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Saīsinājumi 
 
AER – Atjaunojamie energoresursi 

CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija 

EM – Ekonomikas ministrija 

ES – Eiropas Savienība 

ESKO – Energoservisa uzņēmums 

ETL – Elektrotransportlīdzeklis 

F-gāzes – Fluorētās gāzes 

GOS – Gaistošie organiskie savienojumi 

GPS – Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas 

GPV – Gaisu piesārņojošās vielas 

LVMI – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 

MK – Ministru kabinets (Ministru kabineta noteikumi) 

n.a. – Nav attiecināms 

NVO – Nevalstiska organizācija 

SEG – Siltumnīcefekta gāzes 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VMD – Valsts meža dienests 

VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 

ZIZIMM – Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība 

ZM – Zemkopības ministrija 
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Kopsavilkums  
 
Rekomendācijas abpusēji izdevīgiem risinājumiem klimata un gaisa kvalitātes jomās ir 
sagatavotas projekta “Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija” (Projekta Nr. 
1-08/146/2016, īstenošanas laiks: no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada martam) ietvaros. Šajā 
dokumentā iekļauti priekšlikumi abpusēji izdevīgiem risinājumiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes un gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanai, 
kā arī datu pieejamības un izmantošanas kvalitātes uzlabošanai, iekļaujot arī informāciju par 
citu valstu labo praksi. 
 
Klimata un gaisa kvalitātes politikas ieviešana Latvijā nevar tikt skatīta atrauti no Eiropas 
perspektīvas. Klimata politika tiek skatīta SEG emisiju samazināšanas un pielāgošanās klimata 
pārmaiņām kontekstā, savukārt gaisa kvalitātes jomā jāpanāk atbilstība Eiropas Savienībā (ES) 
pieņemtajiem gaisa kvalitātes standartiem.  
 
Eiropas Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam ietver mērķus SEG emisiju 
samazināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanas palielināšanai. Ir pieņemts 
Regulas projekts par Enerģētikas savienības pārvaldību, ar kuru dalībvalstīm tiks noteikti 
plānošanas un ziņošanas pienākumi enerģētikas, klimata un citās ar Enerģētikas savienību 
saistītās politikas jomās (COM(2016) 759 final).1 SEG emisiju samazināšanas jomā nozīmīgākie 
Eiropas Savienībā izstrādātie politikas dokumenti: “Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadam”, “Eiropas klimata un 
enerģētikas politikas satvars 2030. gadam” un “Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija”. 
Eiropas Savienībā pašlaik klimata politika tiek skatīta kā Enerģētikas Savienības neatņemama 
sastāvdaļa virzībā uz SEG emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu. ES ir izstrādāta stratēģija 
par pielāgošanos klimata pārmaiņām (2013), un 2017. gadā ir plānots izvērtējums par šīs 
stratēģijas ieviešanu, kas ietvers dalībvalstu progresu pielāgošanās pasākumu īstenošanā 
(balstoties uz 2015. gada ziņojumiem). Tomēr konkrētu pielāgošanās pasākumu noteikšana un 
to stratēģiska ieviešana daudzās dalībvalstīs ir nepilnīgi pielietota. Pasākumi bieži tiek ieviesti 
nesistemātiski, jo pietrūkst izpratnes, tehniskās kapacitātes un resursu. Svarīgi ir definēt 
rezultātus raksturojošus rādītājus un novērst informācijas un zināšanu trūkumus, kā arī skaidri 
parādīt izmaksas un ieguvumus no pielāgošanās pasākumiem un ievainojamības novērtējumu 
vietējā līmenī (SWD(2016) 349 final). 
 
Gaisa kvalitātes jomā, programma “Tīru gaisu Eiropā” laikaposmam līdz 2030. gadam iekļauj 
pasākumu kopumu, kuru mērķis ir samazināt gaisa piesārņojumu, īpaši akcentējot gaisa 
kvalitātes uzlabošanu pilsētās, veicinot pētniecību un inovāciju, kā arī starptautisku sadarbību 
(COM(2013) 918 final).2 Attiecībā uz gaisa kvalitātes mērķa vērtību sasniegšanu, tiek plānoti 
īstermiņa un ilgtermiņa pasākumi. Šajā pētījumā gaisa kvalitāte ietver gaisu piesārņojošo vielu 
(sēra dioksīda (SO2), slāpekļa oksīdu (NOx), nemetāna gaistošo organisko savienojumu, 
amonjaka (NH3) un daļiņu (PM2,5)) emisiju samazināšanu3. Kopumā gaisa kvalitātes tiesiskais 
regulējums ir plašāks (ieskaitot piesārņojošo vielu monitoringu), tomēr veiktā pētījuma 
ietvaros fokuss ir vērsts uz emisiju samazināšanu.   

                                                 
1 COM(2016) 759 final: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 
Governance of the Energy Union // Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par 
Enerģētikas savienības pārvaldību, 30.11.2016 
2 COM(2013) 918 final: Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Tīru gaisu Eiropā”, Briselē, 18.12.2013. 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/2284 (2016. gada 14. decembris) par dažu gaisu 
piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 
2001/81/EK 
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Sagatavotās rekomendācijas atspoguļo priekšlikumus abpusēji izdevīgiem risinājumiem SEG 
emisiju samazināšanas, CO2 piesaistes un gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanai 
enerģētikas, transporta, rūpniecības, lauksaimniecības, zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, 
kas būtu jāveic, lai sabalansētu un novērstu iespējamās pretrunas, neparedzot politiku 
mīkstināšanu.  
 
 

Enerģētika 
Enerģētikas nozarē Latvijā svarīgu ieguldījumu SEG emisiju samazināšanā un gaisa kvalitātes 
uzlabošanā dos energoefektivitātes paaugstināšana, investīcijas inovatīvās tehnoloģijās 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai elektrības un siltuma ražošanā, kā arī investīcijas 
centralizētajās siltumapgādes sistēmās4. Savukārt pēdējā laikā vērojamā paaugstinātā 
interese par kūdras izmantošanu enerģijas ražošanai rada bažas, ka klimata mērķu 
sasniegšana, kā arī gaisa kvalitātes uzlabošana tiks apgrūtināta, ja kūdra būs plaši izmantots 
enerģijas avots. Sadedzinot kūdru, nepieciešams piemērot prasību par labāko pieejamo 
tehnoloģiju pielietošanu, kas nodrošinātu GPV emisiju ierobežošanu. Tomēr, kūdra nav 
definēta kā atjaunojamais energoresurss, un CO2 emisijas, kas rodas kūdras sadedzināšanas 
procesā, tiek iekļautas kopējā SEG emisiju bilancē.  
 
Nākotnes perspektīvā enerģētikas sektora virzībai ir jauns kurss uz patērētāju rīcībspējas 
palielināšanu, kas izriet no Enerģētikas Savienības stratēģijas uzstādījumiem. Tas ietver 
patērētāju iespējas kļūt par aktīviem enerģētikas nozares dalībniekiem un gūt no tā labumu, 
piemēram, pielāgojot un samazinot patēriņu atbilstoši cenu izmaiņām, palīdzot līdzsvarot 
atjaunojamo energoresursu (AER) daudzveidību atbilstoši nepieciešamajai slodzei vai 
enerģijas ražošanai vai uzkrāšanai (COM(2015)339 final)5. Tiek uzsvērta saiknes stiprināšanas 
nepieciešamība starp pētniecību, inovāciju un rūpniecību, lai veicinātu konkurētspēju viedo 
mājokļu un viedo tīklu tehnoloģiju jomā sadarbībā ar visiem tirgus dalībniekiem. Ievērojot šīs 
jaunās virzības un procesus, pašlaik ES notiek vairāku direktīvu pārskatīšana, piemēram, 
Energoefektivitātes direktīva (COM/2016/0761 final - 2016/0376 (COD))6, Ēku 
energoefektivitātes direktīva (COM/2016/0761 final - 2016/0376 (COD))7, AER direktīva 
(COM/2016/0767 final/2 - 2016/0382 (COD))8, Energoefektivitātes marķējuma direktīva 
(Regulation (EU) 2017/1369)9.  
 

Rekomendētās aktivitātes abpusēji izdevīgiem risinājumiem: 
• Patēriņa pārvaldes un samazināšanas jomā nepieciešams nodrošināt informācijas 

pieejamību patērētājiem, ko sniegtu kvalificēts eksperts, piemēram, katrā pašvaldībā, 
vai vismaz reģionā. Pašreizējā praksē Latvijā visbiežāk eksperti tiek piesaistīti projektu 
ietvaros uz ierobežotu laiku. Patērētājiem ilgtermiņā ir jābūt pieejai šādam 

                                                 
4 FCCC/TRR.2/LVA, Report of the technical review of the second biennial report of Latvia, 2016 
5 COM (2015) 339 final: delivering a New Deal for Energy Consumers, Brussels, 15.7.2015 
6 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2012/27/EU on energy efficiency 
7 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2012/27/EU on energy efficiency 
8 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use 
of energy from renewable sources (recast) 
9 Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a 
framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU 
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ekspertam10, lai varētu saņemt informāciju par jaunākām pieejamām tehnoloģijām, 
atbalsta iespējām, praktiskiem risinājumiem enerģijas patēriņa samazināšanai. 

• Energoefektivitātes paaugstināšanai un gaisu piesārņojošo vielu emisiju 
samazināšanai sadedzināšanas iekārtu operatoriem nepieciešams plānot investīcijas 
savlaicīgai sadedzināšanas iekārtu (cietā kurināmā katlu) nomaiņai uz 
energoefektīvākām un zemāku emisiju radošām iekārtām, ievērojot ekodizaina 
prasības.11  

• Energoefektivitātes paaugstināšanai rūpnieciskajā galapatēriņa sektorā līdzīgi 
piemēram Somijā, arī Latvijā būtu nepieciešams veicināt rūpniecības uzņēmumu 
brīvprātīgas vienošanās noslēgšanu par energoefektivitātes paaugstināšanu. Kaut arī 
Latvijā ir izstrādāta kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par 
energoefektivitātes uzlabošanu, kā arī kārtība enerģijas ietaupījuma ziņošanai un 
uzskaitei12, 13. Ekonomikas ministrijas mājaslapā atrodamā informācija neļauj spriest 
par iegūtajiem enerģijas ietaupījumiem uzņēmumos. Lai veicinātu energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu īstenošanu rūpnieciskajā galapatēriņā, nepieciešams definēt 
un piemērot motivējošos atbalsta instrumentus (piemēram, nodokļu atvieglojumus, 
subsīdijas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem), kā arī sankcijas 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu neieviešanas gadījumā (piemēram, 
atbalsta atmaksa).14 Nepieciešams paplašināt iesaistīto pušu loku, integrējot 
rūpniecību pārstāvošas asociācijas brīvprātīgo vienošanos popularizēšanā un 
rezultātu ieviešanas pārraudzībā. 15  

• Energoefektivitātes paaugstināšanai pakalpojumu sniegšanas sektorā būtu 
nepieciešamas pievērst lielāku uzmanību informētības paaugstināšanai par 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas iespējām, aicinot 
uzņemties brīvprātīgās vienošanās par energoefektivitātes paaugstināšanu. Mazos un 
vidējos uzņēmumus būtu nepieciešams aicināt ieviest zemu izmaksu 
energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus (piemēram, energoefektīvs 
apgaismojums, enerģijas patēriņa paradumu maiņa (energopārvaldība), 
energoefektīvu preču iegāde “zaļā” iepirkuma ietvaros. 

• Ierīču energoefektivitātes paaugstināšanas jomā būtu nepieciešams veicināt 
energoefektīvu preču iegādi, paaugstinot gan privātā, gan sabiedriskā sektora 
informētību, zaļā iepirkuma piemērošanu, īstenojot informatīvas kampaņas. 

• Ēku energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešams popularizēt energoservisa 
uzņēmumu (ESKO) pieejas izmantošanu, lai ēku renovācijas process tiktu organizēts 

                                                 
10 Padomdevējs – enerģētikas konsultants ir pieejams, piemēram, Zviedrijas pašvaldībās. Latvijā kā 
labais piemērs būtu minams Energoefektivitātes informācijas centrs Rīgā.  
11 Komisijas Regula (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno 

attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem (prasības stājas spēkā no 2020. gada 1. janvāra) 
12 MK noteikumi Nr. 669 (11.10.2016.), Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par 
energoefektivitātes uzlabošanu, https://likumi.lv/ta/id/285879-kartiba-kada-nosledz-un-parrauga-
brivpratigu-vienosanos-par-energoefektivitates-uzlabosanu 
13 MK noteikumi Nr. 668 (11.10.2016), Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā 
energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi, https://likumi.lv/ta/id/285878-energoefektivitates-
monitoringa-un-piemerojama-energoparvaldibas-sistemas-standarta-noteikumi#piel2&pd=1 
14 Rezessy S., Bertoldi P. (2011), Voluntary agreements in the field of energy efficiency and emission 
reduction: Review and analysis of experiences in the European Union Silvia, Energy Policy 39 (2011) 
7121–7129  
15 Šāda prakse jau darbojas Somijā, kur iesaistīto pušu loma ir definēta energoefektivitātes vienošanās 
dokumentā - Energy Efficiency Agreement for Industries (June 2016), 
www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/wp-content/uploads/EK-2017-EN.pdf 
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tikai profesionāli, piesaistot gan pašvaldību, gan privātos ESKO uzņēmumus16. 
Pašvaldībām būtu jāveicina ēku fasāžu siltināšana, sniedzot palīdzību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas 
atjaunošanai (piemēram, piešķirot līdzfinansējumu energoaudita veikšanai, tehniskās 
paraug-dokumentācijas izstrādei, atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes 
pasākumu ietvaros)17, kā arī uz noteiktu laiku piemērojot nekustamā īpašuma nodokļu 
atlaides renovētām ēkām, kurās paaugstināta energoefektivitāte (piemēram, ja 
siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā), piemēram par 50 -90%, kā tas jau tiek 
darīts Rēzeknē un Rīgā. 18,19  

• Energopārvaldības sistēmas ieviešanai valsts iestādēs un pašvaldībās informēt 
pašvaldības un valsts institūcijas par labas prakses piemēriem valsts un pašvaldību 
iestādēs, ieviešot energopārvaldības sistēmu un īstenojot energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus praksē. 

