātu 
sistēma 

pieredzes nav  Latvija neplāno šādu sistēmu ieviest. Līdz ar to 
pasākumi, kas varētu tikt realizēti9, nav 
tirgojami – tā samazinot investoru motivāciju 
to īstenošanai. Attiecībā uz ietaupījumu 
novērtēšanu, Latvija tikai šobrīd tādu attīstīta 
attiecībā uz energopatēriņa ietaupījumiem. 

TEHNOLOĢISKIE PASĀKUMI: SEG EMISIJU SAMAZINĀŠANA UZŅĒMUMU TEHNOLOĢIJU DARBĪBĀ 

Pasākumi, kas ir fokusēti uz 
enerģijas zudumu tehnoloģiju 
darbībā un ražošanas ēku 
ekspluatācijā samazināšanu, 

Ekonomiskā atbalsta 
programmas KPFI programmas 
ietvarā 

Regulējošie instrumenti 
(RI)– tehnoloģiju atbilstība 
Ekodizaina direktīvas 
prasībām, nedzīvojamo ēku 

RI prasību saturs pēc būtības izriet no ES 
Direktīvāms.  Nav pieredzes Direktīvu 
apsteidzošas rīcībpolitikas īstenošanā. Nav 
pieteikošas pieredzes prasību izpildes kontrolē. 

                                                           
8 Neattiecas uz tūrisma/atpūtas  aktīvām teritorijām, un ja šāds apgaismojums ir nepieciešams drošības apsvērumu dēļ. 
9 piemēram, energoefektīvs apgaismojums, energoefektīvi elektromotori, koģenerācija rūpniecības uzņēmumos, un citi 



energoefektīvu un AER 
izmantojošu tehnoloģiju un 
ražošanas ēku ieviešanu, 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu  

EE klases un konstruktīvo 
elementu siltumnoturības 
prasības, 
energoekspluatācijas 
regulējums 
 
 
 
Ekonomiskie instrumenti-
atbalsta programmas 
Zemu procentu aizdevumi, 
aizdevumu garantijas 
Publiskā – privātā 
partnerība 
Fiskālie instrumenti: 
nodokļu atlaides  
uzņēmumiem, kuri realizē 
pasākumus ar ietekmi uz 
SEG emisijām; investīciju 
EE un AER paātrinātās 
amortizācijas sistēma, 
nodokļa samazinājums 
energoefektīvām ēkām. 
 

Nav regulējuma bāze, kā, ar kādiem 
nosacījumiem, jāīsteno “F” (neatbilstoša EE) 
klases ēku energorenovācija. Latvijas 
normatīvie akti neparedz energovadības 
prasību nedzīvojamās ēkās 
Ierobežots finanšu resursu apjoms atbalsta 
programmām 
Būtiski būtu zema procenta aizdevumi un to 
garantijas tieši MVU, lai sasniegtu ES 
robežlīmeņus 
 
Kopumā nav veikts novērtējums par šādas 
nodokļu atlaižu sistēmas kopējo ietekmi uz 
tautsaimniecību. Nepieciešams apzināt 
pasākumu sarakstu un to investīciju daļu kura 
var tikt izņemta no aplikšanas ar nodokli. 
NĪN samazinājums tieši ietekmē pašvaldību 
budžetu. 
 

PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI: SEG EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBU 

Viedo skaitītāju ieviešana, tajā 
skaitā MVU 

  Nepieciešams rast atbalstu investīcijām 
viedajās tehnoloģijās. 



ES Energodirektīvas prasības 
2012/27/ES par energoauditu 
lielajos uzņēmumos 
Pasākums var tikt paplašināts 
ar CO2 emisiju auditu –skat 
iepriekš 

tiek izstrādāts energoaudita 
regulējums 

Regulējošais instruments 
Ekonomiskā atbalsta 
programma 
Atbalstoša fiskālā politika 
Padomdošana 
uzņēmumiem 

 

Energoauditi uzņēmumos – ES 
Energodirektīvu pārsniedzošas 
prasības 
Pasākums var tikt paplašināts 
ar CO2 emisiju auditu 

 Pieredzes nav Regulējošais instruments 
Ekonomiskā atbalsta 
programma 
Atbalstoša fiskālā politika 
Padomdošana 
uzņēmumiem 
Uzņēmumu sadarbības tīkli 

ES valstu prakse parāda, ka Direktīvu 
apsteidzošu prasību realizācijai nepieciešama 
uzņēmumu motivācija, kas gk. tiek panākta ar 
atbalstošu fiskālo politiku. Latvijas situācijā nav 
veikts novērtējums par šādas nodokļu atlaižu 
sistēmas kopējo ietekmi uz tautsaimniecību 

Brīvprātīgie pārvaldības 
instrumenti MVU 

 Brīvprātīgās vienošanās 
Ekonomiskā atbalsta 
programma 
Atbalstoša fiskālā politika 
Padomdošana 
uzņēmumiem 
MVU sadarbības tīkli un 
atbalsts tiem 

Nepieciešama energopārvaldības sistēmu un 
integrētu enerģijas- vides/SEG auditu 
ieviešanas standartizācija un atbalsts to 
realizācijai. Nepieciešams atbalsts uzņēmumu 
sadarbības tīkliem (“savstarpējā mācīšanās”). 
Ierobežoti pieejamie finanšu resursi. Finanšu 
resursu ierobežotības apstākļos ieteicams rast 
resursus konkrētu tehnoloģiju auditam un 
nomaiņai/uzlabošanai (piemēram, 
elektromotori, boileri). Nepieciešama atbalsta 
programma investīcijām uzņēmumu 
specializētām enerģijas pārvaldības un 
monitoringa viedajām tehnoloģijām un 
datorprogrammatūrai. Nepieciešama atbalsta 
programma uzņēmumam nepieciešamā 
konsultanta algošanai un nepieciešamo lietišķo 
pētījumu izstrādei. 



Uzņēmumu vadošo speciālistu, 
speciālistu un darbinieku 
attieksmes maiņas pasākumi 

 Padomdošana: 
robežvērtību datu bāzes, 
konsultatīvais atbalsts, 
oglekļa intensitātes 
novērtējumi, 
vadlīnijas dažādu 
pasākumu ieviešanai 
Speciālistu apmācību 
programmas 
Sertificēta uzņēmuma 
energovadības speciālista 
apmācība 
Ekonomiskā atbalsta 
programmas – uzņēmuma 
speciālistu apmācība, 
atbalsts uzņēmumam 
nepieciešamiem 
pētījumiem, 
Investīciju atbalsts 
uzņēmumiem, kuri vēlas 
ieviest tehnoloģiju 
demonstrācijas projektus 
Kompetences centri 
(uzņēmumu – zinātnisko 
inst. sadarbība) 
Institucionālā struktūra  
padomdošanas dienests, 
on-line konsultācijas un 
bibliotēka, 
Energoefektivitātes centri,  

 
Galvenais ierobežojums saistās ar ierobežotiem 
finanšu līdzekļiem padomdošanas sistēmas 
darbības nodrošināšanā, kā arī ierobežojumiem 
attiecībā uz konsultantu pieejamību šī 
uzdevuma veikšanai.  



 

 

 

 

 

Tabula 3 SEG emisiju samazinošo pasākumu un atbalstošo politiku transporta sektorā novērtējums 

Pasākums Esošā pieredze pasākuma 
īstenošanā Latvijā 

Kādas pasākuma īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas/ var tikt 

izmantotas 

Pasākuma atbalsta politiku īstenošanas 
galvenie problēmaspekti un šķēršļi Latvijā 

 
SEG emisiju samazinošas 
Mobilitātes plānošana 
pašvaldībās/pilsētās 

Esošā pieredze Telpiskā 
plānojuma izstrādes 
ietvaros.  

Regulējošais instruments – pašvaldības 
pienākums izstrādāt mobilitātes plānu 
Plānošana  
1.kopējais un specificēti mobilitātes 
plāni (specifiskām aktivitātēm, 
specifiskiem diennakts un nedēļas 
periodiem, specifiska tipa objektiem) 
2. sabiedriskā transporta plāns 
(multimobilitāte starp dažādiem ST 
veidiem( 
3. e-pakalpojumu plānošana 
Infrastruktūras tehniskā attīstība 
satiksmes infrastruktūras sistēmas 
tehniskie uzlabojumi // inteliģentas 
(viedas) satiksmes pārvaldības 
instrumenti 
Ekonomiskā atbalsta programmas 

Kopumā mobilitātes plānošanas ietekme uz 
SEG emisijām Latvijā nav novērtēta. 
Ierobežoti resursi mobilitātes plānojumā 
paredzētu pasākumu īstenošanai 



Kravu transporta veidu 
starpmobilitāte 

 Infrastruktūras attīstība: iekšzemes 
dzelzceļa kravu pārvadājumu attīstība, 
kombinētu auto-dzelzceļa pārvadājumu 
attīstība, loģistikas centri 

Iekšzemes dzelzceļa kravu šobrīd ierobežoto 
apjomu būtiski nosaka iekšzemes kravu 
raksturs Latvijā 

Emisiju un enerģijas 
patēriņa optimizācija 
(visa veida) uzņēmumos 

Nav pieredzes sadarbības 
veidošanā ar uzņēmumiem 

Plānošana – uzņēmumu darbības (1) 
loģistikas plāni, (2) personāla mobilitātes 
plāni 
Ekonomiskā atbalsta programmas plānu 
pasākumu īstenošanai 
Fiskālie instrumenti – nodokļu atlaides 
uzņēmumiem saistītas ar personāla videi 
draudzīgu mobilitāti 
Informācija/Padomdošana – 
konsultatīvais atbalsts 

Nav pieredzes brīvprātīgo vienošanos ar 
uzņēmumiem izveidē. Ierobežota valsts 
institūciju kapacitāte. 
Nav  nozīmīgas pieredzes uzņēmumu 
personāla mobilitātes plānošanā. 
Ierobežoti resursi plānos paredzētu pasākumu 
īstenošanai. 
Kopumā nav veikts novērtējums par šādas 
nodokļu atlaižu sistēmas kopējo ietekmi uz 
tautsaimniecību 

Emisiju un 
enerģijas/degvielu 
patēriņa optimizācija 
autotransporta 
uzņēmumos 

Nav pieredzes sadarbības 
veidošanā ar uzņēmumiem 

Nacionālās rīcībpolitikas plānošana – 
nozares indikatīvie mērķi, daudzpušu 
(starpministriju un asociāciju) 
vienošanās sistēma, valsts 
infrastruktūras attīstību plānu saskaņa 
ar BA 
Brīvprātīgās vienošanās (BA) 
Regulējošie instrumenti – obligāta 
energoaudita veikšana noteikta 
apjoma10 uzņēmumos // lielo transporta 
uzņēmumu iekļaušana Energo-
efektivitātes Obligātā Pienākuma Shēmā 

Nav pieredzes šāda tipa sadarbības veidošanā 
ar uzņēmumiem un to pārstāvošajām 
asociācijām. Ierobežota valsts institūciju 
kapacitāte. 
Nav pieredzes Direktīvu apsteidzošas 
rīcībpolitikas īstenošanā. Nav pieteikošas 
pieredzes prasību izpildes kontrolē.  
Latvijas EOPS neparedz autotransporta 
uzņēmumu iekļaušanu 
Ierobežoti resursi plānos paredzētu pasākumu 
īstenošanai. 
 

                                                           
10 Pēc degvielas ikgadējā patēriņa vai automašīnu skaita 



Ekonomiskā atbalsta programmas un 
atbalstoša  fiskālā politika – pieejama 
uzņēmumiem, kuri piedalās BA 
Informācija/Padomdošana – 
konsultatīvais un apmācību atbalsts, 
labās prakses vadlīnijas, uzņēmuma 
brīvprātīgi sniegto datu analīze 
(robežlīmeņi) 

Emisiju tīro un 
energoefektīvu auto 
iegādes veicināšana 

 Latvijai ir pieredze atsevišķu 
atbalsta instrumentu 
pielietošanā, tomēr kopumā 
nav apsvērta visu atbalsta 
instrumentu sistēmiska 
pielietošana 

ES regulu ietvars – auto marķēšana 
Nacionālās rīcībpolitikas plānošana – 
indikatīvie mērķi publiskās pārvaldes 
iestāžu kopumam11 
Regulējošais instruments – publiskais 
iepirkums 
Plānošana/Būvnormatīvi – stāvvietu 
izveide ar plug-in punktiem 
Ekonomiskie instrumenti 
1.tiešās atbalsta programmas zema CO2 
auto iegādei (tai skaitā zemu procentu 
aizdevumi) 
2.tiešās atbalsta programmas zema CO2 
auto uzlādes infrastruktūrai  
3.vecā auto nodošanas bonusa 
programmas 
4.bonus-malus shēmas  
5. investīciju amortizācijas politika – 
paātrinātā norakstīšana  

Ierobežoti resursi atbalsta programmām. 
Mērķgrupu pretestība pasākumiem, kuri vērsti 
uz zemas cenas neefektīvu vieglo auto 
ekspluatācijas ierobežošanu 
CO2 apsvērumu iekļaušana nodokļu sistēmā 
jāskata kopumā ar nodokļu sistēmas kopējo 
ietekmi uz tautsaimniecību 

                                                           
11 tīro automašīnu īpatsvara mērķis. Vidējais CO2 emisijas koeficients 



Fiskālie instrumenti – CO2 emisiju 
apsvērumu iekļaušana nodokļu sistēmā 
Automašīnas ikgadējais nodoklis 
atkarībā no dzinēja tilpuma un svara 
CO2 emisiju apsvērumu balstīts 
automašīnas ikgadējais nodoklis, CO2 
emisiju progresīvas skalas pielietošana 
tajā  
CO2 emisiju apsvērumu iekļaušana 
valsts autoceļu lietošanas nodevā 
CO2 emisiju apsvērumu iekļaušana 
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 
nodoklī 
Fiskālie instrumenti – augstas emisijas 
energoneefektīvo transportlīdzekļu 
otrreizējā tirgus ierobežošana 
Paaugstinātas reģistrācijas maksas 
pielietošana katru reizi reģistrējot šādu 
auto 
Fiskālie instrumenti – nodokļu atlaides 
auto reģistrācijas nodokļa atlaides  
auto ekspluatācijas nodokļa atlaides (uz 
konkŗētu gadu periodu) 

Tīro degvielu 
izmantošana 

Latvijai ir pieredze atsevišķu 
atbalsta instrumentu 
pielietošanā, tomēr kopumā 
nav apsvērta visu atbalsta 
instrumentu sistēmiska 
pielietošana 

Nacionālās rīcībpolitikas plānošana – 
biogāze transporta sektorā, 2.paaudzes 
biodegvielas 
Regulējošie instrumenti – obligātā 
biodegvielas piejaukuma prasība; 
biodegvielas kvalitātes prasību 
regulējums 

Nebija atbalsta priekšlikumam par 
biodegvielas piejaukuma palielināšanu 
dīzeļdegvielai. 
Nav skaidras valsts rīcībpolitikas par augsta 
biodegvielas īpatsvara degvielu un biogāzes 
veicināšanu 
Ierobežoti resursi atbalsta programmām. 