• Emisiju gaisā kontrolei enerģijas ražošanas procesā ieteikums pārskatīt CO2 nodokļa 
piemērošanas prasības (piemēram, atceļot atbrīvojumu no nodokļa samaksas par 
oglekļa dioksīda emisijām, kas rodas, izmantojot kūdru) klimata politikas īstenošanas 
sekmēšanai Latvijā. Līdz ar Direktīvas 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz 
dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām 
pārņemšanu tiek noteiktas stingrākas emisiju robežvērtības jaunajām sadedzināšanas 
iekārtām (esošajām iekārtām tiek piemērots pārejas periods)20. Uzņēmumiem 
plānojot investīciju politiku, jāievēro ekonomiskais izdevīgums, vienlaikus nodrošinot 
gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu.    

• Energoefektivitātes paaugstināšanai enerģijas ražošanas un pārveides sektorā 
nepieciešams veicināt Latvijas lielākajās pašvaldībās energoefektivitātes fondu izveidi, 
lai atbalstītu iniciatīvas energoefektivitātes jomā. 

• AER izmantošanas palielināšanai vairāk veicināt to atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, kas enerģijas ražošanas procesā nerada PM vai NOx emisijas (piemēram, 
saules, ģeotermālo vai vēja enerģiju) tādējādi nepasliktina gaisa kvalitāti un tajā pašā 
laikā sekmē arī klimata politikas īstenošanu Latvijā. 

• Zudumu samazināšanai nepieciešams veicināt energoapgādes sistēmas 
modernizāciju arī privātmājās, piemēram, līdzīgi kā Somijā, kur privātmājām, ja tiek 
uzlabota energoapgādes sistēma, var tikt piemērotas nodokļu atlaides. 

• Pārejai uz oglekļa mazāk ietilpīgām degvielām nepieciešams īstenot papildu 
pasākumus oglekļa mazāk ietilpīgu degvielu izmantošanas veicināšanai, atbalstot 
otrās paaudzes biodegvielas, kas iegūtas, piemēram no lignocelulozes un trešās 
paaudzes biodegvielas (biogāzes), kas ražotas no aļģēm, izmantošanu. 
 

 

                                                 
16 Rubīna M. (2017), Siltumapgādes likums – energoefektivitātes veicināšanai (2017) // REA vēstnesis 
Nr. 34 (2017. gada 3.izdevums), www.rea.riga.lv/files/rea_vestnesis/REA_vestnesis_Nr_34.pdf 
17 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.19 (15.12.2017), Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz 
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai, 
www.vestnesis.lv/op/2017/257.21 
18 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.198 (18.12.2012), Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība Rīgā, https://likumi.lv/doc.php?id=254268 
19 Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1 (28.01.2011), Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā, https://likumi.lv/ta/id/225851-nekustama-
ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-rezeknes-pilseta 
20 MK noteikumi Nr. 736 (12.12.2017), Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo 
vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām https://likumi.lv/doc.php?id=295798#piel4&pd=1 
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Priekšlikumi datu pieejamības un izmantošanas kvalitātes uzlabošanai enerģētikā: 
• Tiesību aktos par enerģētiku, kas pamatā ir saistīti arī ar ES Enerģētikas un Gaisa 

kvalitātes politiku, ir arī pieņemta Regula par enerģētikas statistiku21 un Direktīva par 
dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu22, kas principā nodrošina 
nepieciešamos rādītājus enerģētikā valstij kopumā un gaisa kvalitātei. Turklāt, ņemot 
vērā to, ka šīs nozares ir cieši saistītas ar klimata pārmaiņu politiku, daudzi rādītāji 
raksturo arī klimata pārmaiņas. Arī gaisu piesārņojošo vielu (GPV) emisiju uzskaite ir 
reglamentēta ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.  

• Energoefektivitātes tiesību akti (arī būvēm) nosaka papildu prasības 
energoefektivitātes monitoringam, pamatojoties uz kuriem, lielajiem uzņēmumiem, 
lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums 
ziņot uzraudzības institūcijām23. Tas nodrošina administratīvu datu/informācijas 
vākšanu par katru individuālu uzņēmumu un pašvaldības/valsts iestādi un ļaus precīzi 
novērtēt šo tiesību aktu ietekmi individuālā līmenī.  Lai iegūtu pilnīgāku informāciju 
un pārskatu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 
rezultātiem, ieteicams paplašināt uzņēmumu loku (piemēram, iekļaujot arī vidējos 
uzņēmumus), piemērojot prasības par energoefektivitātes monitoringu.  

• Normatīvajos aktos par ekodizainu, ekomarķējumu un ar to saistītajos normatīvajos 
aktos par patērētāju tiesībām ir noteikta preču atbilstības kontrole. Tomēr, lai varētu 
novērtēt šī regulējuma ietekmi uz SEG un GPV emisiju samazinājumu gan valsts, gan 
reģionālā līmenī, nepieciešams noteikt rādītājus, piemēram, atbilstošo preču 
tirdzniecības un pārdošanas apjomi, ekspluatācijā nodoto preču skaitu, uzskaites 
veikšanai un ziņošanas prasības. 

 

Transports 
Transporta jomā ES ir izstrādāta “Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija” (COM/2016/0501 
final)24, lai īstenotu pasākumus, kas vērsti uz efektīvāku transporta sistēmu, mazemisiju un 
bezemisiju transportlīdzekļiem un alternatīvajām mazemisiju degvielām. Šāda pieeja sniegs 
svarīgu ieguldījumu SEG emisiju samazināšanai, un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Arī Latvijā 
transporta sektorā tiek veicināta virzība uz elektrifikāciju un elektrotransportlīdzekļu (ETL) 
izmantošanu, savukārt attiecībā uz alternatīvajām degvielām kļūst aktuāla 2. paaudzes 
biodegvielas ieguves procesu piemērošana rūpnieciskai ieguvei25. Vienlaikus ar politikas 
attīstības definētajiem virzieniem, ir izstrādāts Eiropas Komisijas Investīciju plāns, lai palīdzētu 
risināt svarīgākās problēmas ilgtspējīga transporta sektora attīstībai, piemēram, 
infrastruktūras uzlabošana.  
 
 
 

                                                 
21 Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on 
energy statistics 
22 Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the 
reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and 
repealing Directive 2001/81/EC 
23 MK noteikumi Nr. 668 (11.10.2016), Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā 
energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi, https://likumi.lv/ta/id/285878-energoefektivitates-
monitoringa-un-piemerojama-energoparvaldibas-sistemas-standarta-noteikumi  
24 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Strategy for Low-
Emission Mobility 
25 Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2017.-2020. gadam; MK Rīkojums Nr.202, no 25.04.2017 
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Rekomendētās aktivitātes abpusēji izdevīgiem risinājumiem: 
• Transporta izmantošanas vadības un pieprasījuma samazināšanas jomā aktuāli četri 

pasākumi: (i) nepieciešams iekļaut eko-braukšanu obligātajos transportlīdzekļu 
apmācību kursos (gan teoriju, gan praktiskās nodarbības) un sagatavot atbilstīgu 
regulējumu; (ii) nepieciešama atbilstīga pilsētvides plānošana, kur teritorijas 
plānojumos ietverta arī funkcionālā zona, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu 
un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru26, papildus izvirzot arī nosacījumus 
saistībā ar transporta sistēmas efektivitāti, kas ietekmētu SEG emisijas un gaisa 
piesārņojumu; (iii) nepieciešams turpināt izstrādāt un izpētīt Valsts pētījumu 
programmās27 uzsākto inteliģento (viedo) sensoru un to tīklu tehnoloģiju pielietojumu 
inteliģentās (viedās) transporta sistēmās28. Viedie sensori (kas integrēti dažādos 
infrastruktūras objektos, piemēram, ceļu asfalta segumā, ielu apgaismojuma 
elementos) un to tīkli var nodrošināt komunikāciju starp transportlīdzekļiem, par savu, 
gan apkārt esošo transporta līdzekļu veiktajiem un plānotajiem manevriem, un 
tādējādi ļaujot optimizēt pārvietošanās maršrutu; (iv) nepieciešams ieviest inovatīvus 
administrēšanas mehānismus lielajos autoparkos, it īpaši attiecībā uz kravas 
automobiļiem. 

• Transportlīdzekļu efektivitātes uzlabošanai nepieciešams stiprināt prasības 
stingrākiem obligātajiem transportlīdzekļu emisiju standartiem un energoefektīvāka 
transportlīdzekļu aprīkojuma izmantošanai, apsvērt iespējas finansiālo iniciatīvu 
ieviešanai, iegādājoties jaunu zemu emisiju un degvielas efektīvu transportlīdzekli, kā 
arī paplašināt patērētāju izglītošanas aktivitātes.  

• Transporta infrastruktūras uzlabošanai nepieciešams īstenot jau izstrādātos 
pasākumus par ETL uzlādes infrastruktūras ieviešanu. Nepieciešams izstrādāt efektīvu 
autostāvvietu izvietošanas politiku pilsētās infrastruktūras izmantošanas intensitātes 
palielināšanai, tai skaitā, sabiedriskā transporta izmantošanas pievilcības 
palielināšanai. Nepieciešams ieviest efektīvas informatīvās kampaņas un sabiedrības 
izglītošanu, izvēloties atbilstošāko informācijas nesēju (piemēram, sociālie tīkli, 
informatīvi plakāti par infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem konkrētajā teritorijā, 
sabiedriskais transports) un plānoto pasākumu demonstrējumi pilottertorijā pirms 
plānoto infrastruktūras uzlabošanas darbu sākšanas (piemēram, kādā ielas daļā).  

• Zema oglekļa degvielas un ETL plašākai ieviešanai nepieciešami atbilstīga 
likumdošanas izstrāde/ pilnveidošana un ekonomisko iniciatīvu piemērošana, lai 
panāktu šādu transportlīdzekļu pieaugošu iegādi un izmantošanu; šādas iniciatīvas jau 
ir spēkā vairākās citās ES valstīs. Piemēram, Slovēnijā, iespējams saņemt grantu ETL 
iegādei29. Ieteicams izvērtēt iespējas grantu, subsīdiju, nodokļu atvieglojumu 
piemērošanai Latvijā plašam patērētāju lokam ETL iegādei. Šādu ekonomisku 

                                                 
26 Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, no 30.04.2013 
27 Valsts pētījumu programma “Modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas transporta 
sistēmu vadībai” (NextIT); Valsts pētījumu programma “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un 
biofotonika drošai un viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS). Šo programmu ietvaros veikti 
pētījumi, piemēram, saistībā ar apkārtējās vides ceļu satiksmes dalībnieku monitoringu no 
autotransporta, izmantojot attēlu veidošanas un attēlu apstrādi ar mašīnmācības metodēm, veicot 
kustīgu objektu sekošanu, trajektorijas paredzēšanu un anomāliju detektēšanu.  
28 Inteliģentās transporta sistēmas — sistēmas, kurās informācijas un sakaru tehnoloģijas izmanto 
autotransporta jomā (ietverot infrastruktūru, transportlīdzekļus un ceļu lietotājus), satiksmes un 
mobilitātes pārvaldībā, kā arī lai nodrošinātu saskarni ar citiem transporta veidiem (saskaņā ar Ceļu 
satiksmes likumu, no 01.10.1997, jaunākie grozījumi 06.12.2017)  
29 Datu bāze: http://www.res-legal.eu/search-by-country/slovenia/single/s/res-
t/t/promotion/aid/subsidy-non-repayable-grants-from-the-eko-sklad/lastp/191/ 
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instrumentu pieejamībai ir jānosaka konkrēts darbības laiks, lai veicinātu šo 
tehnoloģiju ienākšanu apritē un lai tiktu efektīvāk izmantota ETL uzlādes 
infrastruktūra, kas tiek veidota Latvijā saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
infrastruktūras izveidošana” īstenošanu30.      

• Transporta veidu maiņai uz sabiedrisko un nemotorizētajiem veidiem jāturpina 
popularizēt alternatīvu veidu izmantošanu. Latvijā notiek velosatiksmes attīstības 
plāna izstrāde, tādējādi būtu jāparedz investīcijas atbilstīgas veloinfrastruktūras 
attīstībai.  

 
 

Priekšlikumi datu pieejamības un izmantošanas kvalitātes uzlabošanai transporta 
nozarē: 

• Tiesību aktos, kas saistīti ar autotransporta pielaidi satiksmei, laišanai tirgū, transporta 
nodokļiem, degvielas kvalitāti, vides prasībām degvielas uzpildes stacijām, tiek 
izmantoti precīzi un detalizēti izmērāmi un dokumentējami rādītāji. Līdz ar to, šo 
tiesību aktu izpildi ir iespējams gan precīzi “izmērīt”, gan arī īstenot, t.sk. arī attiecībā 
uz SEG un gaisu piesārņojošo vielu kontroli.  

• Tomēr attiecībā uz aizsargjoslām, autoceļu lietošanu, sabiedriskā transporta lietošanu 
(arī iepirkumiem), lietojamie rādītāji nav precīzi norādīti. Rezultātā visai grūti ir 
novērtēt šo tiesību aktu ietekmi uz SEG emisijām un gaisu piesārņojošo vielu emisijām 
un to izkliedi. Tiesa, to ir iespējams novērtēt, ja tiek izmantoti rādītāji, kas nav jau 
noteikti šajos tiesību aktos. Tomēr tas var radīt apstrīdamas un neviennozīmīgas 
situācijas attiecībā uz šo tiesību aktu izpildes novērtēšanu. 

• Izanalizējot tiesību aktus, īpaši jāuzver tas, ka salīdzinoši vissliktāk rādītāji ir attīstīti 
“Darbības programmās...”, t.i., jautājumos, kas skar ES finansējuma izmantošanu 
dažādu programmu īstenošanā. Turpmāk, šo programmu attīstītājiem vajadzētu 
pievērst lielāku vērību programmu raksturojošo rādītāju izvēlē, attīstībā un paredzēt 
tiesību aktos programmas izpildes un tās rezultātu atbilstības novērtēšanu 
programmas mērķiem. 

 

 
 

Rūpniecība 
ES līmenī rūpniecības sektorā SEG emisiju samazināšanai svarīga loma tiek piešķirta 
tehnoloģiskajām inovācijām un to iekļaušanai tirgū, ietverot atbalsta programmu pieejamību 
inovatīvu risinājumu ieviešanā, jo īpaši efektīvām sadedzināšanas un dūmgāzu attīrīšanas 
iekārtām. Arī Latvijā aktuāla ir konkrēta rīcība jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību 
ražošanai, kā arī inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē ne tikai SEG emisiju, bet arī gaisu 
piesārņojošo vielu samazināšanu. Savukārt viena no izvirzītajām valsts prioritātēm, kas vērsta 
uz eksporta apjomu palielināšanu, rada bažas par klimata politikas mērķu sasniegšanu, it īpaši 
saistībā ar kokmateriālu un citu resursu eksportu. Svarīga loma ir energoefektivitātes 
paaugstināšanai ražošanas ēkām un ražošanas procesiem, lai samazinātu SEG emisijas31. 
 

 
 

                                                 
30 Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (07.11.2017). www.e-transports.org/index.php/jaunumi/193-
turpinas-elektrisko-transportlidzeklu-uzlades-tikla-izveidosana-2 
31 FCCC/TRR.2/LVA, Report of the technical review of the second biennial report of Latvia, 2016 
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Rekomendētās aktivitātes abpusēji izdevīgiem risinājumiem: 
• SEG emisiju un gaisu piesārņojošo vielu emisiju no rūpnieciskajiem procesiem 

samazināšana un kontroles uzlabošana32,33,34.  Saskaņā ar EUROSTAT datiem, Latvijā 
rūpniecības uzņēmumi kūtri ievieš inovācijas ražošanas procesos un produktos, it īpaši 
inovācijas ar vides ieguvumiem35. SEG emisiju un gaisu piesārņojošo vielu emisiju no 
rūpnieciskajiem procesiem samazināšanai nepieciešams veicināt vidējo rūpniecības 
uzņēmumu (kategorijā no 50-249 strādājošo uzņēmumā) brīvprātīgās vienošanos par 
inovāciju ieviešanu ar vides ieguvumiem. 
 
Attiecībā uz SEG emisiju samazināšanu rūpniecībā būtu ieteicams izvērtēt iespējas 
pārskatīt un optimizēt CO2 nodokļa piemērošanu stacionārajām tehnoloģiskajām 
iekārtām, lai sekmētu fosilās degvielas/kurināmā, tai skaitā kūdras aizvietošanu ar 
degvielu/kurināmo, kas rada mazākas CO2 emisijas. Nepieciešams ierobežot 
siltumnīcefektu izraisošo fluorēto gāzu - F-gāzu (HFC, PFC, SF6 un NF3) apjomu36, 
pielietojot finanšu instrumentus, piemēram, nodokļu sistēmu (F-gāzu nodoklis ieviests 
Dānijā37); samazināt F-gāzu emisijas no iekārtām; veicināt F-gāzu aizstāšanu ar videi 
draudzīgākām alternatīvām; pilnveidot F-gāzu uzskaites sistēmu. Uzņēmumos, kas 
strādā ar iekārtām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, svarīgi ir rīkot 
uzņēmumā strādājošo apmācības par rīcībām, lai novērtu nejaušas ķīmisko vielu 
noplūdes un ar tām saistītās emisijas. 
 
Savukārt attiecībā uz gaisu piesārņojošo vielu samazināšanu rūpniecības 
uzņēmumiem aktuāla būs atsevišķu gaisu piesārņojošo vielu – PM, SO2, NOx, 
nemetāna gaistošo organisko savienojumu samazināšana saistībā ar jaunajām 
prasībām valstu emisiju samazināšanai (Direktīva 2016/2284). 

 
 

Priekšlikumi datu pieejamības un izmantošanas kvalitātes uzlabošanai rūpniecības 
nozarē: 

• Tiesību akti “Darbības programmas” saimnieciskās aktivitātes (izņemot enerģētikas 
jautājumus), un ražošanas veicināšanā attiecībā uz SEG un GPV emisiju samazināšanu 
nenodrošina plānoto pasākumu efektivitātes tiešu novērtējumu. Turpmāk, šo 
programmu attīstītājiem vajadzētu pievērst lielāku vērību programmu raksturojošo 
rādītāju izvēlē, attīstībā un paredzēt tiesību aktos programmas izpildes un tās 
rezultātu atbilstības novērtēšanu programmas mērķiem. 

 
 

                                                 
32 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on 
industrial emissions (integrated pollution prevention and control) 
33 Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on 
the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants 
34 Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the 
reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and 
repealing Directive 2001/81/EC 
35 EUROSTAT, Innovation statistics, March 2017 
36 Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on 
fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 
37 EEA database on climate change mitigation policies and measures in Europe, 
http://pam.apps.eea.europa.eu/ 
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Lauksaimniecība 
Latvijā tiek prognozēta lauksaimniecības nozares attīstība un ar to saistītā SEG un gaisu 
piesārņojošo vielu emisiju palielināšanās38. Tādējādi nozare kopumā kļūst prioritāra klimata 
mērķu sasniegšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Eiropas Savienībā lauksaimniecības 
sektorā uzmanība tiek pievērsta ieguvumiem no efektīvas mēslošanas līdzekļu lietošanas, 
biogāzes iegūšana no organiskajiem atkritumiem, uzlabotas kūtsmēslu apsaimniekošanas, 
labākas lopbarības, vietējās ražošanas dažādošanas un komercializācijas, uzlabotas dzīvnieku 
produktivitātes, kā arī maksimāla labuma gūšanai no ekstensīvas (bioloģiskās) 
lauksaimniecības39. Ir sagaidāms, ka ES mēroga politikas pārskatīšana attiecībā uz mēslošanas 
līdzekļu izmantošanu palīdzēs samazināt emisijas, kas rodas no minerālajiem un sintētiskajiem 
mēslošanas līdzekļiem. 
 

Rekomendētās aktivitātes abpusēji izdevīgiem risinājumiem: 
• Pasākumi ganību vai zālāju apsaimniekošanas uzlabošanai ietver tādu 

lauksaimnieciskās darbības attīstību, piemēram, zālāju apsaimniekošanas uzlabošanu 
un koku saglabāšanu zālājos, kas sekmē klimata politikas īstenošanu un nerada 
papildu gaisu piesārņojošo vielu emisijas. 

• Dzīvnieku izcelsmes atkritumu apsaimniekošanas sistēmu uzlabošanai nepieciešami 
šādi pasākumi: (i) veicināt biogāzes ražošanu un enerģijas ieguvi no lauksaimnieciskas 
izcelsmes biomasas, ja tiek nodrošināta gaisu piesārņojošo vielu emisiju ierobežošana; 
(ii) veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu kūtsmēslu pārstrādē, sekmēt mēslošanas 
efektivitātes paaugstināšanu, kas samazina slāpekļa un metāna emisijas. 

• Lopkopības prakses uzlabošanai paaugstināt lauksaimniecības uzņēmumu zināšanas 
un izpratni par dzīvnieku barības devas un sastāva optimizēšanas iespējām, kas būtiski 
samazina metāna emisiju daudzumu, vienlaikus atstājot pozitīvu ietekmi uz 
produkcijas apjomu. 

• Organisko augšņu izmantošanas uzlabošanai veicināt ilgtspējīgu mitrāju 
apsaimniekošanu, izvērtēt organisko augšņu nosusināšanas nepieciešamību, veicināt 
mitrāju atjaunošanu nosusinātajās organiskajās augsnēs.  

• Minerālmēslu un organiskā mēslojuma izmantošanas optimizēšanai aramzemēs 
nepieciešams atbalstīt jaunu tehnoloģiju pielietošanu precīzās lauksaimniecības 
attīstībai, kas ļautu efektīvāk izmantot minerālo un organisko mēslojumu, tādējādi 
samazinot slāpekļa emisijas. 

• Citi pasākumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas uzlabošanai 
ietver aktivitātes, lai paaugstinātu lauksaimnieku informētību par klimatam un videi 
labvēlīgas lauksaimniecības prakses pielietošanas iespējām, pilnveidot bioloģiskās 
lauksaimniecības metodes un veicināt to izmantošanu. 

 
Priekšlikumi datu pieejamības un izmantošanas kvalitātes uzlabošanai 
lauksaimniecības nozarē: 
 

• Tiesību aktu prasības lauksaimniecības nozarē, kas tieši attiecināmas uz vides 
aizsardzību nosaka gan nepieciešamos rādītājus, gan to ietekmes novērtēšanu. 
Savukārt tiesību aktos noteikto pasākumu, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību, 
ietekme uz SEG un GPV emisiju samazinājumu ir visai grūti novērtējama, gan īsākā, 
gan garākā laika posmā. Ņemot vērā, ka lauksaimniecībai ir liela ietekme uz klimata 
pārmaiņām, ir nepieciešams šajos tiesību aktos ietvert atbilstošus rādītājus, kā arī 

                                                 
38 Rivža P., et al. (2015), Lauksaimniecības rādītāju un SEG emisiju no lauksaimniecības sektora prognoze 
2020., 2030. un 2050. gadiem ar papildus pasākumiem emisiju samazināšanai (atskaite) 
39 FCCC/TRR.2/LVA, Report of the technical review of the second biennial report of Latvia, 2016 
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pasākumu ietekmes (efektivitātes) novērtēšanas prasības. Zemkopības ministrijas 
pārraudzībā, pieaicinot kompetentās institūcijas, tai skaitā Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, ir veikts pētījums „Lauksaimniecības sektora SEG emisiju aprēķina 
metodoloģijas un datu analīzes ar modelēšanas rīku izstrāde, integrējot klimata 
pārmaiņas” (01.09.2014.-10.03.2016.). 

• Arī regulējumā par atbalsta piešķiršanu SEG un GPV emisiju efekta novērtēšanai ir 
veltīta visai maza vērība. Tādējādi šo programmu attīstītājiem vajadzētu pievērst 
lielāku vērību programmu raksturojošo rādītāju izvēlē, attīstībā un paredzēt tiesību 
aktos programmas izpildes un tās rezultātu atbilstības novērtēšanu programmas 
mērķiem. 

 
 

Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība 
 
Saskaņā ar ES politikas nostādnēm ZIZIMM sektors tiek aicināts īstenot mērķtiecīgus 
pasākumus, lai uzturētu pļavas, atjaunotu mitrājus un kūdras purvus, samazinātu vai atteiktos 
no augsnes apstrādes, samazinātu eroziju un varētu attīstīt mežus (“Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadam”). Saskaņā 
ar projekta darba uzdevumu, pētījums aptver galvenokārt mežsaimniecības nozari, kas tiek 
izcelta kā būtiskākā nozare zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības (ZIZIMM) aktivitātēs. Savukārt meži ir galvenais biomasas ieguves avots 
enerģijas un koksnes ražošanai. Latvijā meža apsaimniekošanas svarīgā loma saglabāsies 
mežaudžu CO2 piesaistes potenciāla palielināšanai. Līdz ar bioekonomikas attīstību 
aktualizēsies jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošana. Koksnes un koksnes 
produktu eksports turpinās ieņemt vietu Latvijas tautsaimniecībā. Eiropas Savienības līmenī 
uzmanība tiek pievērsta resursu monitoringam un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, kas 
vienlaikus palielina CO2 piesaistes potenciālu un rada labvēlīgus priekšnoteikumus GPV 
adsorbcijai. ZIZIMM sektoru plānots no 2021.gada iekļaut ES klimata un enerģētikas politikas 
satvarā (COM(2016)479)40.  
 
Latvijā ZIZIMM ir svarīga joma41 un informāciju par pašreizējām un ieplānotajām darbībām 
ZIZIMM sektorā sagatavo Zemkopības ministrija sadarbībā ar LVMI “Silava”. ZIZIMM sektorā 
Latvijai vispiemērotākie pasākumi saistīti ar aramzemes, zālāju un mežu apsaimniekošanu, kas 
pamatā ietverti Latvijas Lauku attīstības programmā (LAP) 2014.-2020. gadam. Ir sagatavots 
progresa ziņojums par ZIZIMM aktivitāšu ieviešanu Latvijā līdz 2016. gada 31. decembrim. 
 
Raksturojot situāciju Latvijā, tiek uzsvērts, ka valsts politika ir stabils un nemainīgs pamats 
ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un arī turpmāk nav gaidāmas izmaiņas valsts mežu 
politikā, tomēr citās politikas jomās liela ietekme ir paredzama ES atjaunojamās enerģijas 
mērķu kontekstā42. 
 