Infrastruktūras plānošana – 
biodegvielu, biogāzes US un 
elektrouzlādes vietu plānošana 
Ekonomiskie instrumenti – atbalsta 
programmas uzpildes/uzlādes 
infrastruktūrai 
Fiskālie instrumenti – CO2 emisiju 
apsvērumu iekļaušana transporta 
degvielu segmentā 

CO2 apsvērumu iekļaušana nodokļu sistēmā 
jāskata kopumā ar nodokļu sistēmas kopējo 
ietekmi uz tautsaimniecību 
 

Emisiju samazināšana, 
nodrošinot automašīnu 
efektīvu ekspluatāciju 

Laba pieredze attiecībā uz 
auto tehniskā stāvokļa 
obligāto kontroli. 
Citur ierobežota pieredze. 

Regulējošie instrumenti – automašīnu 
tehniskā stāvokļa kontrole stacionāros 
punktos (obligātā) uz ceļa 
Marķēšana – zemas rites pretestības 
riepas, zemas viskozitātes smērvielas, 
degvielas patēriņu ekonomējošas 
piedevas 
Ekonomiskie instrumenti – atbalsta 
programmas (1) (uzņēmumu) 
transportlīdzekļu pārbūvei, (2) eko-riepu 
iegādei 
Izglītība /padomdošana -  riepu publiski 
pieejami pārbaudes stendi, 
ekobraukšanas apmācība, iedzīvotājiem 
paredzētas ērti lietojamas 
programmas/kalkulatori 
Padomdošana fokusēta uz konkrētiem 
auto parkiem publiskajā sektorā – 
publiskās pārvaldes iestādes, izglītības 
iestādes, veselības aprūpes iestādes 

Ierobežoti resursi atbalsta programmām. 
Nav pieredzes valsts atbalstītas padomdošanas 
sistēmas un publisko pārbaudes centru izveidē 
un darbībā 



Padomdošana uzņēmumiem, 
ekobraukšanas apmācība profesionāļiem 

Sabiedriskā transporta 
(ST) veicināšana 

 Infrastruktūra/Plānošana 
ST satiksmes organizācijas plānošana. 
Park-and-ride sistēmas plānošana 
Individuālu ST līdzekļu kvalitātes un 
pievilcības paaugstināšana 
Operatīvās informācijas par ST kustību 
nodrošināšana klientiem (gaidlaiks u.c) 
Ekonomiskie instrumenti – 
stāvvietu maksas politika park-and-ride 
sistēmas izmantotājiem 
vecā auto nodošanas bonusa 
programma var  iekļaut ST biļetes 
(noteiktu laika periodu) 
uzņēmumu maksājumi par publiskajā 
telpā (ārpus uzņēmuma zemes) 
novietotiem darbinieku 
transportlīdzekļiem (virs noteiktā limita) 
sastrēguma nodevas maksājums pilsētu 
centros 
Nodokļu atlaides – izmaksas, saistītas ar 
braukšanu no/uz darbu, tiek izņemtas 
no aplikšanas ar nodokli 

Galvenais nosacījums ir ērts, komforta un 
cenas ziņā pievilcīgs, ātrs un bieži kursējošss ST 
līdzeklis. Latvijā ir ierobežoti resursi šāda ST 
sistēmas nodrošināšanai. 
ST biļešu cena netiek novērtēta/salīdzināta ar 
izmaksām braukšanai vieglajā auto 
ST biļešu cenas izmaiņas netiek novērtētas SEG 
emisiju kontekstā. 
Cenu politikas aspektā pozitīvi vērtējama cenu 
reforma (samazināšana, no 01.04.2016) 
pasažieru vilcienos, kas veicinās starppilsētu 
braucienus. Tomēr nav rasta efektīva politika 
elektrovilciena izmantošanai kā Rīgas pilsētas 
satiksmes līdzeklim. 
Pie subsidēta ST, nodokļu atlaides rada lielāku 
subsīdiju vajadzību un, visticamāk, noved pie 
augstākas ST maksas, tā esot kopējam efektam 
neitrālam. 
Ievērojot Latvijas mērogus, Rīgas pilsēta ir 
praktiski vienīgā, kura sastopas ar kompleksām 
satiksmes organizācijas problēmām 

Mazu emisiju sabiedriskā 
transporta attīstība 

 Nacionālā rīcībpolitika – indikatīvie 
mērķi, 
Daudzpušu vienošanās ar ST 
uzņēmumiem 
Ekonomiskā atbalsta programmas 

Ierobežoti resursi atbalsta programmām 



Sociālā organizācija – 
vieglā auto dalītas 
izmantošanas/kopējas 
izmantošanas biedriem 

Neregulāras un nenoteikta 
laika iedzīvotāju 
kopdarbības apvienības 
kopā braukšanai 

Ekonomiskie instrumenti – atlaides 
sab.transportā biedrību biedriem 
Padomdošana/Regulējums – 
standartregulējuma paraugs un 
biedrības juridiskā statusa padomdošana 

Jauna tipa iedzīvotāju kopdarbības forma. Var 
būt sociāli psiholoģiska rakstura šķēršļi 

Alternatīvo pārvietošanās 
veidu attīstība 

 Infrastruktūras plānošana – 
velotransporta daudzfunkcionāla tīkla 
attīstība, kājāmiešanas organizācija 
pilsētās 
Sociālā organizācija – velotransporta 
nomas un kolektīvās izmantošanas 
sistēmu attīstība 
Ekonomiskā atbalsta programmas – 
elektrisko velosipēdu un skūteru iegādei 
Fiskālie instrumenti – nodokļa atlaide. 
IIN atlaide braukšanai no/uz darbu 
zināmā apjomā tiek piemērota arī velo- 
un kājāmgājējiem  

Ierobežoti resursi atbalsta programmām 

 



2.4. Lauksaimniecības sektors 

Iespējami 3 galvenie SEG emisiju samazināšanas virzieni: 

 Palielināt CO2 uzkrājumus augsnē un biomasā; 

 Samazināt emisijas no lauksaimnieciskās ražošanas vienības; 

 Samazināt lauksaimnieciskās ražošanas apjomu. 

Visefektīvākais emisiju mazināšanas potenciāls ir attiecināms ir uz mežu platību 

saglabāšanu un degradēto, neapsaimniekoto augšņu apmežošanu. 

Daudzi emisiju samazināšanas pasākumi saistāmi ar labas agronomijas prakses 

ievērošanu. Piemēram, ražības palielināšanai, izvēloties uzlabotas šķirnes, nevis 

paaugstinātas mēslojuma devas; ievērojot pareizu kultūraugu rotāciju un augu seku, 

iesaistot tajā daudzgadīgās kultūras un pākšaugus, kā arī uzturot augsnes sedzi visu 

gadu vietās, kur iespējama erozija. Pākšaugu izmantošana augu sekā ļauj samazināt 

sintētiskā slāpekļa mēslojuma devas, bet uztvērējaugu audzēšana nodrošina, ka 

virsauga neizmantotais slāpeklis nenonāks vidē. Būtiska ir augsnes auglības 

uzturēšana. Kūtsmēslu un vircas izmantošana, nodrošinot to iespējami ātru iestrādi 

augsnē, izvairoties no augsnes sablīvēšanas un dziļas aršanas. 

Emisiju samazināšanas iespējas konvencionālās lauksaimniecības apstākļos ir 

neskaidras. Tiek uzskatīts, ka emisijas samazināt ir ļoti grūti, ja nesamazina 

lauksaimniecisko ražošanu. Lielāks emisiju samazināšanas potenciāls ir lielām un 

maksimālo intensitāti sasniegušām konvencionālajām saimniecībām. Emisijas no 

augsnes ievērojami mainās atkarībā no vairākiem faktoriem, jo starp augsnē ienesto 

slāpekli un emisijām ne vienmēr pastāv pozitīva sakarība. Vietas specifiski apstākļi 

(piemēram, augsnes tekstūra, mitruma saturs, skābekļa daudzums, temperatūra, pH, 

organisko vielu daudzums) ietekmē ne tikai tiešās N2O emisijas, bet arī amonjaka 

emisijas un citus N zudumus, kas veicina netiešās N2O emisijas. Sekojošā tabulā ir 

apkopoti SEG emisiju samazināšanas pasākumi, kas jau ir īstenoti Latvijā, vai kuriem ir 

potenciāls emisiju samazināšanā lauksaimniecības sektorā un kuri tiek jau īstenoti 

citās valstīs.  Pasākumu tiek vērtēti pēc to ieviešanas pieredzes Latvijā, to īstenošanas 

pieejamības, nepieciešamām atbalsta politikām 

 



 

Tabula 4 SEG emisiju samazināšanas pasākumu un to atbalstošo politiku lauksaimniecības sektorā novērtēšana 

Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

Emisijas no augsnēm, kas saistītas ar slāpekļa mēslojuma izmantošanu 

Slāpekļa mēslojuma 
devu izmantošana 
atbilstoši kultūraugu 
prasībām. 
Teorētiskais emisiju 
samazinājuma 
potenciāls līdz 17% 

Prasība lietojot 
mēslošanas līdzekļus, 
nepārsniegt maksimāli 
pieļaujamās slāpekļa 
normas noteiktās 
kultūraugiem attiecinātas 
tikai uz īpaši jutīgo 
teritoriju 

5, 
Pasākums 
īstenojams viegli, 
ja 
lauksaimniekam 
ir zināšanas 
agronomijā vai 
tiek izmantoti 
lauksaimniecības 
konsultantu 
pakalpojumi 

Iekļauts MK noteikumos 
Nr.834 (23.12.2014.) 

Prasība dokumentēt 
lauka vēsturi, sagatavot 
katra lauka kultūraugu 
mēslošanas plānu, 
dokumentēt visus 
saimniecībā iegādātos 
minerālmēslus un 
iesniegt mēslošanas 
plānu Valsts augu 
aizsardzības dienestā ir 
spēkā tikai īpaši jutīgajā 
teritorijā. 
 

Kompleksa 
mēslošanas 
plānošana, vajadzības 
pēc slāpekļa 
noteikšana 

Prasība plānot 
mēslošanas devas, ņemot 
vērā plānoto ražu, tās 
kvalitāti, slāpekļa iznesi 
attiecīgajam 

4, 
Pasākums 
īstenojams viegli, 
ja 
lauksaimniekam 

Iekļauts MK noteikumos 
Nr.834 (23.12.2014.) 

Nepieciešams stingrāks 
kontroles mehānisms. 
Prasībā spēkā tikai īpaši 
jutīgajā teritorijā, ja šādi 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

kultūraugam, augsnes 
organiskās vielas saturu 
augsnē, izmantošanas 
koeficientus no 
iepriekšējā gadā 
izmantotajiem 
kūtsmēsliem, 
iestrādātajām pēcpļaujas 
atliekām un 
zaļmēslojuma, kā arī 
priekšauga pēcietekmi un 
minerālā slāpekļa saturu 
augsnē, atjaunojoties 
kultūraugu veģetācijai, ir 
spēkā tikai īpaši jutīgajā 
teritorijā. 

ir pieejami visi 
nepieciešamie 
dati 

dati ir lauksaimnieka 
rīcībā. 

Atbilstoša 
mēslošanas laika 
izvēle 

Visā teritorijā mēslošanas 
līdzekļus neizkliedē uz 
sasalušas, pārmitras vai 
ar sniegu klātas augsnes; 
palienēs un plūdu riskam 
pakļautās teritorijās 

4, 
Pasākums 
īstenojams viegli, 
ja saimniecībās ir 
atbilstoša 
tilpuma krātuves 

Iekļauts MK noteikumos 
Nr.834 (23.12.2014.) 

Nepieciešams stingrāks 
kontroles mehānisms. 

Slāpekļa minerālmēsli 
jādod maksimāli tuvu 
laikam, kad augi slāpekli 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

iespējamo plūdu sezonā. 
Minerālmēslus izsēj tikai 
kultūraugu veģetācijas 
laikā. Visā teritorijā 
pakaišu kūtsmēslus pēc 
izkliedēšanas iestrādā 24 
stundu laikā, šķidros 
kūtsmēslus un vircu – 12 
stundu laikā un slāpekļa 
minerālmēslus 
pamatmēslojumā lieto 
iespējami īsā laikā pirms 
sējas vai stādīšanas. Īpaši 
jutīgajās teritorijās spēkā 
ir papildus prasības: no 
20. oktobra līdz 15. 
martam neizkliedēt 
nekāda veida kūtsmēslus 
(uz zālājiem – no 5. 
novembra līdz 15. 
martam) un slāpekli 
saturošus minerālmēslus 

vai citas iespējas 
realizēt 
kūtsmēslus.  

intensīvi izmanto, kas 
palielina iespēju, ka 
slāpeklis nenonāks 
gruntsūdeņos. Ja noteces 
vai izskalošanās apjomi ir 
mazi, pasākuma 
efektivitāte ir zema. 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

ziemājiem neizsēt no 15. 
oktobra līdz 15. martam, 
pārējiem kultūraugiem un 
zālājiem – no 15. 
septembra līdz 15. 
martam. 