 

                                                 
40 COM(2016) 479 final: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 
inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into 
the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European 
Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions 
and other information relevant to climate change, Brussels, 20.7.2016 
41 FCCC/TRR.2/LVA, Report of the technical review of the second biennial report of Latvia, 2016 
42 ZM Progresa ziņojums, 2017: Progress report under EU Decision 529/2013/EU Article 10, Information 
on LULUCF actions in Latvia, Riga, 2017. 
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Rekomendētās aktivitātes abpusēji izdevīgiem risinājumiem: 
• Nepieciešami ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanā. Saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām būtiski ir ievērot meža 
ekosistēmā sagaidāmās pārmaiņas; tomēr izpētes prognozes rāda, ka pašlaik nav 
draudu kādas vietējās koku sugas izzušanai, tomēr kaitēkļu un slimību bojājumu risks 
palielināsies un tāpēc svarīgi ir audzēt noturīgas un veselīgas mežaudzes43.  

• Svarīga loma ir mežu aizsargjoslām ap pilsētām, kurām ir potenciāls piesaistīt GPV, 
tādējādi uzlabojot gaisa kvalitāti. Tādēļ nepieciešams attīstīt zaļās infrastruktūras 
piepilsētu teritorijās, ievērojot atbilstīgas teritorijas plānošanas un meža aizsargjoslu 
prasības ap pilsētām. 

 

Priekšlikumi datu pieejamības un izmantošanas kvalitātes uzlabošanai ZIZIMM: 
• Ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšanai ir izveidota digitālā augšņu 

datubāze, kas pieejama Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
(Ģeoportāls). Būtu nepieciešams veikt organisko augšņu tipu aktualizāciju44, kas ļautu 
atbilstošāk novērtēt SEG emisiju apjomus no ZIZIMM sektora. 

• Mežsaimniecības nozari reglamentējošie tiesību akti, īpaši attiecībā uz SEG emisijām 
nosaka pasākumu ietekmes novērtēšanu. Mazākā mērā ietverta GPV emisiju 
adsorbciju, kas Latvijā vēl nav pētīta. Šādi pētījumi ir veikti citās valstīs45, 46. Šāds 
pētījums Latvijā parādītu mežsaimniecības nozares ieguldījumu arī gaisa 
piesārņojuma samazināšanā, īpaši pilsētu tuvumā. 

 

 

Atkritumu apsaimniekošana 
Atkritumu apsaimniekošanas sektors ir cieši saistīts ar aprites ekonomiku, kur ierosinātās 
darbības palīdzēs noslēgt ražojumu aprites ciklu, vēršot plašumā atkritumu pārstrādi un 
ražojumu atkārtotu izmantošanu, maksimāli lietderīgi izmantojot visas izejvielas, ražojumus 
un atkritumus (COM(2016)500)47. Latvijā atkritumu apsaimniekošanas sektora mērķi un 
uzdevumi noteikti Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.–2020. gadam, bet pats 
sektors ir iekļauts vides aizsardzības politikas ietvarā. 
 
Gan klimata politikai, gan arī gaisa kvalitātei svarīga ir aprites ekonomikas ietvaros pieaugošā 
loma atkritumu pārvēršanai enerģijā, kas ir plašs jēdziens un aptver daudz vairāk par atkritumu 
sadedzināšanu. Turklāt tajās valstīs (arī Latvijā), kur ir augsti atkritumu noglabāšanas rādītāji 
poligonos, lielākas pārstrādes jaudas radīšana sekmētu pakāpenisku atkritumu novirzīšanu no 
noglabāšanas poligonos. Īpaša uzmanība jāpievērš pasākumiem bioloģiski noārdāmo 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai48, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto 
mērķu izpildi, kas nosaka, ka 2020. gadā poligonos drīkst apglabāt ne vairāk kā 35% no 1995. 

                                                 
43 A. Grīnvalds, 2016: Ilgtspējīgas mežsaimniecības rīcības virzieni; AS “Latvijas valsts meži”. Prezentācija 
Starptautiskā zinātniskā konferencē “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – 
problēmas un risinājumi” Daugavpils, 2016. gada 8.-9. decembris 
44 A. Kārkliņš (2016), Organiskās augsnes SEG emisiju aprēķina kontekstā. Zinātniski praktiskā 
konference „LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA”, 25.– 26.02.2016., LLU, Jelgava, Latvija (40 – 44 lpp.) 
45 Bottalico F., et al. ( 2016 ): Air pollution removal by green infrastructures and urban forests in the city 
of Florence; Agriculture and Agricultural Science Procedia 8, 243 – 251 
46 Baro F., et al (2014): Contribution of Ecosystem Services to Air Quality and Climate Change Mitigation 
Policies: The Case of Urban Forests in Barcelona, Spain; AMBIO 2014, 43:466–479 
47 COM(2016) 500 final: Accelerating Europe`s transition to a low-carbon economy, Brussels, 20.7.2016 
48 FCCC/TRR.2/LVA, Report of the technical review of the second biennial report of Latvia, 2016 
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gadā radīto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma. Savukārt ieguldījumi jaunās atkritumu 
apstrādes jaudās ir jāplāno ilgtermiņa aprites ekonomikas perspektīvā un atbilstīgi ES 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai (COM(2017)34)49. Turklāt nesenā pētījumā50 uzsvērts, 
ka disproporcija starp atkritumu radīšanas apjomu un to reģenerācijas/ pārstrādes kapacitāti 
valstī ir uzskatāma par potenciālu dzinējspēku starpvalstu atkritumu tirgum (atkritumu 
pārvadājumiem), it īpaši ievērojot prasības par atkritumu apjoma samazināšanu noglabāšanai 
poligonos visās Eiropas valstīs.  
 

Rekomendētās aktivitātes abpusēji izdevīgiem risinājumiem: 
• Atkritumu apsaimniekošanai un daudzuma samazināšanai jāturpina ieviest 

atbilstīgus un efektīvus ekonomiskos instrumentus, piemēram, maksu par atkritumu 
apsaimniekošanu, dabas resursu nodokli. Prasība pēc atļaujām un nosacījumi 
piesārņojošai darbībai, un to ieviešanas kontrole tieši sekmē klimata politikas 
īstenošanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu. 

• Atkritumu pārstrādei un reģenerācijai nepieciešami pasākumi, lai radītu jaunas 
pārstrādes jaudas, piemēram, strādājot pie bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas 
uzlabošanas un attīstīšanas. Tomēr plānojot ieguldījumus jaunās atkritumu apstrādes 
jaudās un dažādu tehnoloģiju ieviešanai, jāievēro gan klimata politikas, gan arī gaisa 
kvalitātes nepasliktināšanas nosacījumi. “Atkritumu pārvēršanai enerģijā” jāpiešķir 
plašāka perspektīva par konvencionālo atkritumu sadedzināšanu. 

• Noglabāto atkritumu daudzuma samazināšanai (atkritumu deponēšana) jāizvērtē 
iespējas noteikt ierobežojumus tādiem atkritumiem, kuriem pastāv pārstrādes 
iespējas, apglabāšanai poligonos. Ilgtermiņa perspektīva jānovērtē dažādām 
iespējām, piemēram, līdz-sadedzināšana, biogāzes ražošana, biodegvielas ieguves 
attīstīšanas pamatotība, ievērojot arī resursa pieejamību.  

 

Priekšlikumi datu pieejamības un izmantošanas kvalitātes uzlabošanai atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē: 

• Tiesību akti atkritumu apsaimniekošanā nosaka prasības to apsaimniekošanai, kā arī 
paredz novērtēt SEG un GPV emisiju apjomus ar aprēķinu palīdzību. Tomēr, precīzai 
nepieciešamo rādītāju novērtēšanai ir īpaši nozīmīgs kontrolējošo institūciju 
kvalitatīvs darbs.   

• Tiesību aktu prasības atsevišķiem atkritumu apstrādes veidiem (sadedzināšana, 
apglabāšana u.c.) vienlaikus nodrošina arī precīzu SEG un GPV emisiju uzskaiti. 

• Tomēr tiesību akti “Darbības programmas” attiecībā uz SEG un GPV emisiju 
samazināšanu nenodrošina plānoto pasākumu efektivitātes tiešu novērtējumu. 
Tādējādi šo programmu attīstītājiem vajadzētu pievērst lielāku vērību programmu 
raksturojošo rādītāju izvēlē, attīstībā un paredzēt tiesību aktos programmas izpildes 
un tās rezultātu atbilstības novērtēšanu programmas mērķiem.  

  

                                                 
49 COM(2017)34: Atkritumu pārvēršanas enerģijā loma aprites ekonomikā. Komisijas paziņojums 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai, 
Briselē, 26.1.2017., COM(2017) 34 final // The role of waste-to-energy in the circular economy. 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 26.1.2017., COM(2017) 34 final 
50 EEA (2017): Assessment of waste incineration capacity and waste shipments in Europe. European 
Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE), 10 January 2017 
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1. Pieeja rekomendāciju sagatavošanai 
 
Rekomendācijas pasākumiem enerģētikas, lauksaimniecības, mežsaimniecības, transporta, 
rūpniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs tika sagatavotas, ievērojot vairākus 
nosacījumus: 

• Ieteiktajiem pasākumiem jāietver abpusēji izdevīgi risinājumi SEG emisiju 
samazināšanai, CO2 piesaistei un gaisa kvalitātes uzlabošanai,  

• Pasākumu tvērumam jābūt atbilstīgam, lai sabalansētu un novērstu iespējamās 
pretrunas, neparedzot gan klimata, gan arī gaisa kvalitātes politiku mīkstināšanu.  

 
Praktiskā pieeja priekšlikumu sagatavošanai abpusēji izdevīgiem risinājumiem ietvēra šādus 
galvenos soļus: 

(1) Latvijas nozaru regulējumā noteikto nosacījumu un pasākumu izvērtējums par ietekmi 
uz gaisa kvalitāti un klimata politikas īstenošanu (SEG emisiju samazināšana, CO2 
piesaiste); 

(2) Noteikto nosacījumu un pasākumu apkopošana tehnoloģisko un plānošanas 
risinājumu grupās; 

(3) Rekomendēto aktivitāšu apkopojums, ievērojot arī citu valstu pieredzi un labās 
prakses piemērus attiecīgajā jomā. 

 
Latvijas nozaru regulējumā noteikto nosacījumu un pasākumu izvērtējums sagatavots, 
balstoties uz Baltijas Vides Foruma ekspertu vērtējumu par nozaru regulējumā, t.i., Latvijas 
politikas dokumentos un normatīvajos aktos noteikto nosacījumu un pasākumu ietekmi uz 
klimata politikas īstenošanu un gaisa kvalitāti. Vērtētie nosacījumi ir izteikti ar prasībām, kas 
izriet no atbilstīgajiem likumiem un MK noteikumiem un regulē darbības, piemēram, nosaka 
ierobežojumus. Savukārt pasākumiem visbiežāk ir noteikts atbalsts noteiktu darbību 
veikšanai, piemēram, ES investīciju fondu specifiskie atbalsta mērķi 2014.-2020. gadam, Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros noteiktie pasākumi. Detalizētu analizēto 
dokumentu klāstu enerģētikas, lauksaimniecības, mežsaimniecības, transporta, rūpniecības 
un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, kā arī nosacījumu un pasākumu ietekmes vērtējumu 
skatīt 1. Pielikumā.   
 
Nosacījumu un pasākumu ietekme (sekmē vai apgrūtina) vērtēta 4 punktu sistēmā un rezultāti 
atainoti šādi, kur: 
 

1 Sekmē tieši 

2 Sekmē netieši 

3 Apgrūtina tieši 

4 Apgrūtina netieši 

n.a. Nav attiecināms 

 
1 – sekmē tieši (pasākums, piemēram, konkrētas prasības, rīcības vai atbalsts ir tieši vērsts, lai 
samazinātu SEG emisijas, veicinātu CO2 piesaisti, uzlabotu gaisa kvalitāti);  
2 – sekmē netieši (pasākuma īstenošana rada priekšnosacījumus SEG emisiju samazināšanai, 
CO2 piesaistes veicināšanai, gaisa kvalitātes uzlabošanai, piemēram, informētības 
paaugstināšana, inovāciju ieviešana);  
3 – apgrūtina tieši (pasākums, kas kavē SEG emisiju samazināšanu, vai pat palielina SEG 
emisijas, nesekmē CO2 piesaisti, gaisa kvalitātes uzlabošanu); 
4 – apgrūtina netieši (pasākums, kura īstenošana var potenciāli kavēt SEG emisiju 
samazināšanu, CO2 piesaisti, izraisīt gaisa kvalitātes pasliktināšanos, piemēram, resursa 
intensīvāka izmantošana, produkcijas ražošanas apjomu palielināšana). 
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Izstrādājot rekomendācijas abpusēji izdevīgiem risinājumiem SEG emisiju samazināšanas, 
CO2 piesaistes un gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanai, ir ņemta vērā 
mijiedarbība un sinerģija starp klimata politikas (SEG emisiju samazināšana, CO2 piesaiste) un 
gaisa kvalitātes pasākumiem un nosacījumiem, kā arī citu valstu pieredze un labās prakses 
piemēri attiecīgajā jomā.  
 
Rekomendācijas ietver arī priekšlikumus datu pieejamības un izmantošanas kvalitātes 
uzlabošanai attiecīgajās nozarēs. Datu pieejamības analīze pasākumu ietekmes novērtēšanai 
balstīta uz ekspertu (Baltijas Vides Foruma, piesaistītā eksperta par statistikas datu analīzi) 
vērtējumu par datu pieejamību un aptvērumu. Papildus tam, datu pieejamība tika vērtēta 
projekta ietvaros organizētajās ekspertu sanāksmēs, kur piedalījās arī VARAM, Klimata 
pārmaiņu departamenta eksperti, kas sagatavo SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju 
inventarizāciju. 
 