Atbilstošas 
mēslojuma iestrādes 
veida izvēle 

Visā teritorijā rudenī 
šķidros kūtsmēslus, un 
vircu lauka mēslošanai 
lieto tikai kopā ar augu 
pēcpļaujas atliekām 
(rugājiem, 
sasmalcinātiem salmiem, 
zālāju sakņu masu), 
iestrādājot tos augsnē ar 
lobīšanu vai aršanu, vai 
citu līdzvērtīgu metodi. 

4, 
Pasākums 
īstenojams viegli, 
ja saimniecībās ir 
nodrošinājums ar 
atbilstošu 
tehniku. 

Iekļauts MK noteikumos 
Nr.834 (23.12.2014.) 

 

Zaļās platības, rugāju 
lauks. 
 

Rudens un ziemas 
periodā vismaz 50 % 
saimniecības 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 

4, 
Pasākums 
īstenojams 
salīdzinoši viegli. 

Iekļauts MK noteikumos 
Nr.834 (23.12.2014.) 

Prasībā spēkā tikai īpaši 
jutīgajā teritorijā. 
Kultūraugu atliekas 
mineralizācijas procesā 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

aizņem zaļās platības 
(daudzgadīgie zālāji, 
ziemāju graudaugi, 
ziemas rapsis, 
nesastrādāta rugaine, 
dārzeņu, lopbarības 
biešu, cukurbiešu laksti 
(lapas)), izņemot 
saimniecības, kurās 
vismaz 50 % no 
saimniecības kopējās 
sējumu vai stādījumu 
platības audzē 
kartupeļus, augļu kokus, 
ogulājus un dārzeņus 

var radīt papildus N2O 
emisijas. 

Slāpekļa mēslojuma 
izmantošanas 
ierobežojumi 

Ar kūtsmēsliem un 
fermentācijas atliekām 
iestrādātais slāpekļa 
daudzums vienā 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 
hektārā gadā nedrīkst 

4, 
Pasākuma 
īstenošana var 
būt sarežģītāka 
lielām, stingri 
specializētām 
lopkopības 

Iekļauts MK noteikumos 
Nr.834 (23.12.2014.) 

 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

pārsniegt 170 kilogramu, 
visā teritorijā. 
 

saimniecībām ar 
ierobežotiem LIZ 
resursiem. 

Starpkultūras, 
uztvērējaugi. 

Ir. Pieejams maksājums 
par klimatam un videi 
labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi 
jeb zaļināšanas 
maksājums. Tiek 
atbalstīta starpkultūra 
(labības vai labības un 
proteīnaugu pasējā sētas 
stiebrzāles (tīrsējā vai 
maisījumā)). 

3 
Zemniekiem, 
kuriem noteikta 
stingra 
specializācija 
zaļināšanas 
pasākumi nosaka 
mainīt ierasto 
augu rotāciju. 
Iespējams 
jāaudzē kultūras, 
kuras nav 
rentablas. 

MK noteikumi Nr.126 
(10.03.2015)  
Subsīdiju atbalsta 
programma 

Iespējams samazināt 
noteci, bet iespējams, ka 
var paaugstināties N2O 
emisijas no kultūraugu 
atliekām. 
 

Nitrifikācijas un 
ureāzes inhibitori 

Nav. Minerālmēslu 
piedevas palīdz samazināt 
N2O emisijas. Piemēram, 
nitrifikācijas inhibitori 
(nitrapyrin) aizkavē 
nitrātu veidošanos līdz 

3 
Nav pieredzes 
par izmantošanas 
efektivitāti 
Latvijas 
apstākļos, 

Nepieciešams finansiāls 
atbalsts, jo to izmantošana 
rada papildus izmaksas. 

Inhibitoru izmantošana 
var samazināt N2O 
emisijas par 50% siltā 
klimata zonā, bet humīda 
klimata zonā to 
izmantošanas 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

laikam, kamēr augi to var 
izmantot. 
Ureāzes inhibitors var 
aizkavēt uīnvielas 
izšķīšanu augsnes ūdenī.  
 

neskaidri 
iznākumi. 
Prioritāri 
izmantojams tikai 
lielākajās 
saimniecībās, 
kurās tiek 
lietotas 
maksimālās 
slāpekļa devas. 

priekšrocības ir dažādi 
vērtētas, trūkst pētījumi 
vispusīgai efektivitātes 
izvērtēšanai. 

Izmantot lēnas un 
pakāpeniskas 
iedarbības komplekso 
mēslojumu vienkāršo 
slāpekļa 
minerālmēslu vietā 

Ir 4 
Ierobežojošai s 
faktors – 
augstāka cena. 

 Vairāk tiek izmantoti 
vienkārši minerālmēsli, jo 
to cena ir zemāka 

Pākšaugu iekļaušana 
augsekā, augu 
rotācijā 
zaļmēslojuma augi 

Ir 3 
Zemniekiem, 
kuriem noteikta 
stingra 
specializācija 
zaļināšanas 

MK noteikumi Nr.126 
(10.03.2015)  
Subsīdiju atbalsta 
programma 

Iespējams samazināt 
slāpekļa minerālmēslu 
izmantošanas apjomu un 
N2O emisijas, taču 
papildus emisijas var 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

pasākumi nosaka 
mainīt ierasto 
augu rotāciju.  

radīt kultūraugu atliekas 
uz lauka. 
 

Augsnes sablīvēšanās 
ierobežošana, 
minimālā augsnes 
apstrāde 

Ir 4, 
Pasākums 
īstenojams viegli. 

Labas lauksaimniecības 
prakses nosacījumi 

Minimālas augsnes 
apstrādes stratēģija var 
samazināt N2O emisijas 
līdz 50%, bet tuvāka 
informācija ir ierobežota. 
Īstermiņa rezultāti to 
neapliecina, efekts 
parādās intensīvi 
izmantotās augsnē pēc 
vairāk kā 10gadiem 

Precīzā augkopība Ir atsevišķās 
saimniecībās. 

1, 
Pasākums 
īstenojams tikai 
lielākajās 
saimniecībās, kas 
apsaimnieko 300 
un vairāk ha. 
Dārgs pasākums 

MK noteikumi Nr.600  
(30.09.2014) 
Paredzēts finansiāls 
atbalsts, būvējot būves vai 
ieviešot tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju vai amonjaka 
emisiju samazināšanai: 

Tehnoloģijas piemērotas 
precīzai mēslojuma 
izkliedei, mēslošanas 
laika noteikšanai, kad 
veidojas maksimālais 
kultūraugu pieprasījums 
pēc slāpekļa, tādējādi 
palielinās barības vielu 
izmantošanas 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

efektivitāte, slāpeklis 
mazāk  nonāk vidē, taču 
rezultāti par mēslojuma 
samazināju nav 
viennozīmīgi. N2O 
emisijas iespējams 
samazināt saimniecībās, 
kur lielās platībās 
neefektīvi tika patērētas 
augstas slāpekļa devas. 

Inovatīvas šķirnes, 
kurām raksturīgas 
zemas prasības pēc 
slāpekļa mēslojuma 

Nav 1, pagaidām nav 
informācija par 
šādām šķirnēm 
Latvijā, to ražību. 

 Realizējams ilgā laika 
periodā 

No „mēslojuma brīvu 
zonu veidošana”, 
buferzonas lauku 
malās, 4% 
efektivitāte 

Ir  4 
 

MK noteikumi Nr.126 
(10.03.2015)  
Subsīdiju atbalsta 
programma / Labas 
lauksaimniecībsaprakse 

Iespējams samazināt 
slāpekļa minerālmēslu 
izmantošanas apjomu un 
N2O emisijas, taču 
lauksaimniekiem 
jāsamazina sējplatība, 
samazinās iegūtā raža 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

Kultūraugu 
dažādošana, slāpekli 
mazprasīgu 
kultūraugu 
audzēšana 

Nē   Slāpekli maz prasīgas 
kultūras var samazināt 
N2O emisijas par vairāk 
nekā 50%, taču Latvijā 
tuvāki pētījumi trūkst. 
Tirgus pieprasījuma 
ierobežojumi. 

Emisijas no lauksaimniecības dzīvnieku mēsliem 

Krātuves Prasības kūtsmēslu 
uzglabāšanai: krātuves 
tilpumam jānodrošina 
uzkrāšana vismaz astoņus 
mēnešus. Krātuves 
pamatni un sienas izbūvē 
no ūdensnecaurlaidīga 
materiāla, kas ir izturīgs 
pret izmantotās tehnikas 
ietekmi 

Šķidro kūtsmēslu un 
vircas krātuves jābūt 
slēgta tipa vai ar 

3, mazākajās 
saimniecībās 
dārgs pasākums 

Ministru kabineta 
noteikumi Nr.829 
(23.12.2014.) 
 

Dzīvnieku novietnē, kurā 
pakaišu kūtsmēslus uzkrāj 
dziļajā kūtī, un 
saimniecībā, kurā gaļas 
liellopi, aitas un savvaļas 
sugas dzīvnieki, kas 
paredzēti produkcijas 
ieguvei, pastāvīgi tiek 
turēti āra apstākļos 
norobežotā vidē, nav 
nepieciešama krātuve 
kūtsmēslu uzglabāšanai. 
Pakaišu kūtsmēslus 
uzglabā pie dzīvnieku 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

pastāvīgu dabisku vai 
mākslīgu peldošu 
segslāni, kas samazina 
iztvaikošanu.  

Kūtsmēslu uzglabāšanas 
laukumu veido tā, lai 
mazinātu atmosfēras 
nokrišņu iedarbību, 
novērstu noteci un 
gaistošo vielu 
iztvaikošanu. 

novietnes līdz to tālākai 
izmantošanai, ja 
dzīvnieku novietnē 
atrodas mazāk par 10 
dzīvnieku vienībām vai, ja 
tā atrodas īpaši jutīgā 
teritorijā, – mazāk par 
piecām dzīvnieku 
vienībām.  
 
Ļoti daudz pārkāpumu 
attiecībā uz kūtsmēslu 
uzglabāšanu. 
Nepieciešama stingrāka 
uzraudzība. 

Mēslu pārstrāde 
slēgtās anaerobās 
lagūnās 

Atsevišķās saimniecībās 1 – dārgs 
pasākums, 
nepiemērots 
vietējiem 
apstākļiem 

 Maz piemērotas mērena 
klimata zonai, piemērota 
tikai lielām intensīvām 
saimniecībām.  



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

Mēslu pārstrāde 
biogāzes ražošanas 
procesā 

Ir 2, dārgs process, 
piemērots 
lielākajām 
saimniecībā, vai 
mazākajām 
saimniecībām 
veidojas lieli 
transportēšanas 
izdevumi, lai 
aizgādātu 
kūtsmēslus līdz 
biogāzes iekārtai. 

Finansiālā atbalsta 
programma biogāzes 
ražošanai 

Tehniski efektīvākais CH4 
emisiju samazināšanas 
pasākums, bet 
realizējams vienīgi ļoti 
lielās piena ražošanas un 
cūku audzētāju, arī 
putnkopības 
saimniecībās. Emisiju 
samazinājums līdz 25%, jo 
cūkkopība un putnkopība 
koncentrējas galvenokārt 
lielās saimniecībās. 
 

Šķidrmēslu 
paskābināšana 

Nav 4  Apgrūtināta šķidrmēslu 
tālāka izmantošana, 
paaugstinātā skābuma 
dēļ problemātiski 
izmantot mēslošanai, jo 
Latvijas augsnes pārsvarā 
ir ar paaugstinātu 
skābumu, bet kaļķošanas 
apjomi ir nepietiekami. 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

Emisijas no lauksaimniecības dzīvnieku zarnu fermentācijas 

Selekcijas metožu 
izmantošana 
 

Nav 1   

Dzīvnieku veselības 
un ilgmūžības 
veicināšana 
 

Ir 4 Nepieciešams atbalsts 
zinātnei 

Trūkst pētījumi, nav 
zināmas blaknes uz 
dzīvnieku veselību, 
papildus izdevumi 
zemniekiem 

Barības devas ar 
augstu tauku saturu 
 

Nav 2 Nepieciešams atbalsts 
zinātnei 

Trūkst pētījumi, nav 
zināmas blaknes uz 
dzīvnieku veselību, 
papildus izdevumi 
zemniekiem 

Nitrāti kā barības 
piedeva 
 

Nav 2 Nepieciešams atbalsts 
zinātnei 

Trūkst pētījumi, nav 
zināmas blaknes uz 
dzīvnieku veselību, 
papildus izdevumi 
zemniekiem 

Probiotikas un citas 
barības piedeva 
 

Nav 2 Nepieciešams atbalsts 
zinātnei 

Trūkst pētījumi, nav 
zināmas blaknes uz 
dzīvnieku veselību, 



Pasākums Vai ir pieredze par 
pasākuma īstenošanu  LV 

Pasākuma 
īstenošanas 
sarežģītība 
(0-5 balles)* 0 
balles - grūti 
īstenojams; 5 
balles - viegli 
īstenojams 

Kādas pasākuma 
īstenošanas atbalsta 
politikas nepieciešamas**  
Regulējoši; ekonomiskie; 
finanšu; informatīvi 

Pasākuma īstenošanas 
galvenie šķēršļi LV 

papildus izdevumi 
zemniekiem 

Uzlaboti dzīvnieku 
gremošanas procesi, 
paaugstināta barības 
sagremojamība, 
koncentrātu 
izmantošana/ Precīzā 
lopkopība 
 

Ir 2 Nepieciešams finansiāls 
atbalsts 

Jāmaina barības devas, 
regulāri jāveic barības 
ķīmiskās analīzes, barības 
kvalitātes atkarība no 
laika apstākļiem, 
veģetācijas fāzes u.c. 

Citi 

Lauksaimniecības 
zemes apmežošana 

Ir 5   

Agrolauksaimniecība Reti. Pasākums nosaka 
kokaugu kultūru, 
lauksaimniecības kultūru 
un lauksaimniecības 
dzīvnieku integrētu 
apsaimniekošanu, 
ganības meža zemēs. 

4 Finansiālais atbalsts, 
informācija 

Trūkst informācijas par 
SEG samazinājuma 
efektivitāti 

 



3. SEG emisiju prognožu aprēķināšanas metode un pieņēmumi 
 

Lai aprēķinātu SEG emisiju prognozes un turpmākajā pētījuma gaitā izvērtētu SEG 

emisiju mērķu ne-ETS sektorā optimālās stratēģijas, galvenā izmantotā metode bija 

izveidotais enerģētikas – ekonomikas – klimata modelis MARKAL-Latvija (Fizikālās 

enerģētikas institūts), kas dod iespēju sasaistīt tautsaimniecības attīstību ar enerģijas 

patēriņu, enerģijas ražošanu un SEG emisiju aprēķināšanu. MARKAL-Latvija modeli var 

izmantot atbilžu meklēšanai uz dažādiem jautājumiem par ekonomikas, tehnoloģiju 

un klimata politikas mērķu mijiedarbību. Modelis šajā projektā tika izmantots, lai 

aprēķinātu SEG emisiju prognozes uz 2020. un 2030. un 2050.gadu, noteiktu izmaksas 

SEG emisiju stabilizēšanai vai samazināšanai pielietotiem pasākumiem un politikām, 

pirmkārt enerģētikas, rūpniecības, pakalpojumu un transporta sektoros un 

mājsaimniecībās. Modelī, līdzās ļoti smalki detalizētam enerģētikas sistēmas 

aprakstam, ir modelētas pārējo sektoru (lauksaimniecība un atkritumu 

apsaimniekošana) SEG emisijas un SEG emisiju samazināšanas izmaksu līknes (GHG 

abatement cost curves). Plašāks izmantotā modeļa apraksts ir dots Pielikumā. 

Modelis atrod optimālu risinājumu katrā no definētiem scenārijiem, ievērojot mērķa 

funkciju, kas nosaka, ka optimāls risinājums ir tāds, kas nodrošina mazākās kopējās 

sistēmas izmaksu pie noteiktās ierobežojuma kopas. Modelis tika izmantots lai 

noteiktu pasākumu tiešās izmaksas vai izmaksu starpību starp dažādiem modelētiem 

SEG emisiju scenārijiem. Tā kā nav pieejama Latvijas enerģijas piegādes un patēriņa 

bilance, kas būtu sadalīta atsevišķi ETS un ne-ETS sektoros, tad SEG emisijas modelī ir 

sadalītas starp ETS un ne-ETS sektoriem, izmantojot vēsturisko ETS sektora īpatsvaru 

emisijās sektora griezumā: 

 1.AA.1. Enerģētikas nozare CO2 – 83.7% 

 1.AA.2. Rūpniecība un būvniecība CO2 – 54.2% 

 1.AA.4.A. Pakalpojumu sektors CO2 – 11.9% 

 1.AA.4.C. Enerģijas patēriņš lauksaimniecībā/zivsaimniecībā CO2 – 4.9% 

 2. Rūpnieciskie procesi CO2 – 100% 

 Pārējās sektori – 0% 

Par pamatu SEG emisiju prognožu izstrādāšanai un tālākai kvantitatīvai ietekmes 

izvērtēšanai šajā projektā tiek izstrādāts Bāzes scenārijs. Emisiju prognožu Bāzes 

scenārijs ietver un paredz to politiku un pasākumu īstenošanu, kas noteikti Latvijas 

valdības izstrādātajos politikas dokumentos līdz 2013. gadam. Alternatīvos scenārijos 

(WEM un WAM scenāriji, skatīt sekojošo tabulu par scenāriju definīciju) tiek iekļautas 

politikas, kas izstrādātas un ir spēkā no 2014.gada.  



SEG emisijas uz 2030.gadu Bāzes scenārijā tiek aprēķinātas konkrētai prognozētajai 

valsts tautsaimniecības attīstībai pie patreizējās pieņemtās klimata ietekmes 

samazināšanas politikas pasākumu kopas. SEG emisijas tiek aprēķinātas scenārijam, 

kurā tiek nodrošināta paredzētā valsts ekonomiskā izaugsme (IKP pieaugums, 

tautsaimniecības sektoru un nozaru attīstība (Pievienotā vērtība)), iedzīvotāju dzīves 

labklājības paaugstināšanās (privātā patēriņa pieaugums) un demogrāfiskā attīstība.  

Bāzes scenārija izstrādāšanai šajā pētījumā par pamatu tiek izmantota Ekonomikas 

ministrijas 2015.gadā izstrādātās makroekonomikas ilgtermiņa prognozes un modelis 

ir verificēts atbilstoši Latvijas nacionālā SEG emisiju inventarizācijas ziņojuma 

(2015.gads) informācijai par SEG emisijām 2013.gadā. 

Tabula 5 Galvenie izmantotie makroekonomiskie rādītāji SEG emisiju prognozēšanai Bāzes 
scenārijā 

 2020 2025 2030 2035 

Iedzīvotāju skaits gada 
vidū, tūkst. 

 
1938.72 
 

 
1926.85 
 

 
1923.87 
 

 
1924.47 
 

Privātais patēriņa 
ikgadējās izmaiņas, %  

4.2% 4.3% 3.3% 2.7% 

IKP ikgadējās izmaiņas, % 
4.2% 4.3% 3.3% 2.7% 

lauksaimniecība 
2.9 % 3.8% 2,7% 2.1% 

pakalpojumi 
4.8% 4.6% 3,4% 2.7% 

rūpniecība 
5.1% 6.7% 5.6% 4.4% 

 

Šajā pētījumā ir aktualizēta SEG emisiju prognoze Enerģētikas sektoram, bet pārējos 

sektoros (lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana, rūpnieciskie procesi) tiek 

izmantotas aprēķinātās SEG emisiju prognozes, kas ziņotas 2016.gadā atbilstoši EK 

Regulas Nr. 525/2013, Komisijas Īstenošanas regulas prasībām. Galvenā atjaunotā 

informācija SEG emisiju prognožu aprēķināšanai ar MARKAL-Latvija modeli šajā 

projektā ir sekojoša:  

 Koriģēta 2015. gada maija IKP prognoze, ņemot vērā novembrī koriģētos 

statistikas datus par IKP, bet nav mainīti pieauguma tempi; 

 Energoresursu cenu prognozes ir atjaunotas balstoties uz IEA Energy Outlook 

2015; 

 Koriģētas izkliedētās ģenerācijas jaudas saskaņā ar informāciju par 2015. 

gadu; 

 Koriģētas katlumāju jaudas saskaņā ar informāciju par 2014. gadu; 



 Lielāku diskonta likmi izmanto modelī definētiem efektivitātes pasākumiem – 

attiecīgi 10%, 12%, 15% pirmajai, otrai, trešajai enerģijas efektivitātes 

pasākumu paketei; 

 Enerģijas pakalpojumu prognoze ir koriģēta dēļ izmaiņām IKP prognozē, kā arī 

pie enerģijas patēriņā laika rindām ir pielikts 2014. gada bilances informācija; 

 Aktualizēta informācija par nodokļiem, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos 

aktos; 

 Modelī tiek izmantota attīstītā modelēšanas pieeja par biogāzes/ bio-metāna 

ķēdēm. 

Emisiju samazināšanas pasākumus enerģētikā (ETS un ne-ETS) un pārējos ne-ETS 

sektoros vērtēja, izmantojot optimizācijas modeli MARKAL-LATVIJA. Šāda pieeja 

nodrošināja, ka tika ņemta vērā pasākuma mijiedarbība ar visu enerģētikas-vides 

sistēmu un emisiju samazināšanas izmaksas ne-ETS sektorā tika novērtētas integrēti 

visiem sektoriem. 

Eiropas Komisijas paziņotā jaunā ES klimata politika laika posmam no 2020. līdz 

2030.gadam nosaka jaunus mērķus SEG emisiju ierobežošanai ES kopumā un tās 

dalībvalstīs ne-ETS sektorā. Lai novērtētu Latvijas iespējas SEG emisiju samazināšanā 

ne-ETS sektorā, tika izveidoti alternatīvi scenāriji, kuriem tika meklēts no sistēmas 

kopējo izmaksu viedokļa optimāls risinājums, izvirzītā SEG emisiju samazināšanas 

līmeņa sasniegšanai.  

Alternatīvo scenāriju kopa aptvēra 11 scenārijus. To īss raksturojums dots sekojošā 

tabulā. Tika modelēti scenāriji ar esošām politikām un papildus politikām, scenāriji ar 

emisiju stabilizāciju 2030.gadā pret 2005.gada līmeni, scenāriji ar emisiju 

samazinājumu 2030.gadā pret 2005.gada līmeni un scenāriji ar emisiju samazinājumu 

par 85% pret 1990.gada līmeni. Scenāriju aprakstīšanai un to attēlošanai zīmējumos 

tika izmantoti sekojoši apzīmējumi: 

• WEM – scenārijs ar esošām politikām, tajā skaitā RES40 mērķis 2020.gadā; 

• WAM – WEM scenārijs un papildus F10 mērķis uz 2020.gadu; 

• SEG_00 – scenārijs ar noteiktu emisiju stabilizāciju 2005. gada līmenī sākot ar 

2030. gadu; 

• SEG-10 – scenārijs ar emisiju samazinājumu 10% ne-ETS pret 2005. gada 

līmeni sākot ar 2030. gadu; 

• SEG_kum – scenārijs ar emisiju kumulatīvo samazinājumu uz 2050.gadu; 

• Papildus scenāriju kopa ar papildus enerģijas efektivitātes pieejamajiem 

potenciāliem (iepriekš minētajām scenāriju apzīmējumiem paplašinājums E); 

 



Tabula 6 Pētījumā modelēto scenāriju pieņēmumu īss raksturojums 
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1 H-BASE Bāzes scen. (spēkā esošā politika pēc 
2000.gada (Elastīgs patēriņš - ED)) 

- - - - - - 

2 H-WEM Bāzes scen.ar RES40 mērķi 2020.g. (ED) + - - - - - 
3 H-WAM WEM scen. ar papildus pasākumiem no 

2020.gada (ED) 
+ + - - - - 

4 H-NE_ETS-GHG0 WEM scen. ar GHG cap ne-ETS sektorā vienādu 
ar 2005 līmeni (ED) 

+ - - + - - 

5 H-NE_ETS-GHG10 WEM scen. ar GHG cap ne-ETS sektorā vienādu 
ar 0.9 no 2005 līmeņa (ED) 

+ - - + - - 

6 H-GHG-UP 
Nav atrisinājuma 

BASE scen. ar GHG cup - GHG 2050.gadā ir 0.15 
no 1990 līmeņa (ED) 

- - - - + - 

7 H-GHG-CUM 
 

BASE scen.ar GHG kumulatīvo cup - GHG 
emisijas vienādas ar GHG-UP scen. (ED) 

- - - - - + 

8 H-WAM-E WEM scen. ar papildus pasākumiem no 
2020.gada (ED) 

- + + - - - 

9 H-NE_ETS-GHG0-E WEM scen. ar GHG cap ne-ETS sektorā vienādu 
ar 2005 līmeni (ED) 

+ - + + - - 

10 H-NE_ETS-GHG10-E WEM scen. ar GHG cap ne-ETS sektorā vienādu 
ar 0.9 no 2005 līmeņa (ED) 

+ - + + - - 

11 H-GHG-UP-E 
Nav atrisinājuma 

BASE scen. ar GHG cup - GHG 2050.gadā ir 0.15 
no 1990 līmeņa (ED) 

- - + - + - 

12 H-GHG-CUM-E BASE scen.ar GHG kumulatīvo cup - GHG 
emisijas vienādas ar GHG-UP scen. (ED) 

- - + - - + 

 

4. Modelī aprakstītie emisiju samazināšanas pasākumi alternatīvo 

scenāriju modelēšanai 
 

Alternatīvo scenāriju modelēšanai papildus Bāzes scenārijā ietvertiem emisiju 

samazināšanas pasākumiem, tika definēti Latvijā piemērojami un īstenojami papildus 

pasākumi. Emisiju samazināšanas pasākumi modelī tika definēti, norādot to emisiju 

samazināšanas potenciālu, pasākumu īstenošanas kopējās izmaksas, tajā skaitā 

investīcijas jaunu tehnoloģiju uzstādīšanai, tehnoloģiju ekspluatācijas izmaksas u.tml..  

Modelī definētie un scenārijos optimāla risinājuma meklēšanai piedāvātie emisiju 

samazināšanas pasākumi pakalpojumu sektorā un mājsaimniecībās: 



 Enerģiju ražojošo un patērējošo iekārtu aizvietošana ar efektīvākām, ņemot 

vērā kopējās izmaksas (investīcijas, uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, 

kurināmā cena un piegādes izmaksas); 

 Enerģijas efektivitātes pasākumi ēkās, kas definēti trīs līmeņos, kas atšķiras 

pēc enerģijas ietaupījuma potenciāla un izmaksām; 

 Pāreja no fosilā kurināmā uz dažādām AER izmantojošām iekārtām 

Modelī definētie un scenārijos izvēlei piedāvātie emisiju samazināšanas pasākumi 

rūpniecībā: 

 Enerģiju ražojošo un patērējošo iekārtu aizvietošana ar efektīvākām, ņemot 

vērā kopējās izmaksas (investīcijas, uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, 

kurināmā cena un piegādes izmaksas); 

 Enerģijas efektivitātes pasākumi ar atsevišķi definētiem enerģijas ietaupījuma 

potenciāliem kurināmajam un elektroenerģijai. Enerģijas efektivitātes 

potenciāls sadalīts trīs pakāpēs atkarībā no tā izmaksām un pieejamā 

potenciāla; 

 Pāreja no fosilā kurināmā uz dažādām AER izmantojošām iekārtām. 