Regulējumos, kuros noteikti mērķi vai uzdevumi emisiju samazinājumiem un noteikti 
atbilstošie rādītāji, kas jāsasniedz, lai izpildītu regulējuma prasības, tika fiksēti attiecīgie 
rādītāji. Gadījumos, kad bija noteikti rādītāji, kas neraksturoja emisiju samazinājumu, bet gan 
citus pasākumu raksturojošus parametrus (piemēram, plānotās pasākuma īstenošanas 
izmaksas), arī šie rādītāji tika fiksēti, ko varētu izmantot pēc atbilstošo pasākumu īstenošanas, 
novērtējot devumu emisiju samazinājumam. Vispārīgi tika novērtēts, kādā pakāpē, ar 
pasākumā ietvertajiem rādītājiem un parametriem var novērtēt tā efektivitāti. Tika izmantota 
šāda datu pieejamības, salīdzināmības un aptvēruma novērtējuma skala: 

A - dati nodrošina pasākuma novērtējumu, ir starptautiski salīdzināmi, aptver nepieciešamo 
respondentu loku un nodrošina datu kvalitātes novērtēšanas prasības. 

B - dati daļēji nodrošina pasākuma novērtējumu (nepieciešams veikt papildu aprēķinus 
pasākumu novērtēšanai), starptautisko salīdzināmību, respondentu loku un datu kvalitātes 
novērtēšanas prasības, piemēram, dati vienas nozares ietvaros. 

C - dati nodrošina pasākuma novērtējumu atsevišķā nozares sektora vai projekta ietvaros, un 
atkarībā no izmantotās metodikas var būt / nebūt starptautiski salīdzināmi. 

Detalizēts datu pieejamības novērtējums pasākumu izvērtēšanai enerģētikas, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, transporta, rūpniecības un atkritumu apsaimniekošanas 
nozarēs skatāms 2. Pielikumā. 
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2. Rekomendācijas abpusēji izdevīgiem risinājumiem  
 

2.1. Enerģētikas nozare 
 
Šajā nodaļā Latvijā esošajā regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi enerģētikas nozarē, 
kas ietekmē klimata politikas īstenošanu un gaisa kvalitāti, ir sagrupēti sešās tehnoloģisko un 
plānošanas risinājumu grupās51:  

1. Enerģijas patēriņš:  

▪ patēriņa pārvalde/samazināšana; 

▪ energoefektivitātes paaugstināšana rūpnieciskajā galapatēriņa sektorā; 

▪ energoefektivitātes paaugstināšana pakalpojumu sniegšanas (terciārajā) sektorā; 

▪ ierīču energoefektivitātes paaugstināšana; 

▪ ēku energoefektivitātes paaugstināšana; 

▪ enerģijas patēriņš citos sektoros. 

2. Energoapgāde:  

▪ gaisu piesārņojošo vielu emisiju kontrole enerģijas ražošanas procesā; 

▪ energoefektivitātes paaugstināšanas enerģijas ražošanas un pārveides sektorā; 

▪ atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas palielināšana; 

▪ zudumu samazināšana; 

▪ pāreja uz oglekļa mazāk ietilpīgām degvielām. 

Nosacījumu un pasākumu ietekme (sekmē vai apgrūtina) vērtēta 4 punktu sistēmā un rezultāti 
atainoti šādi, kur: 
 

1 Sekmē tieši 

2 Sekmē netieši 

3 Apgrūtina tieši 

4 Apgrūtina netieši 

n.a. Nav attiecināms 

 
Balstoties uz šo novērtējumu, kā arī citu valstu pieredzi sniegtas rekomendācijas abpusēji 
izdevīgiem risinājumiem klimata politikas īstenošanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. 
 
Enerģijas patēriņš: Patēriņa pārvalde/samazināšana 

Tehnoloģisko 
un plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Patēriņa 
pārvalde/sam
azināšana 

Vidi saudzējošu, efektīvu tehnoloģiju 
izmantošana, enerģijas efektīvas 
izmantošanas veicināšana 

2 2 

Ekonomiskākas un efektīvākas 
enerģijas izmantošanas veicināšana 
apkārtējai videi nekaitīgā veidā 

1 2 

 

                                                 
51 EEA database on climate change mitigation policies and measures in Europe, 
http://pam.apps.eea.europa.eu/ 
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Latvijas likumdošanas regulējumā noteiktie nosacījumi attiecībā uz enerģijas patēriņa pārvaldi 
un samazināšanu tiešā, vai netieša veidā, sekmē gan klimata politikas īstenošanu, gan gaisa 
kvalitātes uzlabošanu. Ekonomiskākas un efektīvākas enerģijas izmantošana samazina 
enerģijas patēriņu, un attiecīgi samazinās arī gaisu piesārņojošo vielu emisijas. Analizējot citu 
valstu pieredzi, redzams, ka, lai samazinātu enerģijas patēriņu, liela uzmanība tiek pievērsta 
informācijas pieejamībai. Piemēram, ikvienā no 290 Zviedrijas pašvaldībām ir savs 
padomdevējs – enerģētikas konsultants52. Savukārt Austrijā tiek īstenota kampaņa 
“Klimaaktiv”, kuras mērķis ir ar grantu, informatīvu pasākumu, konsultāciju palīdzību 
paaugstināt energoefektivitāti un AER izmantošanu visos ekonomikas sektoros, t.i., ieviešot 
energoefektīvas, klimatam draudzīgas tehnoloģijas un pakalpojumu (šiem pasākumiem tiek 
atvēlēti aptuveni 7 milj. EUR/gadā)53. Līdzīgas informatīvas kampaņas, kuru mērķauditorija ir 
ēku īpašnieki, valsts sektors un uzņēmumi tiek organizētas arī Dānijā54. 

 
Nepieciešams palielināt informācijas pieejamību un informētību par 
energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, kā arī ar subsīdiju palīdzību 
atbalstīt klimatam un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu. 

 
 
Enerģijas patēriņš: Energoefektivitātes paaugstināšana rūpnieciskajā galapatēriņa sektorā 

Tehnoloģisko un 
plānošanas risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie 
nosacījumi un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
rūpnieciskajā 
galapatēriņa sektorā 

Atbalsts energoefektivitātei 
rūpniecības ražošanas ēkās 

1 2 

Brīvprātīgās vienošanās par 
energoefektivitātes 
uzlabošanu 

1 2 

 
Latvijas likumdošanas regulējums attiecībā uz energoefektivitātes paaugstināšanu 
rūpnieciskajā galapatēriņa sektorā sekmē klimata politikas īstenošanu, kā arī netieši sekmē 
gaisa kvalitātes uzlabošanu – samazinot enerģijas patēriņu, attiecīgi samazinās arī gaisu 
piesārņojošo vielu emisijas. 

 
Līdzīgi kā, piemēram, Somijā55, arī Latvijā būtu nepieciešams veicināt rūpniecības 
uzņēmumu brīvprātīgas vienošanās noslēgšanu par energoefektivitātes 
paaugstināšanu.  

 
 
  

                                                 
52 Energy use in Sweden, https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/ 
53 Austrian Energy Agency (November 2015). Energy efficiency trends and policies in Austria, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-austria.pdf 
54 The Danish Energy Agency (January 2016). Energy Efficiency trends and policies in Denmark, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf 
55 Motiva Oy (30 September 2015). Energy efficiency trends and policies in Finland, www.odyssee-
mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-finland.pdf 

! 

! 

https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/
http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-austria.pdf
http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf
http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-finland.pdf
http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-finland.pdf
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Enerģijas patēriņš: Energoefektivitātes paaugstināšana pakalpojumu sniegšanas (terciārajā) 
sektorā 

Tehnoloģisko un 
plānošanas risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
pakalpojumu 
sniegšanas (terciārajā) 
sektorā 

Brīvprātīgās vienošanās par 
energoefektivitātes uzlabošanu 
 

1 2 

 
Latvijas regulējums (Energoefektivitātes likums, no 2016. gada) nosaka, ka komersantus 
pārstāvošas organizācijas, komersanti un pašvaldības, ir tiesīgi noslēgt brīvprātīgu vienošanos 
ar valsti atbildīgās ministrijas personā par energoefektivitātes uzlabošanu, tostarp 
energoefektivitātes pakalpojumu veicināšanu. Šāds regulējums sekmē, gan klimata politikas 
īstenošanu, gan netieši sekmē arī gaisa kvalitātes uzlabošanu. 
 

Būtu nepieciešams pievērst lielāku uzmanību informētības paaugstināšanai par 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas iespējām arī 
pakalpojumu sektorā, veicinot brīvprātīgu vienošanās noslēgšanu. 

 
Piemēram, Dānijas Enerģētikas aģentūra savā mājaslapā www.sparenergi.dk nodrošina 
komersantu informēšanu par energoefektivitātes risinājumiem56.  
 

Būtu nepieciešams ieinteresēt mazos un vidējos uzņēmumus ieviest zemu 
izmaksu energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus (piemēram, energoefektīvs 
apgaismojums, enerģijas patēriņa paradumu maiņa (energopārvaldība), 
energoefektīvu preču iegāde “zaļā” iepirkuma ietvaros57. 

 
 
Enerģijas patēriņš: Ierīču energoefektivitātes paaugstināšana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Ierīču 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Ekodizains & Preču marķējums 2 2 

 
  

                                                 
56 The Danish Energy Agency (January 2016). Energy Efficiency trends and policies in Denmark, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf 
57 Schlomann B., Schleich J. (2015). Adoption of low-cost energy efficiency measures in the tertiary 
sector-An empirical analysis based on energy survey data. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
Elsevier, 2015, 43, pp.1127 - 1133. <10.1016/j.rser.2014.11.089>. <hal-01107719> 

! 

! 

http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf
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Ekodizaina un preču marķējuma nosacījumi Latvijas regulējumā netiešā veidā sekmē gan 
klimata politikas īstenošanu, gan gaisa kvalitātes uzlabošanu. 

  
Būtu nepieciešams veicināt energoefektīvu preču iegādi, paaugstinot gan privātā, 
gan sabiedriskā sektora informētību, zaļā iepirkuma piemērošanu, īstenojot 
informatīvas kampaņas, kā to dara citas ES valstis, piemēram, Dānija58.  

 
 
 

Enerģijas patēriņš: ēku energoefektivitātes paaugstināšana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšana  

Minimālās ēku energoefektivitātes 
prasības & prasības gandrīz nulles 
enerģijas ēkām 

1  2 

Energoaudits, energosertifikācijas 
 

2 2 

Plāns energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu īstenošanai 

2 2 

Ēku renovācija (t.sk. atbalsts, pasākumi, 
informatīvas kampaņas) 

1 2 

Palīdzība/atbalsts energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā  

1 2 

Nekustamo īpašumu nodoklis (ja netiek 
veicināta ēku renovācija) 

2  4 2 

 
Ēku energoefektivitātes paaugstināšana ar dažādu regulējumu un atbalsta pasākumu 
palīdzību tiek īstenota visā Eiropas Savienībā. Piemēram, Austrijā kopš 2009. gada tiek īstenota 
dzīvojamo un komerciālo ēku renovācijas programma, paaugstinot energoefektivitāti ēkām, 
kas celtas pirms vairāk nekā 20 gadiem. Dzīvojamās ēkās tiek atbalstīta gan ēku siltināšana, 
gan solāro kolektoru, biomasas apkures katlu, siltumsūkņu uzstādīšana, kā arī pievienošanās 
centralizētajai siltumapgādei. Savukārt komerciālajās ēkās tiek atbalstīta siltuma atgūšanas 
sistēmu un noēnošanas elementu ierīkošana. Subsīdiju apmērs ir līdz 30%59. Savukārt Dānijā 
pēdējos gados ir paaugstinātas minimālās ēku energoefektivitātes prasības un tiek 
popularizēts ESKO koncepts60. 
 
Arī Latvijā spēkā esošais regulējums šajā jomā netieši veicina gaisa kvalitātes uzlabošanu, jo 
sekmējot energoresursu patēriņa samazināšanu ēkās, samazinās arī gaisa piesārņojums no 
enerģijas ražošanas. Šī paša iemesla dēļ regulējums tieši vai netieši veicina arī klimata politikas 
īstenošanu. Vienīgi nekustamā īpašuma nodokļa likmes atkarībā no to piemērošanas 
renovētajām ēkām var vai nu netieši sekmēt, vai kavēt renovācijas procesu, līdz ar to arī 
klimata politikas īstenošanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu. 

                                                 
58 The Danish Energy Agency (January 2016). Energy Efficiency trends and policies in Denmark, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf 
59 Austrian Energy Agency (November 2015). Energy efficiency trends and policies in Austria, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-austria.pdf 
60 The Danish Energy Agency (January 2016). Energy Efficiency trends and policies in Denmark, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf 

! 

http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf
http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-austria.pdf
http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf
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Nepieciešams popularizēt ESKO pieeju, renovējot atbalstīt arī siltuma atgūšanu 
un AER izmantošanu, pašvaldībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļu 
atlaides renovētām ēkām, kurās paaugstināta energoefektivitāte. 

 
 

Enerģijas patēriņš: enerģijas patēriņš citos sektoros 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Enerģijas patēriņš 
citos sektoros 

Energopārvaldības sistēmas 
ieviešana valsts iestādēs un 
pašvaldībās 

1 2 

 
Esošais regulējums par energopārvaldības sistēmas ieviešanu valsts un pašvaldībās iestādēs 
veicina enerģijas patēriņa samazināšanu, un tādējādi, sekmē gan klimata politikas īstenošanu, 
gan arī pozitīvi ietekmē gaisa kvalitāti. Energopārvaldības sistēmu, kas sertificēta atbilstoši ISO 
50001:2011 standartam, jau ir ieviesta, piemēram, Liepājā61. 
 

Nepieciešams informēt pašvaldības un valsts institūcijas par labas prakses 
piemēriem valsts un pašvaldību iestādēs, ieviešot energopārvaldības sistēmu un 
īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus praksē. 