Modelī definētie un scenārijos izvēlei piedāvātie emisiju samazināšanas pasākumi 

transporta sektorā: 

 Jaunas tehnoloģijas un automašīnu kopu atjaunināšanās (piem., hibrīd-

automašīnas, elektroautomašīnas, ūdeņradi izmantojošas automašīnas). 

Jaunas tehnoloģijas tiek aprakstītas ar efektivitātes rādītāju (l/km) un 

tehnoloģiju izmaksām; 

 Degvielas efektivitāti izmantošanas paaugstinošie pasākumi, kas tiek definēti 

ar izmaksas, sagaidāmo enerģijas ietaupījums, sākuma gads pasākuma 

pielietošanai un pasākuma darbības ilgums; 

o Zemākas rites pretestības riepas pasažieru automašīnām; 

o Spiediena riepās kontroles mēriekārtas pasažieru automašīnām; 

o Ekonomiskā braukšana ar vadītāju apmācību (braukšana ar 

piemērotiem pārnesumiem, riepu spiediena kontrole u.tml.).  

o Automašīnu aerodinamikas uzlabošana kravas automašīnām ar 

papildus aprīkojumu 

o Zemākas rites pretestības riepas kravas automašīnām (aizvietojot 

dubultās ar vienu platāku) jaunām automašīnām; 



o Spiediena riepās kontroles mēriekārtas kravas automašīnām; 

o Ekonomiskā braukšana ar vadītāju apmācību kravas automašīnām.  

Modelī definētie un scenārijos izvēlei piedāvātie emisiju samazināšanas pasākumi 

lauksaimniecības sektorā: 

 Slāpekļa ievade lauksaimniecības zemēs: samazināta minerālmēslu 

izmantošana zālājiem un graudaugiem (aramzemēs); 

 Slaucamās govis: ēdināšanas paradumu izmaiņa t.i. taukvielu palielināšana 

barības kompozīcijā; 

 Cūkkopība, šķidro mēslu apsaimniekošana: aenorobās  digestāta iekārtas 

zemnieku saimniecības līmenī; 

 Slāpekļa ievade lauksaimniecības zemēs:  minerālmēslu pielietošana tikai 

noteiktos laika periodos; 

 Slāpekļa ievade lauksaimniecības zemēs (zālāji, aramzemes)  nitrifikācijas 

inhibitoru izmantošana; 

 Liellopi: ēdināšanas paradumu izmaiņa t.i. taukvielu palielināšana barības 

kompozīcijā; 

 Organiskās augsnes: to kultivēšana, ievērojot atstāšanas papuvē principus; 

 Slāpekļa ievade lauksaimniecības zemēs (zālāji, aramzemes)  minerālmēslu 

precīzās izsējas tehnoloģijas pielietošana. 

5. Rezultāti un to analīze 

5.1. Aprēķinātās SEG emisijas ne-ETS sektorā modelētos scenārijos 

Pamatojoties uz prognozētajiem aktivitātes datiem un izmantojot MARKAL-Latvija 

modeli ir aprēķinātas kopējās SEG emisijas modelētos scenārijos. Tālāk izmantojot 

vēsturisko ETS un ne-ETS emisiju sadalījumu dažādos sektoros tika aprēķinātas SEG 

emisiju prognozes ne-ETS sektoram līdz 2030.un 2050.gadam. Par atsauces  scenāriju 

no visas scenāriju kopas mēs varam izvēlēties WEM scenāriju, jo tas ietver esošās 

pieņemtās politikas sektoros, un līdz ar to ar lielāku varbūtību ietekmēs SEG emisiju 

attīstību līdz 2020.gadam.   

Kopējās SEG emisijas ne-ETS sektorā pieaug WEM scenārijā par 4,4% 2020.gadā un 

15,4% 2030.gadā pret 2005.gada emisiju līmeni.  



 

Att. 1 Aprēķinātās SEG emisiju prognozes ne-ETS sektorā WEM scenārijam 

Līdz ar to WEM scenārijā aprēķinātās SEG emisiju prognozes nepārsniedz ES klimata 

un enerģētikas tiesību aktu kopumā noteiktās saistības - atbilstoši Eiropas Parlamenta 

un Padomes lēmuma Nr.406/2009/EK “Par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu 

izraisošo gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu 

izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020.gadam” 3.pantu un II 

pielikumam, SEG emisiju pieaugums ne-ETS nozarēs 2020.gadā nedrīkst pārsniegt 

+17%. 

 

Att. 2 SEG emisiju prognozes ne-ETS sektorā modelētos alternatīvos scenārijos 

Īsumā raksturojot rezultātus (sk. sekojošo tabulu) par aprēķinātām SEG emisiju 

prognozēm ne-ETS sektorā modelētos scenārijos uz 2020. un 2030.gadu var minēt 

sekojošus iezīmes:  
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 Ņemot vērā, ka pašreizējā politika daudzos sektoros pārsvarā ir definēta līdz 

2020.gadu, tās īstenošana nodrošina SEG emisiju stabilizāciju līdz 

2020.gadam, bet uz 2030.gadu prognozētās emisijas pieaug WEM un WAM 

scenārijos attiecīgi par 11.7% un 15.4%; 

 Prognozētais SEG emisiju līmenis 2020.gadā WAM scenārijā parāda, ka WAM 

scenārijā ietvertās politikas īstenošana nodrošina, ka SEG emisiju stabilizāciju 

uz 2030.gadu pret 2005.gadu ir iespējams veikt ar no izmaksu viedokļa 

optimālu stratēģiju, ja pasākumus sāk īstenot pēc 2020.gada; 

 Lai īstenotu optimālu SEG emisiju samazināšanas stratēģiju ne-ETS sektorā uz 

2030.gadu pret 2005.gada līmeni, papildus politiku un pasākumu īstenošanas 

uzsākšana ir nepieciešama jau pirms 2020.gada; 

 Lai īstenotu ievērojamu SEG emisiju samazināšanu uz 2050.gadu, pie 

pašreizējām komerciāli pieejamām tehnoloģijām, daudzveidīgi emisiju 

samazināšanas pasākumi jāsāk īstenot jau šodien. 

 Tabula 7 Rezultātu apkopojums par SEG emisijām modelētos scenārijos ne-ETS sektorā 

Scenārijs SEG emisijas 2020.gadā 

pret 2005.gada līmeni  

SEG emisijas 2030.gadā 

pret 2005.gada līmeni  

Bāzes scenārijs +6.0% +16.8% 

WEM scenārijs +4.4% +15.4% 

WAM scenārijs +3.7% +11.7% 

SEG_00 scenārijs +3.7% +0% 

SEG_-10 scenārijs +3.4% -10% 

SEG_kum scenārijs -14.7% -22% 

 

Sekojošā attēlā ir parādīts emisiju samazināšanas apjoms alternatīvos scenārijos pret 

WEM scenāriju.  Kā parāda modelēšanas rezultāti, tad pirmie emisiju samazināšanas 

pasākumi pret WEM scenāriju jau tiek īstenoti uz 2020.gadu. SEG emisiju stabilizācijas 

scenārijā un SEG emisiju samazināšanas scenārijā pret 2005.gadu emisiju 

samazināšanas pasākumi ar lielāko iespaidu tiek īstenoti pēc 2025.gada. Turpretim 

scenārijā ar noteikto emisiju samazināšanas mērķi uz 2050.gadu plaša emisiju 

samazināšanas pasākumu īstenošana sākas jau sākot ar 2020.gadu. 

 

 



 

Att. 3 SEG emisiju samazināšana modelētajos scenārijos pret WEM scenāriju 

Kā redzams sekojošā attēlā, tad scenārijā ar emisiju stabilizāciju 2030.gadā pret 

2005.gadu, salīdzinot ar WEM scenāriju, vispirms emisiju samazināšanas pasākumi 

tiek īstenoti rūpniecībā (enerģijas efektivitātes paaugstināšana un AER izmantošana) 

un pēc tam transporta sektorā, lauksaimniecības sektorā. Mazākā apjomā emisiju 

samazināšanas pasākumi tiek īstenoti pakalpojumu sektorā un mājsaimniecībās, jo 

šajos sektoros no izmaksu viedokļa lētākie pasākumi jau tiek īstenoti WEM scenārijā. 

 

Att. 4 SEG emisiju samazināšana emisiju stabilizācijas scenārijā salīdzinot ar WEM scenāriju 

Sekojošā attēlā ir parādīts SEG emisiju samazinājums 2030.gadā SEG emisiju 

stabilizācijas scenārijā pret WEM scenāriju. Uz 2030.gadu šajā scenārijā pret WEM 

scenāriju ir jāsamazinā mazliet vaorāk kā 1300 kt CO2 eq. Lielāko devumu šajā 

samazinājumā dod emisiju samazināšanas pasākumi rūpniecībā, tad seko 

lauksaimniecības sektors, transporta sektors. Kā jau minēts iepriekš,  lielākā daļa no 
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izmaksu viedokļa izdevīgākiem emisiju samazināšanas pasākumiem mājsaimniecībās 

un pakalpojumu sektorā jau tiek īstenoti WEM scenārijā.   

 

Att. 5 SEG emisiju samazināšanas uz 2030.gadu sadalījums pa sektoriem emisiju 
stabilizācijas scenārijā pret WEM scenāriju 

Kā redzams sekojošā attēlā, tad SEG emisiju samazināšanas 2030.gadā pret 

2005.gadu scenārijā, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, papildus stabilizācijas scenārijā jau 

iesaistītiem pasākumiem pēc 2025.gada lielu devumu SEG emisiju samazināšanā 

jāsniedz transporta sektoram. 

 

Att. 6 SEG emisiju samazināšana  scenārijā ar emisiju samazināšanas mērķi uz 2030.gadu 
pret WEM scenāriju 
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Att. 7 SEG emisiju samazinājuma sadalījums pa sektoriem scenārijā ar emisiju 
samazināšanas mērķi uz 2030.gadu pret WEM scenāriju 

Kā jau iepriekš tika minēts, tad modelēšanā tika izmantoti tikai tie emisiju 

samazināšanas pasākumi, kuru tehnoloģijas jau tagad ir komerciāli pieejamas un līdz 

ar to tās ir iespējams aprakstīt modelī ar emisiju samazināšanas potenciālu un 

tehnoloģiju izmaksām. Tas atstāja būtisku ietekmi uz rezultātiem scenārijā ar emisiju 

samazināšanas mērķi uz 2050.gadu (SEG_kum scen.). Salīdzinot ar WEM scenāriju SEG 

emisiju samazināšanā vislielāko devumu dod transporta sektors (pāreja uz 

efektīvākām degvielu izmantojošām tehnoloģijām un citiem enerģijas avotiem). 

Pārējos sektoros nebija modelī vēl definēti pietiekoši plašs emisiju samazināšanas 

pasākumu loks. Līdz ar to lai varētu detalizētāk pētīt SEG emisiju samazināšanas mērķu 

uz 2050.gadu sasniegšanas iespējamās trajektorijas ir nepieciešama modeļa 

tehnoloģiju datu bāzes papildināšana.  

 

Att. 8 SEG emisiju samazināšana  scenārijā ar emisiju samazināšanas mērķi uz 2050.gadu 
pret WEM scenāriju 
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5.2. Enerģijas efektivitātes loma un ietekme uz SEG emisiju samazināšanu 

Lai novērtētu enerģijas efektivitātes paaugstināšanas lomu SEG emisiju samazināšanas 

mērķu sasniegšanā, papildus galvenajai alternatīvo scenāriju kopai tika izveidoti 

papildus scenāriji (nosaukums ar paplašinājums E). Šajos scenārijos papildus jau 

definētiem pasākumiem modelī tika iekļauti jauni enerģijas efektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi ar papildus potenciālu un augstākām izmaksām. Sasaistot 

to ar atskaites otro sadaļu, to var interpretēt kā dažādu enerģijas efektivitātes 

pasākumu īstenošanas veicinošo politiku attīstību. Kā redzams attēlā, tad SEG emisiju 

samazināšanas scenārijā šie pasākumi dod papildus samazinājumu pakalpojumu 

sektorā un mājsaimniecībās, tādā veidā aizvietojot dažus no izmaksu viedokļa 

dārgākus pasākumus lauksaimniecības sektorā. 

 

Att. 9 SEG emisiju samazināšanas struktūra 2030.gadā emisiju stabilizācijas pret 2005.gadu 
scenārijā pie dažādiem pieejamiem enerģijas efektivitātes pasākumu apjomiem  

SEG emisiju samazināšanas scenārijā uz 2030.gadu pret 2005.gada līmeni papildus 

enerģijas efektivitātes pasākumi tiek īstenoti pakalpojumu sektorā un 

mājsaimniecībās un rūpniecībā. Tas aizvieto dažus no izmaksu viedokļa dārgākos 

emisiju samazināšanas pasākumiem transporta sektorā. 
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Att. 10 SEG emisiju samazināšanas struktūra 2030.gadā emisiju samazināšanas pret 
2005.gadu scenārijā pie dažādiem pieejamiem enerģijas efektivitātes pasākumu apjomiem 

Modelēšanas rezultāti parāda, ka mājsaimniecībās papildus enerģijas efektivitātes 

pasākumi  tiek īstenoti jau WAM scenārijā 2030.gadā pilnā mērā, kaut gan šajā 

scenārijā nav izvirzīts emisiju samazināšanas mērķis uz 2030.gadu ne-ETS sektoram. 

Šādi rezultāti parāda, ka enerģijas efektivitātes pasākumi ir izdevīgi no optimālu 

kopējo sistēmas izmaksu viedokļa.  

 

Att. 11 Ietaupītā enerģija no enerģijas efektivitātes pasākumiem mājsaimniecībās dažādos 
scenārijos 

Pakalpojumu sektorā ir līdzīga situācija iepriekš aprakstītajai mājsaimniecībās. Vienīgā 

atšķirība ir, ka 2025.gadā emisiju samazināšanas scenārijā tiek izmantots lielāks  

enerģijas efektivitātes potenciāls nekā WAM scenārijā. 
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Att. 12 Ietaupītā enerģija no enerģijas efektivitātes pasākumiem pakalpojumu sektorā 
dažādos scenārijos 

Enerģijas efektivitātes pasākumi no emisiju samazināšanas izmaksu viedokļa (abatement cost) 

ir starp pasākumiem ar vismazākajām izmaksām. Jāatgādina, ka emisiju samazināšanas 

izmaksas tiek aprēķinātas konkrētam scenārijam pret bāzes scenāriju. Tajā pašā laikā jāatzīst, 

ka lai īstenotu šos pasākumus ir jānovērš daudz šķēršļi un jāizmanto daudzveidīgas politikas 

pasākumu veicināšanai. Enerģijas efektivitātes pasākumu emisiju samazināšanas pievilcīgās 

izmaksas nosaka papildus ieguvumi emisiju samazināšanai no šiem pasākumiem (izmaksas par 

enerģiju samazināšana).  

Tomēr investoriem šie pasākumi daudzreiz nešķiet pievilcīgi, jo šie pasākumi ir investīciju 

intensīvi (EUR/t CO2), tas ir ar lielām sākotnējām investīcijām. Reālā investīciju vidē ar 

ierobežotu pieejamo investīciju apjomu mēs nokļūstam situācijā, kad investors izšķiras iegultīt 

nevis pasākumā ar mazākām izmaksām visā laika periodā, bet gan pasākumā ar mazāko 

investīciju intensitāti. Tādā veidā nepārtraukti sadārdzinās emisiju samazināšanas pasākumi.   

 

5.3. SEG emisiju izmaiņu raksturojoša indikatora novērtējums 

Viens no indikatoriem, kas rakturo ekonomikas oglekļa ietilpību ir CO2 emisijas uz 

iedzīvotāju. Šo indikatoru izmanto arī citos pētījumos un Eiropas Komisijas 

novērtējumos par kopējā SEG emisiju samazināšanas mērķa ne-ETS sektorā uz 

2030.gadu sadalīšanu starp dalībvalstīm12. Pamatojoties uz modelēšanas rezultātiem 

tika aprēķināta šī indikatora vērtība. Kā parāda rezultāti, tad zemāk par EK iezīmēto 

vidējo ES līmeņatzīmi uz 2030.gadu indikatora vērtība ir scenārijā ar emisiju 

samazinājumu pret 2005.gadu par 10%. Emisiju stabilizācijas pret 2005.gadu scenārijā 

indikatora vērtība ir augstāka nekā iezīmētā ES vidējā nepieciešamā emisiju 

trajektorija uz 2030 un 2050.gadu. Ja analizējam EK iezīmēto šī indikatora vērtību uz 

2050.gadu, kas atbilsts scenārijam ar kopējā ES emisiju samazināšanu uz 2050.gadu 

                                                           
12 Working Paper”Options for non-ETS target setting in 2030”, Oko Institute, 2014. 
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par 80% pret 1990.gada līmeni, tad pie pašreizējā pieejamā izmantojamo tehnoloģiju 

līmeņa šī mēŗka sasniegšana bez būtiska patēriņa/ražošanas samazināšanas ir 

apgrūtināta. Līdz ar to šī mērķa izpildīšana būs lielā mērā atkarīga no ekonomikas 

attīstības paradigmas nākotnē un tehnoloģiju attīstības. 

 

Att. 13 Indikatora (SEG emisijas/iedz) vērtību izmaiņas modelētajos scenārijos 

Sekojošos attēlos ir parādīts sektoru devums SEG emisiju ne-ETS sektorā indikatora 

(SEG emisijas/iedz.) kopējā vērtībā atsevišķos gados dažādos scenārijos. 

WEM scenārijā 2015.gadā sektoru devums indikatora vērtībā ir sekojošs - 

lauksaimniecība 30.2%; transports 31.8%; Pakal&mājs. 17.6% un Rūpniecība 6.2%, bet 

2030.gadā sektoru devums ir sekojošs - lauksaimniecība 33.9%; transports 

31.3%;pakal&mājs. 12% Rūpniecība 9.4%. 

SEG emisiju stabilizācijas 2030.gadā pret 2005.gadu scenārijā 2015.gadā sektoru 

devums indikatora vērtībā ir sekojošs - lauksaimniecība 30.2%; transports 31.8%; 

pakal&mājs. 17.6% un Rūpniecība 6.2%. 2030.gadā sektoru devums indikatora 

vērtībā ir sekojošs - lauksaimniecība 34.9%; transports 33.5%;pakal&mājs. 13.1% 

Rūpniecība 4.1%. 
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Att. 14 Indikatora SEG emisijas uz iedzīvotāju izmaiņas un struktūra WEM scenārijā 

 

Att. 15 Indikatora SEG emisijas uz iedzīvotāju izmaiņas un struktūra emisiju stabilizācijas uz 
2030.gadu pret 2005.gadu scenārijā 
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Att. 16 Indikatora SEG emisijas uz iedzīvotāju izmaiņas un struktūra emisiju samazināšanas 
uz 2030.gadu pret 2005.gadu scenārijā 

SEG emisiju samazināšanas  2030.gadā pret 2005.gadu scenārijā 2015.gadā sektoru 

devums indikatora vērtībā ir sekojošs - lauksaimniecība 30.2%; transports 31.8%; 

pakal&mājs. 17.6% un Rūpniecība 6.2%. 2030.gadā sektoru devums indikatora 

vērtībā ir sekojošs - lauksaimniecība 39%; transports 26.8%;pakal&mājs. 14% 

Rūpniecība 4.3%. 

 

5.4. SEG emisiju samazināšanas izmaksu novērtējums 

SEG emisiju samazināšanas potenciāla un izmaksu novērtēšanai tika izmantots 

MARKAL-Latvija modelis, kurā ir integrēti iepriekš aprakstītie emisiju samazināšanas 

pasākumi ne tikai enerģētikas sektorā, bet arī pārējos ne-ETS sektoros. Izmaksu 

novērtēšanas pieejas pamatā ir alternatīvu scenāriju modelēšana un iegūto rezultātu 

attiecināšana pret Bāzes scenārijā iegūtiem rezultātiem.   

Vidējās SEG emisiju (CO2 eq samazinājuma tonnas) samazināšanas izmaksas 

aprēķināja, kā vidējās izmaksas konkrētā scenārijā ar noteiktu emisiju samazinājumu 

pret bāzes scenāriju. Tālākā scenāriju analīzē tiek piedāvāts izmantot izmaksas, kas 

attiecinātas laika posmam 2015.-2030. gads. Tādējādi tiek ņemts vērā tehnoloģiju 

kalpošanas laiks un investīciju ieguldīšanas brīdis. Protams, šīs izmaksas ir attiecinātas 

pret Bāzes scenāriju. Turpmākajai analīzei tiek piedāvātas trīs veida izmaksas: (i) 

vidējās kopējās SEG emisiju samazināšanas izmaksas gadā piecu gadu periodā; (ii) 

vidējās vienas CO2 eq tonnas samazināšanas izmaksas; (iii) robežizmaksas par vienu 

samazināto CO2 eq tonnu. 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2015 2020 2025 2030

SEG-10% scen. t CO2 eq/cap

Rūpn.pr. lauksaimn. Atkr. Enerģētika

Rūpniec. Transports Pakal&Mājs Pārējie



 

Att. 17 Vidējās kopējās SEG samazināšanas izmaksas gadā piecu gadu periodā modelētos 
scenārijos pret bāzes scenāriju 

Novērtējot vidējās kopējās CO2 samazināšanas izmaksas pret Bāzes scenāriju, tās 

mainās atkarībā no izvirzītā mērķa lieluma un emisiju samazināšanas pasākumu 

īstenošanas perioda un apmēra. Kā redzams augšējā attēlā, tad WAM scenārijā 

vislielākās izmaksas ir uz 2020.gadu, jo līdz tam tiek īstenoti izvirzītie AER mērķi uz 

2020.gadu. Kā redzams no rezultātiem tad lai šo mērķi izpildītu pēc 2020.gada, tad ir 

nepieciešamas papildus izmaksas. WAM scenārija izmaksas ir lielākas nekā SEG emisiju 

stabilizācijas uz 2030.gadu pret 2005.gadu scenārijā, jo pēdējā no tiem ir pieejamas 

papildus enerģijas efektivitātes pasākumu paketes vairākos sektoros. Visaugstākās 

izmaksas ir scenārijā ar SEG emisiju samazināšanu ne-ETS sektorā 2030.gadā par 10% 

pret 2005.gadu. Lielākā daļa no šīm izmaksām gulstas uz laika posmu pēc 2025.gada.  

 

Att. 18 CO2 emisiju tonnas samazināšanas vidējās izmaksas modelētos scenārijos 
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Kā redzams iepriekšējā attēlā, vidējās SEG emisiju samazināšanas izmaksas laika 

periodā (2015 – 2030 g.) ir amplitūdā no 44 EUR (2010)/CO2 ekv. līdz 123  EUR 

(2010)/CO2 ekv. Izmaksas ietekmē ne tikai izvirzītais SEG emisiju samazināšanas 

mēŗkis, bet lielā mērā arī pieejamais emisiju samazināšanas pasākumu kopums. Kā 

redzams attēlā, tad scenārijos (scenāriji ar paplašinājumu E) ar papildus enerģijas 

efektivitātes pasākumu pieejamību izmaksas ir mazākas. 

Ja 2030.gadā emisijas tiek stabilizētas atbilstoši 2005.gada līmenim, tad vidējās 

emisiju samazināšanas izmaksas ir 44.4 EUR (2010)/CO2 ekv.. Turpretim, ja vēlamies 

tās samazināt pret 2005.gada līmeni par 10%, tad vidējās izmaksas sasniedz 68,5 EUR 

(2010)/CO2 ekv.. 

Vidējo izmaksu pieaugums, lai samazinātu emisijas uz 2030.gadu no 0% līdz 

samazinājumam --10% pret 2005.gada līmeni ir 20%. Efektivitātes papildus potenciāla 

apgūšana dod vidējo izmaksu par samazināto CO2 eq t samazināšanos par 22%. 

Pamatojoties uz iegūtajiem modelēšanas rezultātiem var aprēķināt arī CO2 

samazināšanas robežizmaksas, jeb katras papildus vienas CO2 tonnas samazināšanas 

izmaksas pie noteikta SEG emisiju mērķa. Tā kā tiešā veidā  CO2 nodokļa modelēšana 

nebija iespējama šajā pētījumā (ne-ETS un ETS enerģijas bilances nodalīšana nebija 

iespējama), tad robežizmaksu novērtējuma rezultāti ir izmantoti, lai interpretētu 

nepieciešamo CO2 nodokļa likmi, pie kuras ne-ETS sektora dalībnieki, pamatojoties uz 

tirgus signāliem, īsteno emisiju samazināšanas pasākumus un sekmē izvirzītā SEG 

emisiju mērķa izpildi bez citām atbalstošām politikām. Robežizmaksas 2030.gadā ir 

diapazonā no 171 EUR (2010)/CO2 ekv.. līdz 670 EUR (2010)/CO2 ekv.. atkarībā no SEG 

emisiju noteiktiem mērķiem pret 2005.gada līmeni. Kā redzams sekojošos attēlos, tad 

papildus enerģijas efektivitātes pasākumi daudz nozīmīgāk samazina robežizmaksas 

SEG emisiju stabilizācijas scenārijā. Iemesls ir apstāklī, ka SEG emisiju samazināšanas 

scenārijā uz 2030.gadu pret 2005.gadu ir jāsāk piemērot citi dārgāki pasākumi, jo 

enerģijas efektivitātes pasākumi jau ir pilnā mērā izmantoti stabilizācijas scenārijā. 

 

Att. 19 SEG emisiju robežizmaksas pie dažādiem emisiju samazināšanas mērķiem bez 
papildus enerģijas efektivitātes pasākumiem  
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Att. 20 SEG emisiju robežizmaksas pie dažādiem emisiju samazināšanas mērķiem ar 
papildus enerģijas efektivitātes pasākumiem  

Iepriekš ir parādītas SEG emisiju samazināšanas vidējās un robežizmaksas uz noteikta 

perioda beigām vai laika periodā, bet lai novērtētu klimata politikas mērķu izpildes 

ietekmi uz tautsaimniecību raksturojošiem makroekonomiskiem rādītājiem, izmaksas 

tiek attiecinātas pret IKP apjomu. Šāds salīdzinājums pret IKP no vienas puses dod 

iespēju novērtēt cik lielā mērā enerģētikas un klimata politika un to izvirzītie mērķi 

ietekmē kopējās sistēmas izmaksas, bet no otras puses dod iespēju izvērtēt kā šīs 

izmaksas ir saistītas ar prognozēto IKP apjomu un tālāk ar iespējamo devumu IKP 

veidošanā. Izmaksu novērtējums aprēķināts konstantās naudas vienībās EUR(2010). 

Analizējot sekojošā attēlā atspoguļotos rezultātus par izmaksu ietekmi uz IKP var 

secināt: 

 WAM scenārija īstenošana ar SEG emisiju pieaugums uz 2030.gadu par 11.7% 

pret 2005.gadu rada papildus izmaksas 0.23% no IKP gadā pret bāzes 

scenāriju. Iemesls ir AER mērķa 40% apmērā noturēšana pēc 2020.gada līdz 

2030.gadam. Tajā pašā laika šajā scenārija daļa no enerģijas efektivitātes 

pasākumiem nav pieejami. 

 SEG emisiju stabilizācija 2030.gadā pret 2005.gada līmeni rada papildus 

vidējās izmaksas periodā (2015 – 2030), kas sastāda  0.20% no IKP.  