 
 
Energoapgāde: gaisu piesārņojošo vielu emisiju kontrole enerģijas ražošanas procesā 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Gaisu piesārņojošo 
vielu emisiju 
kontrole enerģijas 
ražošanas procesā 

Atļaujas, nosacījumi piesārņojošai 
darbībai t.sk. emisiju limiti 

2 1 2 

Kopējā maksimālā gaisu 
piesārņojošo vielu emisija gaisā 

2 1 

Kvalitātes normatīvi ārtelpu 
gaisam 

2 1 

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju 
no sadedzināšanas iekārtām 
novēršana, ierobežošana, 
kontrole 

2 1 

Vides prasības mazo katlumāju 
apsaimniekošanai 

2 1 

Dabas resursu nodoklis 2 4 2 

 

                                                 
61 Ekonomikas ministrija, 
www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoefektivitate/pasvaldi
bas_un_valsts_iestades 

! 

! 

http://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoefektivitate/pasvaldibas_un_valsts_iestades
http://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoefektivitate/pasvaldibas_un_valsts_iestades


23 

 

Prasības emisiju kontrolei enerģijas ražošanas procesā gan tieši, gan netieši sekmē gaisa 
kvalitātes uzlabošanu. Vairumā gadījumu esošais regulējums netieši sekmē arī klimata 
politikas īstenošanu. Izņēmums ir atbrīvojums no nodokļa maksāšanas par CO2 emisijām, kas 
rodas, izmantojot kūdru enerģijas ražošanai62.  
 
Citās valstīs, piemēram, Zviedrijā ir ieviests politikas instruments energoefektivitātes 
paaugstināšanai – CO2 nodoklis 1.08 SEK/kg (2014). Ar CO2 nodokli aplikti arī elektrība, 
degviela. Nodokļi noteikti diferencēti, atkarībā no sektora (mājsaimniecības, rūpniecība, 
enerģijas pārveides sektors), un vai degviela izmantota apkurei vai transportlīdzekļos63, 64. 
 

 
Būtu ieteicams pārskatīt CO2 nodokļa piemērošanas prasības, klimata politikas 
īstenošanas sekmēšanai Latvijā.  
 

 
 
Energoapgāde: Energoefektivitātes paaugstināšanas enerģijas ražošanas un pārveides 
sektorā 

Tehnoloģisko un 
plānošanas risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
enerģijas ražošanas un 
pārveides sektorā 

Energoefektivitātes prasības 
centralizētām siltumapgādes 
sistēmām 

1 2 

Prasības ražotājam piedalīties 
efektīvas energoapgādes 
plānošanā 

2 2 

Koku, krūmu izciršana 
aizsargjoslās (elektrisko tīklu 
trasēs) 

4 3 

Esošā regulējuma ietvaros noteiktās energoefektivitātes prasības enerģijas ražošanas un 
pārveides sektorā tiešā vai netiešā veidā sekmē klimata politikas īstenošanu un gaisa kvalitātes 
uzlabošanu. Savukārt prasība par koku, krūmu izciršana aizsargjoslās (elektrisko tīklu trasēs), 
ja, izcirstie koki un krūmi tiek sadedzināti, neizmantojot gaisa attīrīšanas iekārtas, rodas PM 
un NOx emisijas, kas tādējādi tieši apgrūtina gaisa kvalitātes mērķu sasniegšanu. Koku un 
krūmu izciršana netieši apgrūtina arī klimata politikas īstenošanu, jo tiek samazināts CO2 
piesaistes potenciāls.     

ES valstīs arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātes paaugstināšanai enerģijas 
ražošanas sektorā. Piemēram, Dānijā ir izvirzīts mērķis enerģijas līdz 2050. gadam enerģijas 

                                                 
62 Dabas resursu nodokļa likums (15.12.2005), https://likumi.lv/doc.php?id=124707 
63 Energy use in Sweden, https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/ 
64 Report for Sweden on assessment of projected progress, March 2017 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-
omrade/klimat/prognoser-for-Sveriges-utslapp/prognoser-for-Sveriges-utslappreport-sweden-
assessment-projected-progress-2017.pdf 

! 

https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/klimat/prognoser-for-Sveriges-utslapp/prognoser-for-Sveriges-utslappreport-sweden-assessment-projected-progress-2017.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/klimat/prognoser-for-Sveriges-utslapp/prognoser-for-Sveriges-utslappreport-sweden-assessment-projected-progress-2017.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/klimat/prognoser-for-Sveriges-utslapp/prognoser-for-Sveriges-utslappreport-sweden-assessment-projected-progress-2017.pdf
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ražošanai vairs neizmantot fosilo kurināmo, tādēļ ēku renovācija un enerģijas taupība 
enerģijas ražošanas sektorā ir atzītas par sevišķi svarīgām jomām65. 

Arī Latvijā, lai veicinātu energoefektivitātes pasākumu aktīvāku īstenošanu, 2017. gada aprīlī 
ir apstiprināti divi Ministru kabineta noteikumu projekti “Energoefektivitātes pienākumu 
shēmas noteikumi” un “Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā tiek veiktas iemaksas 
energoefektivitātes fondā obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai un kārtību, kādā 
tiek izmantoti energoefektivitātes fonda līdzekļi”. Šis regulējums noteiks prasību Latvijas 
lielākajiem elektroenerģijas tirgotājiem aktīvi informēt savus patērētājus par 
energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, un veicināt energoefektīvu risinājumu 
ieviešanu, tādējādi ik gadu panākot elektroenerģijas ietaupījumu noteiktā apjomā. 
Elektroenerģijas tirgotājiem tiek noteiktas energoefektivitātes pienākuma shēmas atbildīgo 
pušu iemaksas energoefektivitātes fondā obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai.  

Būtu nepieciešams veicināt Latvijas lielākajās pašvaldībās energoefektivitātes 
fondu izveidi, kas atbalstītu iniciatīvas energoefektivitātes jomā. 

 
 
 
Energoapgāde: AER izmantošanas palielināšana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

AER izmantošanas 
palielināšana 

AER izmantošanas veicināšana un 
nosacījumi (Biomasa) 

1 3  

Nosacījumi elektroenerģijas 
ražošanai izmantojot AER (saule, 
vējš) 

2 1 

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma 
tiesības (Biomasa) 

1 3 

Diferencēta nodokļu likme (atkarībā 
no izmantotā AER) 

2 2  4 

Tiesības pārdot no AER saražoto 
elektroenerģiju (Biomasa) 

2 3 

Tiesības pārdot no AER saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma 
ietvaros 

2 2 3 

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma 
tiesības (saule, vējš, ūdens) 

2 1 

Tiesības izmantot elektroenerģijas 
neto norēķinu sistēmu (ja izmanto 
saules un vēja enerģiju) 

1  2 1 

Atbalsts AER izmantošanai apstrādes 
rūpniecības ražošanas ēkās (atkarībā 
no AER veida) 

1 2  4 

                                                 
65 The Danish Energy Agency (January 2016). Energy Efficiency trends and policies in Denmark, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf 
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Atbalsts enerģijas ražošanai no l.s. 
vai mežsaimnieciskas izcelsmes 
biomasas (ja izmanto neattīrītu 
biogāzi) 

2 4 

 
Esošais regulējums, veicinot atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu enerģijas 
ražošanai, tiešā vai netiešā veidā sekmē klimata politikas īstenošanu Latvijā, jo sekmē SEG 
emisiju samazināšanu Latvijā. Nosacījumi enerģijas ražošanai, izmantojot vēja, saules un 
ūdens resursus, sekmē arī gaisa kvalitātes uzlabošanu, jo, aizstājot fosilo kurināmo, tiek 
samazinātas gaisu piesārņojošo vielu emisijas. Savukārt nosacījumi, kas atbalsta biomasas 
izmantošanu, tiešā vai netiešā veidā apgrūtina gaisa kvalitātes uzlabošanu, jo biomasas 
sadedzināšanas procesā veidojas PM un NOx emisijas. 
 
Arī citās ES valstīs tiek sekmēta dažāda veida AER izmantošana66. Zviedrijā jau 2003. gadā tika 
ieviests zaļais elektrības sertifikāts, lai sekmētu enerģijas ražošanu, izmantojot vēja, solāro, 
ģeotermālo, viļņu enerģiju, biodegvielu, vai mazās HES. Elektrības tirgotājiem ir pienākums 
iepirkt noteikti apjomu “zaļās enerģijas”, savukārt ražotāji saņem sertifikātu par savas 
enerģijas izcelsmi no AER67. Somija izvirzījusi mērķi, 2050. gadā 60% patērētās enerģijas 
saražot, izmantojot AER. Mājsaimniecības, kas ražo elektrību ar vēja ģeneratoru vai saules 
kolektoru palīdzību var pārdot pārpalikušo elektrību un nodot to kopējā tīklā. Kopš 2011. gada 
elektrībai, kas ražota no AER (vējš, koksnes biomasa, biogāze), ar nosacījumiem tiek piemēroti 
speciāli iepirkuma tarifi. Savukārt rūpniecības uzņēmumi ievieš siltumsūkņus siltuma 
atgūšanai no rūpnieciskajos procesos patērētās enerģijas, lai iegūto siltumu izmantotu 
apkures vajadzībām. Izvirzītais mērķis līdz 2020. gadam ir katru gadu saražot 5 TWh ar 
siltumsūkņu palīdzību68. Austrijā ir pieejamas subsīdijas, lai ierīkotu jaunus koka granulu vai 
šķeldas apkures katlus, centralizētas apkures sistēmas, kas aizvieto fosilā kurināmā sistēmas, 
vai arī biomasas katlus, kas ierīkoti pirms 2001. gada69. Savukārt Dānijā 2012. gadā ir pieņemts 
lēmums, ka jaunās ēkas vairs nedrīkstēs ierīkot eļļas vai dabas gāzes katlus. No 2016. gada arī 
esošajās ēkās vairs nevarēs ierīkot eļļas katlus rajonos, kuros ir pieejama centralizēta apkure 
vai apkure ar dabas gāzi. Lai veicinātu esošo ēku pāreju uz AER, atvēlēts 5.6 milj. EUR liels 
fonds70. 
 

Nepieciešams vairāk veicināt to atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kas 
enerģijas ražošanas procesā nerada PM vai NOx emisijas (piemēram, saules, 
ģeotermālo vai vēja enerģiju), nepasliktina gaisa kvalitāti un tajā pašā laikā sekmē 
arī klimata politikas īstenošanu Latvijā.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
66 European Commission (2102). Renewable energy policy database and support, www.res-
legal.eu/compare-support-schemes 
67 Energy use in Sweden, https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/ 
68 Motiva Oy (2014). Renewable energy in Finland, 
www.motiva.fi/files/8542/Renewable_Energy_in_Finland_2014.pdf 
69 Austrian Energy Agency (November 2015). Energy efficiency trends and policies in Austria, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-austria.pdf 
70 The Danish Energy Agency (January 2016). Energy Efficiency trends and policies in Denmark, 
www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-denmark.pdf 
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Energoapgāde: Zudumu samazināšana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Zudumu 
samazināšana 

Energoresursu efektīvāka 
izmantošana un pārvaldība & 
prasības siltuma zudumu 
ierobežošanai siltumtīklos 

1 2 

 
Latvijas likumdošanas regulējumā noteiktās prasības siltuma zudumu ierobežošanai 
siltumtīklos tieši sekmē klimata politikas īstenošanu un netieši sekmē arī gaisa kvalitātes 
uzlabošanu. 

 
Būtu ieteicams veicināt energoapgādes sistēmas modernizāciju arī privātmājās, 
piemēram, līdzīgi kā Somijā, kur privātmājām, ja tiek uzlabota energoapgādes 
sistēma, var tik piemērotas nodokļu atlaides71. 

 
 
Energoapgāde: Pāreja uz oglekļa mazāk ietilpīgām degvielām 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Pāreja uz oglekļa 
mazāk ietilpīgām 
degvielām 

Biodegvielas izmantošanas 
veicināšana  

2 2  4 

Biodegvielas kvalitātes prasības 
un ilgtspējas kritēriji 

1 2 2  4 

 
Nosacījumi attiecībā uz biodegvielas izmantošanas veicināšanu, kvalitātes prasības un 
ilgtspējas kritēriji veicina (AER) resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Izmantojot biodegvielu, 
netiek palielinātas SEG emisijas (tiek saglabāts CO2 līdzsvars atmosfērā), un tādējādi tiek 
sekmēta klimata politikas īstenošana. Atkarībā no piesārņojošās vielas šie nosacījumi netieši 
var sekmēt, bet var arī apgrūtināt gaisa kvalitātes uzlabošanu - piemēram, izmantojot biodīzeli 
un bioetanolu, nedaudz palielinās NOx emisijas72. 
 
Oglekļa mazāk ietilpīgu degvielu izmantošana, aizstājot fosilos resursus, tiek veicināta arī citās 
ES valstīs, piemēram, piemērojot CO2 nodokli automašīnām73. Zviedrijā liela uzmanība veltīta 
alternatīvo degvielu, piemēram, bioetanola ražošanai no celulozes, izpētei (2011–2015. gadā 
šai izpētei atvēlēti 130 milj. SEK). Lai sekmētu transporta nozares straujāku pāreju uz 
alternatīvajām degvielām, saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu, katrai lielai degvielas uzpildes 
stacijai jānodrošina vismaz viens alternatīvās degvielas uzpildes punkts. Ir ieviesti arī nodokļu 

                                                 
71 Motiva Oy (2014). Renewable energy in Finland, 
www.motiva.fi/files/8542/Renewable_Energy_in_Finland_2014.pdf 
72 Biodegvielas rokasgrāmata: labākie prakses piemēri (2008). Projekts „Bio-NETT – Developing Local 
supply chain networks, linking biofuel producers with public sectors users” Nr. EIE/05/190/S12.420028, 
www.rms.lv/bionett/Files/Biodegvielas_rokasgramata.pdf 
73 Motiva Oy (30 September 2015). Energy efficiency trends and policies in Finland, www.odyssee-
mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-finland.pdf 
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atvieglojumi transportlīdzekļiem ar zemu vai nulles līmeņa CO2 emisijām74. Arī Latvijā ir veikti 
pētījumi par otrās un trešās paaudzes biodegvielas ražošanu un izmantošanu75.  
 

Ieteicams īstenot papildu pasākumus oglekļa mazāk ietilpīgu degvielu 
izmantošanas veicināšanai, atbalstot otrās paaudzes biodegvielas, kas iegūta, 
piemēram, no lignocelulozes un trešās paaudzes biodegvielas (biogāzes), kas 
ražota no aļģēm, izmantošanu. 

 

 

 

2.2. Transporta nozare 
 
Analizējot politikas regulējumā noteiktos nosacījumus un pasākumus, risinājumus transporta 
sektorā nosacīti varētu grupēt atbilstīgi emisiju novēršanai un emisiju samazināšanai. Tādējādi 
tiek izdalītas šādas tehnoloģisko un plānošanas risinājumu grupas: 

• Transporta izmantošanas pārvalde/ pieprasījuma samazināšana; 

• Transportlīdzekļu efektivitātes uzlabošana; 

• Transporta infrastruktūras uzlabošana; 

• Zema oglekļa degvielas/ elektrotransportlīdzekļi (ETL). 
 
Nodaļā sniegts nosacījumu un pasākumu ietekmes izvērtējums saistībā ar klimata politikas 
(SEG emisiju samazināšana, CO2 piesaiste) īstenošanu un gaisa kvalitāti. Nosacījumu un 
pasākumu ietekme (sekmē vai apgrūtina) vērtēta 4 punktu sistēmā un rezultāti atainoti šādi, 
kur: 
 

1 Sekmē tieši 

2 Sekmē netieši 

3 Apgrūtina tieši 

4 Apgrūtina netieši 

n.a. Nav attiecināms 

 
Balstoties uz šo novērtējumu, kā arī citu valstu pieredzi sniegtas rekomendācijas abpusēji 
izdevīgiem risinājumiem klimata politikas īstenošanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. 
 
 
Transporta izmantošanas pārvalde/ pieprasījuma samazināšana 

 

                                                 
74 Energy use in Sweden, https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/ 
75 Eiropas Komisijas 7 ietvarprogrammas FP7/2007-2013 finansēts projekts Nr. 241383 
Biowalk4biofuels (2013). Final Report Summary - Biowaste and Algae Knowledge for the Production of 
2nd Generation Biofuels 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Transporta 
izmantošanas 
pārvalde/ 
pieprasījuma 
samazināšana 

Transportlīdzekļu vadītāju apmācības un 
transportlīdzekļu vadītāju apmācību 
programmas  

2 2 
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Efektīva transporta izmantošanas pārvalde un tā pieprasījuma samazināšana kopumā sekmē 
gan klimata politikas īstenošanu, gan arī gaisa kvalitātes uzlabošanu, jo šādu risinājumu 
pielietošana samazina transportlīdzekļu degvielas patēriņu. Izvērtējot iespējas sasniegt 
oglekļa mazietilpīgu transporta sektoru Eiropas Savienībā, transporta izmantošanas pārvaldes 
un pieprasījuma samazināšanas risinājumiem varētu būt ievērojami mazāks emisiju 
samazinājums, salīdzinot ar energoefektīvāku transportlīdzekļu izmantošanu un pakāpenisku 
pāreju uz zema oglekļa degvielu. Tomēr vienlaikus arī uzsvērts, ka līdz šim sasniegtajai šādu 
risinājumu samērā mazajai efektivitātei ir vairāki skaidrojumi. Proti, pozitīvā rezultāta 
nonivelēšana ar mašīnu skaita pieaugumu un esošo politikas pasākumu (piemēram, cenu 
politika, regulējums) ierobežota izmantošana nesasniedzot pilnu potenciālo efektu76. 
 
Šajā risinājumu grupā biežāk tiek minēta ekonomiskā braukšana (eko-braukšana, angl., eco-
driving), kā arī efektīvas transporta sistēmas (atbilstīga pilsētvides plānošana, lai samazinātu 
braukšanas laiku un distanci), informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošana 
transporta sistēmu vadībai. Šajā pētījumā aptvertā regulējuma ietvaros, transporta 
izmantošanas pārvaldes un pieprasījuma samazināšanas pasākumu prasības Latvijā praktiski 
netiek regulētas likumdošanā, lai gan atbilstīgas prasības būtu iespējams noteikt gan attiecībā 
uz transportlīdzekļu vadītāju apmācību programmām (eko-braukšana), gan arī teritorijas 
attīstības plānošanā. Vispārējās attīstības tendences parāda, ka Eiropas Savienībā notiek šo 
pasākumu attīstība un tādējādi varam pieņemt, ka arī Latvijā pieaugs šādu risinājumu 
izmantošana un to efektivitāte, sekmējot klimata politikas īstenošanu un arī  gaisa kvalitātes 
uzlabošanu. 
 

Būtu ieteicams izvērtēt iespēju iekļaut atbilstīgā regulējuma ietvaros prasības par 
transporta izmantošanas pārvaldi un pieprasījuma samazināšanas pasākumiem. 
 

 
Latvijā, līdzīgi kā daudzās citās ES valstīs, pašlaik transportlīdzekļu vadītāju apmācību kursā 
eko-braukšana nav obligāta. Ekonomiskas braukšanas apmācību programmas tiek ieviestas 
projektu ietvaros vai arī padziļinātu zināšanu kursos autoskolās. Tomēr vairākās valstīs eko-
braukšana ir jau iekļauta obligātajos transportlīdzekļu apmācību kursos: Somijā tiek prasītas 
vismaz septiņas stundas par drošību un eko-braukšanu; arī Beļģijā tiek prasīts vismaz viens 
apmācību modulis (trīs stundas) praktisko nodarbību par racionālu un ekonomisku 
braukšanu77. Ja tiktu ieviesti obligātie eko-braukšanas kursi transportlīdzekļu vadītājiem, tad 
aplēstais degvielas ietaupījums būtu no 2.35% līdz 4% ietvaros78. ES transporta politika iekļauj 
iniciatīvu par eko-braukšanas tālāku attīstību: šādas prasības jau ietver grozītā smago 
transportlīdzekļu un autobusu vadītāja apliecības direktīva (2012/36/EU), bet direktīvas par 
profesionālo transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju un periodisku apmācību (2003/59/EC) 
grozījumi ir sagatavošanā.  
 

 
Būtu ieteicams iekļaut apmācību par eko-braukšanu obligātajā transportlīdzekļu 
vadītāju apmācību kursu pamatprogrammā. 
 

 

                                                 
76 Bleijenberg, et.al. (2013), Pathways to low carbon transport in the EU from possibility to reality. 
Report ofthe CEPS Task Force on Transport and Climate Change 
77 Panteia (2014), Ex-post evaluation study report: Study on the effectiveness and improvement of the 
EU legislative framework on training of professional drivers 
78 Panteia (2014), Ex-post evaluation study report: Study on the effectiveness and improvement of the 
EU legislative framework on training of professional drivers 
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Esošais regulējums Latvijā nosaka teritorijas attīstības plānošanu un prasības teritorijas 
plānošanai, izmantošanai un apbūvei, kur ietverta arī funkcionālā zona, lai nodrošinātu visu 
veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru (MK Noteikumi 
Nr.240, no 30.04.2013). Ir noteikts, ka teritorijas plānošanā jāievēro līdzvērtīgu iespēju 
princips – nodrošinot līdzvērtīgu pieejamību visiem sabiedrības locekļiem, tomēr nosacījumi 
nav izvirzīti saistībā ar transporta sistēmas efektivitāti, kas ietekmētu SEG emisijas un gaisa 
piesārņojumu. 
 

 
Būtu ietiecams iekļaut nosacījumus efektīvas transporta sistēmas plānošanas 
aspektiem pilsētvides attīstības plānošanā.  
 

 
 
 
Latvijā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas transporta sistēmu vadībai tiek aplūkotas 
pētniecības valsts programmas (2014-2017) ietvaros: NextIT - Modernās informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas transporta sistēmu vadībai. Šāda pasākuma viens no uzdevumiem 
ir izstrādāt un izpētīt viedo sensoru un to tīklu tehnoloģiju pielietojumus viedās transporta 
sistēmās.  
 
 

Ieteicams turpināt pētījumus, kā arī attīstīt praktiskās ieviešanas iespējas 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai transporta sistēmu 
vadībai. 

 
 
 

Nepieciešams ieviest inovatīvus administrēšanas mehānismus lielajos 
autoparkos, it īpaši attiecībā uz smago autotransportu, kas tiek izmantots 
komerciāliem mērķiem, tādējādi sekmējot gan SEG, gan GPV emisijas. 

 
 
 
Transportlīdzekļu efektivitātes uzlabošana 

 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Transportlīdzekļu 
efektivitātes 
uzlabošana 
 

Prasības transportlīdzekļu tehniskajam 
stāvoklim, atgāzēm  

2 2 

Prasības ekspluatācijas nodoklim un 
nodevām atkarībā no izmešu līmeņa 

1 2 1 2 

Prasības par patērētājiem sniedzamo 
informāciju par jaunu vieglo automobiļu 
degvielas patēriņu un CO2 izplūdi  

2 2 
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Augstākas energoefektivitātes transportlīdzekļi varētu nodrošināt galveno SEG emisiju un arī 
gaisa piesārņojuma samazinājumu transporta sektorā. Tāpēc transportlīdzekļu efektivitātes 
uzlabošanas risinājumu grupā iekļautas prasības par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un 
atgāzēs esošo izmešu līmeni.  Vienlaikus ar paša transportlīdzekļa tehnisko parametru kontroli 
tiek pielietots arī “piesārņotājs maksā” princips un sekmēta patērētāju informētība, lai 
izvēlētos mazāk piesārņojošu automobili. 
 

Transportlīdzekļu efektivitātes uzlabošanai nepieciešams noteikt stingrākas 
prasības obligātajiem transportlīdzekļu emisiju standartiem un energoefektīvāka 
transportlīdzekļu aprīkojuma izmantošanai, piemēram, smērvielas un riepas. 
 

 
Ieteicams apsvērt iespējas finansiālo iniciatīvu ieviešanai, iegādājoties jaunu 
zemu emisiju un degvielas efektīvu transportlīdzekli, kā arī paplašināt patērētāju 
izglītošanas aktivitātes. 

 
 
Transporta infrastruktūras uzlabošana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
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īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Transporta 
infrastruktūras 
uzlabošana 

Prasības autoceļu būvei 2 4 2 4 

Prasības autoceļu aizsargjoslām 2 2 

Atbalsts ETL uzlādes infrastruktūrai 1 1 

Atbalsts videi draudzīga sabiedriskā 
transporta infrastruktūrai (sliežu 
transports, autobusi) 

1 1 

Atbalsts transporta infrastruktūras 
attīstībai sastrēgumu mazināšanai 

2 2 4 

Atbalsts valsts galveno autoceļu pārbūvei 
un nestspējas palielināšanai 

1 2 1 2 

 
 

Transporta infrastruktūras uzlabošanai nepieciešams īstenot jau esošos 
pasākumus par ETL uzlādes infrastruktūras ieviešanu. 
 

 
 

Nepieciešams izstrādāt efektīvu autostāvvietu izvietošanas politiku pilsētās 
infrastruktūras izmantošanas intensitātes palielināšanai, tai skaitā, sabiedriskā 
transporta izmantošanas pievilcības palielināšanai. 

 
 

 
Nepieciešams ieviest efektīvas informatīvās kampaņas un sabiedrības izglītošanu. 
 

 
 
  

! 

! 

! 

! 

! 
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Zema oglekļa degvielas / elektrotransportlīdzekļi (ETL) 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Uzlabota 
degvielas 
kvalitāte 

Prasības par akcīzes nodokļa likmi 2 2 4 

Prasības degvielas kvalitātei 1 1 

Prasības biodegvielai un atbilstības 
novērtēšanai 

1 2 2 4 

Degvielas veida 
nomaiņa 

Ieteikumi videi draudzīga sabiedriskā 
transporta iepirkumam 

1 1 

Prasības sabiedriskā autotransporta 
līdzekļu iepirkumam 

2 2 

 
Latvijā attiecībā uz biodegvielu, paredzēts saglabāt obligāto piejaukumu, kā arī uzsākt 
diskusijas par esošo piemērojamo standartu par degvielas kvalitāti aktualizēšanu un pēc tam 
par obligātā biodegvielas piejaukuma īpatsvara palielināšanu un attiecināšanu uz visu gadu vai 
konkrētu sezonu; turpināt piemērot samazināto akcīzes nodokļa likmi tīrai biodīzeļdegvielai 
(B100) esošajā līmenī, veikt izmaiņas likumā “Par akcīzes nodokli”, atceļot samazināto akcīzes 
nodokļa likmi fosilās degvielas un biodegvielas maisījumiem ar paaugstinātu biodegvielu 
saturu (E85). 
 
Veicinot biodegvielas izmantošanu, pozitīvāka ietekme ir saistībā ar klimata politikas 
īstenošanu, savukārt saistībā ar gaisa kvalitāti ieguvums būs mazāks, vai pat iespējams 
pasliktinājums no piesārņojuma ar daļiņām (PM). Tādējādi atbilstīgi abpusēji izdevīgi 
risinājumi klimata politikas īstenošanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai rodami zema oglekļa 
degvielas un ETL transportlīdzekļu izmantošanas attīstīšanas virzienā. 
 