 SEG emisiju samazināšana 2030.gadā līdz -10%  pret 2005.gada līmeni jau 

rada 0.39% papildus izmaksas no IKP.  
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Att. 21 Vidējās SEG samazināšanas izmaksas gadā pret IKP modelētos scenārijos  

5.5. SEG emisiju samazināšanas politikas papildinošie efekti 

AER izmantošana, aizvietojot fosilo kurināmo, ir viens no plašākiem izmantotiem SEG 

emisiju samazināšanas pasākumiem enerģētikā. Kā redzams sekojošā attēlā tad WEM 

un WAM scenārijos, ņemot vērā spēkā esošo politiku par AER mērķi uz 2020.gadu un 

pieņēmumus, ka šis mērķis tiek pildīts arī pēc 2020.gada, AER sastāda 2030.gadā 

attiecīgi 37% un 42% no kopējā enerģijas galapatēriņa. 

SEG emisiju stabilizācijas scenārijā, kad 2030.gadā emisijas atbilst 2005.gada līmenim, 

AER daļa jau sastāda 47.6%, bet, SEG emisiju samazināšanas 2030.gadā par 10% pret 

2005.gada līmeni scenārijā, AER daļa 2030.gadā ir pieaugusi līdz 54% . Ja ir definēts 

ilgtermiņa SEG mērķis, tad no tā sasniegšanas optimālu izmaksu stratēģijas viedokļa ir 

izdevīgāk jau agrāk sākt īstenot mērķa izpildi veicinošus pasākumus (šajā gadījumā AER 

izmantošanas paplašināšana).   

 

Att. 22 AER daļa kopējā enerģijas galapatēriņā modelētos scenārijos 
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Nenoliedzami, ka SEG emisiju samazināšanas pasākumi, kas vērsti uz importētā fosilā 

kurināmā aizvietošanu ar AER un arī enerģijas efektivitātes pasākumi, sniedz 

ieguldījumu ne tikai enerģijas apgādes daudzveidošanā un drošuma paaugstināšanā 

un samazina izmaksas par importētiem energoresursiem, bet dod arī vairākus sociālus 

un ekonomiskus ieguvumus. Tie ir saistīti gan ar AER izmantojošo tehnoloģiju izstrādi, 

ražošanu un uzstādīšanu, gan arī ar to ekspluatāciju, uzturēšanu un kurināmā 

sagatavošanu. Turklāt AER izmantošana un enerģijas efektivitātes pasākumu 

īstenošana ir cieši saistīta ar uzņēmējdarbības veicināšanu, inovācijām un modernu 

tehnoloģiju izmantošanu. 

Uz AER izmantošanu balstītās enerģijas apgādes sistēmas, salīdzinot ar fosilos 

kurināmos resursus izmantojošajām sistēmām, ir vairāk darbaspēka patēriņa ziņā 

ietilpīgas, lai spētu nodrošināt tādu pašu saražotās enerģijas daudzumu. Pastāv 

nozīmīgas atšķirības starp dažādām AER tehnoloģijām, proti, bioenerģijas projektos 

nodarbinātība būtiski atšķiras no vēja, hidro un saules enerģijas projektiem. Pēdējos 

darbvietas galvenokārt rada iekārtu ražošana un uzstādīšana, kā arī ekspluatācija, 

savukārt bioenerģijas projektos – biomasas ražošana un tās piegāde. Pamatojoties uz 

iepriekšējos pētījumos veiktiem novērtējumiem var secināt, ka iepriekšējā ES 

struktūrfondu finanšu periodā (2007. - 2013. gads) atbalstīto AER koģenerācijas un 

biomasas katlu projektu īstenošana ir radījusi aptuveni 1250 tiešās un netiešās darba 

vietas. Papildus līdz 2020.gadam AER tehnoloģiju plašāka izmantošana un mērķa 

izpilde var dot līdz 1600 jaunas darba vietas (tiešās un netiešās). Līdz ar to AER politikas 

īstenošana un 2020.gada mērķa sasniegšana var dot ampēram 3000 jaunas darba 

vietas (tiešās un netiešās). Dominējošo ieguldījumu šeit sniedz staciju ekspluatācija (~ 

50%) un biomasas (cietā biomasa un lauksaimniecības sektora biogāze) ražošana un 

piegāde (~40%). AER elektroenerģijas/koģenerācijas staciju celtniecība iegulda ~10%. 

Šāds neliels ieguldījums ir skaidrojams ar to, ka staciju izveides darba vietas ir īslaicīgas, 

bet novērtējumā tiek attiecinātas uz visu stacijas tehnisko dzīves laiku un ļoti 

ierobežotu Latvijas ieguldījumu AER elektroenerģētikas/koģenerācijas tehnoloģijās. 

Enerģijas efektivitātes paaugstināšana, renovējot ēkas mājsaimniecību un 

pakalpojumu sektorā, dod ne tikai enerģijas ietaupījumu, iekštelpu gaisa kvalitātes 

uzlabošanu un SEG emisiju samazināšanu, bet var stimulēt ekonomikas izaugsmi, 

attīstot būvniecības nozari. Būvniecības nozare Latvijā veido 6,3% no saražotās 

pievienotās vērtības 2013. gadā un šajā sektorā ir nodarbināti mazliet vairāk kā 59 

tūkstoši darbinieki. Plānveidīgi atbalstīta enerģijas efektivitātes pasākumu īstenošana 

ēku renovācijai var stimulēt vietējo un reģionālo attīstību, radot jaunas darba vietas. 

Līdz ar to jaunu darba vietu radīšana var kalpot kā viens no galvenajiem argumentiem, 

lai valsts un pašvaldības ar savu līdzfinansējumu piedalītos investīcijās ēku renovācijā, 

tādejādi sasniedzot no enerģētikas sektora viedokļa galveno mērķi - enerģijas 

ietaupījumu. 



Izmantojot modelēto scenāriju rezultātus par enerģijas efektivitātē īstenošanai 

nepieciešamo investīciju apjomu un iegūto ietaupījumu ir novērtēts enerģijas 

efektivitātes pasākumu īstenošanas ēkās mājsaimniecībās un pakalpojumu sektorā 

ietekme uz tautsaimniecības attīstību - jaunu darba vietu radīšanu. 

Atkarībā no enerģijas efektivitātes pasākumu īstenošanas apjoma tie var dot aptuveni 

papildus no 10,5 tūkstošiem līdz  30 tūkstošiem jaunu darba vietu. Tas attiecīgi var 

palielināt nodarbināto skaitu būvniecības sektorā no 18% līdz 50%. 

 

6. Rezultātu apkopojums 
 

1. Pie pieņēmumiem par tautsaimniecības attīstības tendencēm, kas nodrošina 

iekšzemes kopprodukta un arī privātā patēriņa pieaugumu par apmēram 75% 

2030.gadā pret 2015.gadu ar vidējo pieaugumu 3.8% gadā, aprēķinātās SEG 

emisiju prognozes ne-ETS sektorā Bāzes scenārijā (BAU scenārijs) 2020.gadā ir 

par 6% lielākas un 2030.gadā par 16.8% lielākas nekā 2005.gadā. Esošās 

politikas scenārijā SEG emisijas ne-ETS sektorā ir 2020.gadā par 4.4% un 

2030.gadā par 15.4% lielākas nekā 2005.gadā. Līdz ar to esošās politikas 

scenārijam aprēķinātās SEG emisiju prognozes nepārsniedz ES klimata un 

enerģētikas tiesību aktu kopumā noteiktās saistības - SEG emisiju pieaugums 

ne-ETS nozarēs Latvijā 2020.gadā nedrīkst pārsniegt +17. 

2. Esošās politikas scenārijā (WEM scenārijs) 2030.gadā ne-ETS sektora emisijas 

veido transporta sektors (31.3%), lauksaimniecības sektors (33.9%), 

mājsaimniecības un pakalpojumu sektors (12%), rūpniecības sektors (9.4%), 

enerģētikas nozare (4,8%), atkritumu apsaimniekošanas sektors (5,2%) un 

atlikušo daļu rūpnieciskie procesi, fugutīvās emisijas, šķīdinātāju un citu 

produktu izmantošana. 

3. Pieņēmumi par IKP pieaugumu atsevišķās tautsaimniecības nozarēs spēlē 

svarīgu lomu aprēķinātām SEG emisiju prognozēm. Veiktā analīze, aprēķinot 

SEG emisijas alternatīvam scenārijam ar zemākām iekšzemes kopprodukta 

izaugsmes tendencēm, ļauj secināt, ka SEG emisiju prognožu aprēķināšanā 

tautsaimniecības struktūra un izaugsmes tempi ir viens no svarīgiem 

ietekmējošiem parametriem. Tas tālākā analīzes procesā ietekmē arī emisiju 

samazināšanas izmaksas alternatīvos scenārijos ar dažādiem noteiktiem SEG 

emisiju samazināšanas mērķiem uz 2030.gadu. 

4. Lai novērtētu Latvijas iespējas Eiropas Komisijas paziņotās jaunās ES klimata 

politika laika posmam no 2020. līdz 2030.gadam noteikto jauno mērķu SEG 

emisiju ierobežošanai ES kopumā un tās dalībvalstīs ne-ETS sektorā izpildē un 

to iespējamo ietekmi, tika modelēti alternatīvi scenāriji, kuriem tika meklēts 



no sistēmas kopējo izmaksu viedokļa optimāls risinājums, izvirzītā SEG emisiju 

samazināšanas līmeņa sasniegšanai.  

5. Alternatīvo scenāriju modelēšanai papildus eksistējošās politikas scenārijā 

ietvertiem emisiju samazināšanas pasākumiem, tika definēti Latvijā 

piemērojami un īstenojami papildus pasākumi. Emisiju samazināšanas 

pasākumi modelī tika definēti, norādot to emisiju samazināšanas potenciālu, 

pasākumu īstenošanas kopējās izmaksas, tajā skaitā investīcijas jaunu 

tehnoloģiju uzstādīšanai, tehnoloģiju ekspluatācijas izmaksas u.tml.. Lai 

panāktu adekvātāku pasākumu aprakstīšanu modelī atbilstoši izmaksām un 

pieejamiem emisiju samazināšanas potenciāliem, tika piemērotas lielākas 

diskonta likmes modelī definētiem enerģijas efektivitātes pasākumiem – 

attiecīgi 10%, 12%, 15% pirmajai, otrai, trešajai enerģijas efektivitātes 

pasākumu paketei; 

6. Alternatīvo scenāriju modelēšanā iegūtie rezultāti ļauj izdarīt secinājumu, ka 

lai sasniegtu 2030.gadā izvirzītu SEG emisiju mērķi, kas stabilizē emisijas 

2005.gada līmenī vai tās samazina pret šo līmeni, no scenārija īstenošanas 

optimālu izmaksu viedokļa, ir nepieciešams izvirzīt augstākus SEG emisiju ne-

ETS sektora mērķus jau uz 2020.gadu. Tas ir svarīgi it sevišķi SEG emisiju 

samazināšanas uz 2030.gadu pret 2005.gadu scenārijā (2030.gads = -10% pret 

2005.gada emisiju līmeni). Emisijām šajā scenārijā 2020.gadā nevajadzētu 

pārsniegt 2005.gada līmeni vairāk kā par 3.4% pret 2005.gadu.  

7. Modelējot definētos alternatīvos scenārijus ir noteiktas vidējās emisiju 

samazināšanas izmaksas dažādu izvirzīto SEG emisiju mērķu uz 2030.gadu 

izpildīšanai. Ja 2030.gadā emisijas tiek stabilizētas atbilstoši 2005.gada 

līmenim, tad vidējās vienas tonnas CO2 eq emisiju samazināšanas izmaksas ir 

intervālā 44.4 -57.2 EUR (2010)/CO2 ekv.. Turpretim, ja vēlamies tās 

samazināt pret 2005.gada līmeni par 10%, tad vidējās izmaksas ir intervālā 

68.5 – 88.4 EUR (2010)/CO2 ekv.  

8. SEG emisiju stabilizācija 2030.gadā  atbilstoši 2005.gada līmenim prasa 

periodā 2020 – 2030.gads papildus no 56  - 90 miljonu EUR gadā, bet SEG 

emisiju samazināšana 2030.gadā par 10% pret 2005.gada līmeni izmaksā 70 - 

381 miljonus EUR gadā, salīdzinot ar Bāzes scenārijā aprēķināto prognozēto 

emisiju apjomu. 

9. SEG emisiju samazināšanas mērķi ne-ETS sektorā uz 2030.gadu rada papildus 

izmaksas pret bāzes scenāriju, kurā netiek izvirzīti šādi mērķi. Scenārija, kas 

paredz SEG emisiju stabilizācija 2030.gadā pret 2005.gada līmeni, radītās 

papildus izmaksas  mērķa sasniegšanai gadā sastāda 0.2% no IKP. SEG emisiju 

samazināšana 2030.gadā par 10%  pret 2005.gada līmeni jau rada 0.39% 

papildus izmaksas gadā salīdzinot ar IKP.  



10. Pamatojoties uz modelēšanas rezultātiem var teikt, ka lai īstenotu no izmaksu 

viedokļa optimālu SEG emisiju samazināšanas stratēģiju, vispirms ir jāveido 

politika, kas nodrošina enerģijas efektivitātes pieejamā potenciāla izmaksu 

efektīvu apgūšanu visos patērētāju sektoros, nākošā SEG emisiju pasākumu 

grupa ietver pasākumus, kas ir jāīsteno visos ne-ETS sektoros (rūpniecība, 

pakalpojumi, lauksaimniecība, transports, atkritumu apsaimniekošana). 

11. Pētījuma ietvaros papildus SEG emisiju pasākumu izmaksu un to ietekmes uz 

IKP novērtēšanai tika apkopots novērtējums par papildinošiem efektiem no 

īstenotās klimata politikas.  SEG emisiju samazināšanas pasākumi, kas vērsti 

uz importētā fosilā kurināmā aizvietošanu ar AER un enerģijas efektivitātes 

pasākumu īstenošanu, ļauj samazināt izmaksas par importētiem 

energoresursiem. Esošās AER politikas īstenošana un enerģijas efektivitātes 

politikas aktīvāka īstenošana var dot papildus 15 – 35 tūkstošus darba vietas 

(tiešās un netiešās).  

12. Pētījumā ir dots novērtējums par potenciālajiem jauniem SEG emisiju 

samazināšanas pasākumiem Latvijā, raksturojot to īstenošanas potenciālu un 

nepieciešamās atbalsta politikas. 

13. Pētījumā aprēķinātās SEG emisiju samazināšanas izmaksas ir aprēķinātas 

neņemot vērā iespējamās pasākuma atbalsta programmas izmaksas vai 

pasākumu ieviešanas izmaksas. Līdz ar to patiesās atsevišķu pasākumu SEG 

emisiju samazināšanas izmaksas ar lielu varbūtību būs augstākas. Dažiem no 

emisiju samazināšanas pasākumiem ir ekonomiskais ieguvums, tas nozīmē tie 

ir ar negatīvām izmaksām (ieguvumi rodas no izmaksu samazināšanas par 

enerģiju vai kurināmo). Tas pirmām kārtām attiecas uz dažiem enerģijas 

efektivitātes pasākumiem ēkās un uz AER izmantošanas pasākumiem. Lai gan 

šie pasākumi uzrāda ekonomiskos ieguvumus, tos nav viegli īstenot. 

Nepieciešams īstenot daudzveidīgas atbalstošā politikas, lai novērstu šķēršļus 

un pieejamo potenciālu īstenoto no izmaksu viedokļa efektīvi.     

14. SEG emisiju samazināšanai ne-ETS sektorā var izdalīt vairākas apakšgrupas: 1) 

enerģētikas un rūpniecības sektors, kurā darbojas nosacīti neliels skaits 

dalībnieku un kuru darbību ir iespējams ietekmēt, veidojot ar regulējošiem 

instrumentiem investīciju vidi; (ii) šajā apakšgrupā ietilpst sektori, kuros 

iesaistīti patērētāji, tas ir, ēkas, transports, atkritumu apsaimniekošana. 

Dalībnieku skaits ir ļoti liels šajā sektorā un arī emisiju samazināšanas 

potenciāls ir ievērojams un ar samērā zemām izmaksām, it sevišķi attiecībā uz 

ēku energoefektivitātes uzlabošanu. Šeit svarīgi ir veidot daudzveidīgas SEG 

emisiju samazināšanas pasākumu atbalstošas politikas; (iii) lauksaimniecības 

sektorā emisijas rada daudz dalībnieki un daudz mazi avoti. Emisijas tiek 

aprēķinātas ar lielu nenoteiktību un līdz ar to ir grūti arī novērtēt pasākumu 

ietekmes.   



15. Izvērtējot SEG emisiju samazināšanas politikas ekonomiskos aspektus, mēs 

varam izdalīt emisiju samazināšanas pasākuma izmaksas un emisiju 

samazināšanas pasākuma investīciju intensitāti. Dažiem no pasākumiem, 

pirmkārt enerģijas efektivitātes pasākumiem, šie lielumi būtiski atšķiras. 

Izmantojot šos divus minētos lielumus, var izdalīt sekojošas emisiju 

samazināšanas pasākumu grupas ne-ETS sektorā: (i) pasākumi ēku renovācijai 

un transporta sektorā prasa lielas sākotnējās investīcijas, bet vidējās izmaksas 

attiecinātas uz pasākuma dzīves laiku ir zemas, (ii) pasākumiem atkritumu 

apsaimniekošanas sektorā ir samērā zemas investīcijas un arī vidējās izmaksas 

laika periodā ir zemas, (iii) lauksaimniecības sektorā gan investīciju, gan 

emisiju samazināšanas vidējās izmaksas ir zemas. Šajā sektorā pasākumu 

praktiskā īstenošana, pasākumu atbalstošās politikas piemērošana un emisiju 

samazināšanas novērtēšana ir lielāks izaicinājums nekā ekonomiskie aspekti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pielikums Projektā izmantotā modeļa un metodoloģijas īss apraksts 
 

Enerģētikas un vides sistēmas pētījumos pasaulē plaši tiek izmantots MARKAL 

modelis (sk. http://www.iea-etsap.org/web/index.asp). Tas tapis un tiek attīstīts 

kopš pirmās naftas krīzes starptautiskas sadarbības rezultātā13, kas ir liela 

priekšrocība, salīdzinot ar modeļiem, kuri izstrādāti vienas institūcijas ietvaros. 

MARKAL modeli arī lieto IEA14 un ASV EIA15 savu pārskatu veidošanā par enerģijas 

patēriņa nākotnes scenārijiem pasaulē. 

MARKAL ir optimizācijas modelis, kurā parasti attēlo enerģētikas sistēmas attīstību 

ilgā laika periodā (parasti 40-50 gadu) nacionālā vai reģionālā līmenī. MARKAL-LV ir 

optimizācijas modelis, kurā attēlota Latvijas enerģētikas nozares attīstību 50 gadu 

laika posmā nacionālā līmenī. Iegūtie rezultāti ir atkarīgi no ieejas parametriem un 

izmantotā modeļa algoritma modifikācijas. Galvenās modeļa paradigmas ir ideāls 

tirgus (competitive partial equilibrium) un tehnoloģiju attīstības pār redzamība visa 

apskatāmā perioda garumā (perfect foresight). 

 

23. Attēls. MARKAL modelēšanas platformas enerģētikas – ekonomikas – vides mijiedarbība 

Modelī MARKAL-LV matemātiski ir aprakstīta visa Latvijas enerģijas sistēma – sākot 

ar enerģijas pieprasījumu (lietderīgās enerģijas patēriņi jeb enerģijas pakalpojumi), 

tad enerģijas gala patēriņa un pārveidošanas sektora posmi, un beidzot ar primārās 

enerģijas piegādi (vietējo resursu ieguve, imports un eksports). 

Modeļa ieejas informācija ir prognozes par enerģijas resursu cenām, tehnoloģiju un 

enerģijas resursu raksturojums, kā arī enerģijas pakalpojumu pieprasījumu(energy 

                                                           
13 - Enerģijas tehnoloģiju sistēmu analīzes programma (ETSAP - Energy Technology Systems Analysis 
Program) ir Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) īstenošanas nolīgumu, kas izveidota 1976.gadā 
(http://www.iea-etsap.org/web/index.asp) 
14 - International Energy Agency (Starptautiskā enerģētikas aģentūra) 
15 - Energy Information Administration (Enerģētikas informācijas administrācija) 
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service demands), piemēram, apsildāmo telpu platība vai tonnu kilometri, kas 

atspoguļo nepieciešamību pēc attiecīg enerģijas daudzuma. 

MARKAL-LV kā enerģētikas un vides sistēmas analīzes instrumentārijs nodrošina 

daudzpusīgu analīžu veikšanu, kurā līdzās esošajai Latvijas enerģētikas struktūrai ir 

aprakstītas nākotnē iespējamās alternatīvās enerģijas piegādes ķēdes, tehnoloģijas 

un emisiju samazināšanas iespējas. Modeļa struktūra ir pielāgota tā, ka emisijas var 

rēķināt ne tikai pēc kurināmā veida, bet arī pēc sektora un tam atbilstošo tehnoloģiju 

veida. 

Parasti ar modeli atrod optimālo atrisinājumu vairākiem scenārijiem, lai varētu tos 

izvērtēt un salīdzināt. Parasti izstrādā references scenārijs, kurā, piemēram, nav 

ierobežotas CO2 emisijas vai zemākas energoresursu cenas, kuru salīdzina ar citiem 

scenārijiem, kuros ir paredzēta CO2 emisiju ierobežošana vai pie augstākām 

energoresursu cenām. Katram scenārijam modelis atradīs vislētāko resursu, 

tehnoloģiju un apgāžu ķēžu kombināciju. 

Modeļa pamatā ir enerģijas un izmešu tehnoloģijas, kuras ir raksturotas ar 

tehniskiem un ekonomiskiem parametriem. Pašreizējās un nākotnes tehnoloģijas ir 

ieejas informācija modelī. Modelī vienā sistēmā ir integrēta gan enerģijas lietotāju, 

gan apgādes puse, tāpēc tās mijiedarbojas. Meklējot atrisinājumu, modelis izvēlas 

tehnoloģiju kombināciju, minimizējot kopējās izmaksas: 

 nosakot visām tehnoloģijām pilnās dzīves cikla izmaksas, ietverot vides 

izmaksas; 

 identificējot un sarindojot tehnoloģijas pēc to iespaida uz sistēmas kopējām 

izmaksām; 

 pārbaudot, vai ievēroti visi ierobežojumi; 

 nosakot, kad vislabāk sākt „rīkoties”, lai ievērotu ierobežojumus nākotnē; 

 nepārtraukti pārliecinoties vai identificētās tehnoloģijas ir joprojām labākās. 
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24. Attēls. Enerģijas plūsmas caur references enerģētikas sistēmu 

Modelī izmantots enerģētikas references sistēmas (skat. 24. attēlu) koncepts, 

kas sasaista vienā sistēmā enerģijas pieprasījumu, resursus, tehnoloģijas un tirgus 

preces (enerģijas nesēji, emisijas). Dažādi enerģijas resursu piegādātāji, procesu, 

transformācijas un patērētāju tehnoloģijas konkurē gala enerģijas patērētāju tirgū, 

lai nodrošinātu lietderīgās enerģijas pieprasījumu. Modelis izvēlas optimālāko 

enerģētikas sistēmas struktūru katram laika posmam, minimizējot izmaksas, ņemot 

vērā dažādus ierobežojumus. 

MARKAL modeļa struktūra ir formulēta ar mainīgajiem lielumiem, vienādībām 

un nevienādībām, kuras nosaka ar ieejas parametriem. Viss šīs informācijas kopums 

ir matemātisks enerģētiskās references sistēmas attēlojums. Optimizācijas uzdevuma 

formulējums sastāv no triju objektu grupām16: mērķfunkcija (izsaka lielumu, kurš ir 

jāminimizē vai jāmaksimizē), mainīgie locekļi (nezināmie) un ierobežojumi 

(nevienādības, kuras ir jāievēro). 

MARKAL modeļa mērķfunkcija ir aplūkotās sistēmas katra laika perioda kopējo 

izmaksu (visos reģionos r, visām tehnoloģijām k, visām emisijām p un enerģijas 

nesējiem f) diskontētā summa. Vienkāršotā veidā tā ir parādīta izteiksmes veidā: 

                                                           
16 - http://www.iea-etsap.org/web/MrklDoc-I_StdMARKAL.pdf 

http://www.iea-etsap.org/web/MrklDoc-I_StdMARKAL.pdf
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kur 

Invcost(k,t,r), Fixom(k,t,r), Varom(k,t,r) - tehnoloģijas k vienības investīciju, mainīgās un 

pastāvīgās izmaksas reģionā r laika periodā t; 

Delivcost(f,k,t,r) - enerģijas nesēja f vienības piegādes izmaksas 

tehnoloģijai k reģionā r laika periodā t; 

Input(f,k,t,r) - enerģijas nesēja f daudzums, lai darbinātu 

tehnoloģijas k vienu vienību reģionā r laika 

periodā t; 

Miningcost(c,r,l,t) - preces c ieguves izmaksas ar cenu līmeni l 

reģionā r laika periodā t; 

Tradecost(c,r,t) - transporta vai darījuma izmaksas precei c 

reģionā r laika periodā t; 

Importprice(c,r,l,t), Exportprice(c,r,l,t) - importa un eksporta cena precei c reģionā r 

laika periodā t; 

Tax(p,t,r) - nodoklis par emisiju p reģionā r laika periodā t; 

d - diskonta likme. 

Mainīgo locekļu vērtības izvēlas modelis, piemēram: 

INV(k,t,r) - jaunu jaudu ievešanas lielums tehnoloģijai k laika perioda 

t un reģionā r. Pieņem, ka investīcijas jaunās jaudās tiek 

veiktas perioda t sākumā; 

CAP(k,t,r) - tehnoloģijas k uzstādītā jauda periodā t un reģionā r; 

ACT(k,t,r,s) - tehnoloģijas k izmantošana laika periodā t reģionā r 

diennakts laikā s; 

TRADE(c,t,r,r’) - preces c daudzums, kuru pārdod reģions r reģionam r’ 

laika periodā t. Šis mainīgais attēlo tirdzniecību starp 

reģioniem endogēni; 



IMPORT(c,t,r,l), EXPORT(c,t,r,l) - preces c daudzums reģionā r ar cenu līmeni l, kas tiek 

eksportēta vai importēta reģionā r laika periodā t. Līdzīgs 

TRADE mainīgajam, bet nav noteikta importa eksporta 

izcelsme; 

MINING(c,t,r,l) - iegūtās preces c daudzums reģionā r ar cenu līmeni l laika 

periodā t; 

ENV(p,t,r) - emisijas p laika periodā t reģionā r. 

 

MARKAL modeļa ierobežojumos ir izteiktas loģiskas sakarības, kuras modelim ir 

jāievēro, piemēram, lietderīgās enerģijas pieprasījumu nodrošināšana, enerģijas 

bilance, rezerves ierobežojums elektroenerģijas patēriņam maksimumā, emisiju 

ierobežojumi u.c. Ja kaut viens ierobežojums nav ievērots, tad uzdevumam nav 

atrisinājuma. 

Modeļa kods ir uzrakstīts GAMS (General Algebraic Modeling System) valodā. 

GAMS ir modelēšanas sistēma matemātiskās programmēšanas uzdevumiem. Tā 

ietver valodas kompilatoru un virkni augstas veiktspējas risinātāju (solvers) – 

lineāriem un nelineāriem uzdevumiem. GAMS ir pielāgots sarežģītiem, liela mēroga 

modelēšanas uzdevumiem, kas ļauj izveidot lielus modeļus. 

 

 

 

 

 

 