Ir saprotams, ka šādu transportlīdzekļu pieaugošu iegādi un izmantošanu var veicināt uz 
patērētājiem vērstu iniciatīvu ieviešana (piemēram, terminētas subsīdijas, nodokļu 
atvieglojumi), lai padarītu ETL plašāk pieejamu lielākam cilvēku skaitam. Šādas iniciatīvas jau 
ir spēkā vairākās ES valstīs. Atbalsta subsīdiju shēmas darbojas, piemēram, Vācijā un 
Slovēnijā79. 
 

Zema oglekļa degvielas un ETL plašākai ieviešanai nepieciešama atbilstīgas 
likumdošanas pilnveidošana un ekonomisko iniciatīvu piemērošana (skatīt arī 
atbilstīgu sadaļu 2.1.nodaļā). 

 
 
Jāturpina popularizēt alternatīvu veidu izmantošanu. Latvijā notiek velosatiksmes 
attīstības plāna izstrāde, tādējādi būtu jāparedz investīcijas atbilstīgas 
veloinfrastruktūras attīstībai. 

 
 
 

  

                                                 
79 Datu bāze: www.res-legal.eu/compare-support-schemes/ (skatīta 08.01.2018)  

! 

! 
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2.3. Rūpniecības nozare  
 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas no rūpniecības sektora var iedalīt 2 grupās - tiešās emisijas, kas 
rodas ražošanas procesā un netiešās emisijas, kas saistītas ar enerģijas ražošanu un 
izmantošanu rūpniecisko procesu nodrošināšanai80. Šajā nodaļā Latvijā esošajā regulējumā 
noteiktie nosacījumi un pasākumi rūpniecības nozarē, kas ietekmē klimata politikas 
īstenošanu un gaisa kvalitāti attiecas uz SEG emisiju, tai skaitā fluorēto gāzu (HFC, PFC, SF6 un 
NF3) un gaisu piesārņojošo vielu emisiju no rūpnieciskajiem procesiem samazināšanu un 
kontroles uzlabošanu. 
 
Nodaļā sniegts nosacījumu un pasākumu ietekmes izvērtējums saistībā ar klimata politikas 
īstenošanu un gaisa kvalitāti. 
 
Nosacījumu un pasākumu ietekme (sekmē vai apgrūtina) vērtēta 4 punktu sistēmā un rezultāti 
atainoti šādi, kur: 
 

1 Sekmē tieši 

2 Sekmē netieši 

3 Apgrūtina tieši 

4 Apgrūtina netieši 

n.a. Nav attiecināms 

 
Balstoties uz šo novērtējumu, kā arī citu valstu pieredzi, sniegtas rekomendācijas abpusēji 
izdevīgiem risinājumiem klimata politikas īstenošanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai 
rūpniecības nozarē.  
 
SEG emisiju, tai skaitā fluorēto gāzu (HFC, PFC, SF6 un NF3) un gaisu piesārņojošo vielu 
emisiju no rūpnieciskajiem procesiem samazināšana un kontroles uzlabošana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

SEG emisiju, tai 
skaitā fluorēto 
gāzu (HFC, PFC, 
SF6 un NF3) un 
gaisu 
piesārņojošo vielu 
emisiju no 
rūpnieciskajiem 
procesiem 
samazināšana un 
kontroles 
uzlabošana 
 

Atbalsts ražojošiem un pakalpojumus 
sniedzošiem uzņēmumiem 
energoefektivitātes uzlabošanai 

1 2 

Nosacījumi energoietilpīgu apstrādes 
rūpniecības uzņēmumu tiesību iegūšanai uz 
samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma 
komponentes maksājumam 

4 4 

Apmācības uzņēmējiem par iespējām celt 
uzņēmumu konkurētspēju, par procesu 
optimizāciju, resursu efektīvu izmantošanu 

2 2 

Atbalsts komersantu attīstībai, sniedzot 
sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un 
izaugsmes kapitāla ieguldījumu 
uzņēmējdarbības projektu īstenošanai 

2 4 2 4 

                                                 
80 United States Environmental Protection Agency, Sources of Greenhouse Gas Emissions, Industry 
Sector Emissions, www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions 

http://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions
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Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Nozaru starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana, atbalstot uzņēmējdarbību un 
ieiešanu ārvalstu tirgos 

4 4 

Pētniecības un rūpniecības sektora 
sadarbības veicināšana, īstenojot projektus, 
kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas 
un ievieš tās ražošanā 

2 2 

Komersantu produktivitātes un 
konkurētspējas paaugstināšanas veicināšana, 
izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus 
produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot 
privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, 
attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās 
specializācijas stratēģijai 

2 2 

Atbalsts privāto investīciju apjomu 
palielināšanai reģionos, veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai 

2 4 2 4 

Prasības piesārņojuma novēršanas un 
kontroles jomā, dabas resursu nodoklis 

1 4 1 4 

Ierobežojumi un aizliegumi attiecībā uz 
darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām 
un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 

1 1 

 
Latvijā spēkā esošajā regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi rūpniecības nozarē, 
vairumā gadījumu tieši vai netieši sekmē gan klimata politikas īstenošanu, gan gaisa kvalitātes 
uzlabošanu, samazinot gaisu piesārņojošo vielu emisijas. Savukārt pieejamais atbalsts dažāda 
veida uzņēmējdarbības attīstībai, atkarībā no šīs darbības veida, var arī potenciāli palielināt 
SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisijas. Tāpat arī regulējuma sniegtā iespēja 
energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem iegūt tiesības uz samazinātu līdzdalību 
obligātā iepirkuma komponentes maksājumam var netieši apgrūtināt klimata politikas 
īstenošanu un gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu. 
 
Eiropas Savienības valstis, lai veicinātu SEG emisiju samazināšanu rūpniecības sektorā, ir 
ieviesušas CO2 nodokli. Piemēram, Zviedrija ir viena no pirmajām valstīm, kas CO2 nodokli 
naftai un dabas gāzei ieviesa jau 1995. gadā, tādējādi samazinot fosilās degvielas izmantošanu. 
Ir novērtēts, ka šāda nodokļa ieviešana ir ekonomiski viens no lētākajiem risinājumiem, lai 
samazinātu CO2 emisijas81. Savukārt Horvātija, CO2 emisiju nodoklis tiek piemērots visiem 
stacionārajiem emisiju avotiem, kas gadā emitē vairāk par 30 tonnām CO2. Tie CO2 nodokļa 
maksātāji, kas investē energoefektivitātes paaugstināšanā, AER izmantošanā, vai pasākumos, 
kas vērsti uz CO2 emisiju samazināšanu, saņem nodokļa atlaides. Vides aizsardzības un 
energoefektivitātes fonds pārrauga šī nodokļa iekasēšanu. No 2013. gada šis nodoklis tiek 
piemērots tikai tām iekārtām (emisiju avotiem), kas neiekļaujas emisiju tirdzniecības shēmā82. 
Arī Latvijā tiek piemērots nodoklis par CO2 emisiju stacionārajās tehnoloģiskajās iekārtās, bet 

                                                 
81 Swedish Institute (2016), Sweden tackles climate change, https://sweden.se/nature/sweden-tackles-
climate-change 
82 Policies and Measures, Croatia: CO2 emission tax, http://pam.apps.eea.europa.eu 

https://sweden.se/nature/sweden-tackles-climate-change
https://sweden.se/nature/sweden-tackles-climate-change
http://pam.apps.eea.europa.eu/
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saskaņā ar Dabas resursu nodokļu likumu, šo nodokli nemaksā par CO2 emisijām, kas rodas, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus un kūdru likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā 
minētajās stacionārajās tehnoloģiskajās iekārtās, kas savukārt netiešā veidā kavē klimata 
politikas ieviešanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu. 
 

Nepieciešams sekmēt tehnoloģiju uzlabošanu, inovāciju ieviešanu rūpniecības 
uzņēmumos, kas paaugstinātu energoefektivitāti un samazinātu enerģijas 
patēriņu. 
 

 
Būtu ieteicams izvērtēt iespējas optimizēt CO2 nodokļa piemērošanu 
stacionārajām tehnoloģiskajām iekārtām, sekmējot fosilās degvielas/kurināmā 
aizvietošanu ar degvielu/kurināmo, kas rada mazākas CO2 emisijas. 

 
 
Latvijā spēkā esošajā regulējumā noteiktie nosacījumi rūpniecības nozarē, attiecībā uz 
fluorēto gāzu emisiju samazināšanu sekmē klimata politikas īstenošanu attiecībā uz SEG 
emisiju samazināšanu.  Fluorētās gāzes ievērojami veicina globālo sasilšanu un daudzas no tām 
ilgstoši saglabājas atmosfērā, tāpēc nepieciešams īstenot pasākumus, kas sekmētu šo gāzu 
izmantošanas apjomu samazināšanu83,84. 
 
Daudzas ES valstis, piemēram, Dānija, Slovēnija, Spānija, kā arī Norvēģija jau ir pielieto dažādus 
finanšu instrumentus, tai skaitā nodokļu sistēmu, lai samazinātu fluorēto gāzu ražošanu, 
importu un izmantošanu85.  
 

Nepieciešams turpināt ierobežot F-gāzu apjomu, piemēram, pielietojot finanšu 
instrumentus; samazināt F-gāzu emisijas no iekārtām; veicināt F-gāzu aizstāšanu 
ar videi draudzīgākām alternatīvām; pilnveidot F-gāzu uzskaites sistēmu.  
 

 
Uzņēmumos, kas strādā ar iekārtām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, nepieciešams rīkot uzņēmumā strādājošo apmācības par rīcībām, lai 
novērtu nejaušas ķīmisko vielu noplūdes un ar tām saistītās emisijas. 

 
 

 
 
 
 

  

                                                 
83 Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g. 
84 ES Regula Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 
85 Duncan Brack (2015), National Legislation on Hydrofluorocarbons, 
http://igsd.org/documents/NationalLegislationonHydrofluorocarbons_9.11.15.pdf 
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2.4. Lauksaimniecības nozare 
 
Lauksaimniecības nozare Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, kā arī citās valstīs ir viens no lielākajiem SEG 
emisiju avotiem86, 87, 88, 89, 90: 

• metāna (CH4) emisijas, piemēram, no: 

o barības fermentācijas atgremotāju dzīvnieku zarnās,  

o nepareizi izkliedētiem kūtsmēsliem un nepareizas kūtsmēslu uzglabāšanas; 

• slāpekļa oksīds (N2O) emisijas, piemēram, no: 

o nepareizi izkliedētiem kūtsmēsliem un nepareizas kūtsmēslu uzglabāšanas; 

o tiešās emisijas augsnes nitrifikācijas procesu rezultātā, 

o tiešās emisijas no slāpekli saturošiem minerālmēsliem, 

o netiešās emisijas no augsnes, kas saistīta ar slāpekļa izskalošanos un noteci uz 

ūdenskrātuvēm, 

o organisko augšņu nosusināšanas un kultivēšanas; 

• oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, piemēram, no lauksaimniecības zemes, noārdoties 

organiskajām vielām humifikācijas rezultātā (ienesot augsnē papildus slāpekli un 

kalciju, organisko vielu humifikācija paātrinās); organisko augšņu nosusināšanas un 

kultivēšanas91, 92, 93, 94, 95.  

                                                 
86 Ministry of the Environment of Estonia (2015), Estonia’s second biennial report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/br2_est_31122015.pdf 
87 Ministry of Environment of Lithuania (2015), Lithuania’s Second Biennial Report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/final_2nd_br_lt.pdf  
88 Ministry of Agriculture and Forestry of Finland (2017), Information on LULUCF actions: FINLAND, 
Progress Report December 2016, http://mmm.fi/documents/1410837/4045459/update-18-1-2017-
on-lulucf-actions_finland_final.pdf/dcad8afd-817f-4524-b75a-81393ab4f939 
89 Swedish Environment Protection Agency (2017),  Information on LULUCF actions by Sweden, First 
progress report, 2016, www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-
o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-
progress-report-2016.pdf 
90 The Netherlands Ministry of Infrastructure and the Environment (2015), The Netherlands Second 
Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf 
91 Ministry of the Environment of Estonia (2015), Estonia’s second biennial report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/br2_est_31122015.pdf 
92 The Netherlands Ministry of Infrastructure and the Environment (2015), The Netherlands Second 
Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
93 Dzidra Kreišmane (2011), Siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas no lauksaimniecības Latvijā un to 
ierobežošanas pasākumi 
94 Norberg, Lisbet (2017), Greenhouse gas emissions from cultivated organic soils effect of cropping 
system, soil type and drainage. Greenhouse gas emissions from cultivated organic soils. Diss. Uppsala: 
Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:30; ISBN 978-91-576-
8833-0; eISBN 978-91-576-8834-7, [Doctoral thesis], http://pub.epsilon.slu.se/14284/ 
95 Janne Hansen (2015), Growing crops on organic soils increases greenhouse gas emissions, 
https://phys.org/news/2015-12-crops-soils-greenhouse-gas-emissions.html#jCp 

https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/br2_est_31122015.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/br2_est_31122015.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/final_2nd_br_lt.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/final_2nd_br_lt.pdf
http://mmm.fi/documents/1410837/4045459/update-18-1-2017-on-lulucf-actions_finland_final.pdf/dcad8afd-817f-4524-b75a-81393ab4f939
http://mmm.fi/documents/1410837/4045459/update-18-1-2017-on-lulucf-actions_finland_final.pdf/dcad8afd-817f-4524-b75a-81393ab4f939
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-progress-report-2016.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-progress-report-2016.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-progress-report-2016.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/br2_est_31122015.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/br2_est_31122015.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/14284/
https://phys.org/news/2015-12-crops-soils-greenhouse-gas-emissions.html#jCp
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Tā kā Latvijā tiek plānota lauksaimnieciskās ražošanas intensifikācija un neizmantoto 
lauksaimniecības zemju atgriešana lauksaimniecības produkcijas ražošanai, tad saskaņā ar 
prognozēm SEG emisiju apjoms līdz 2050. gadam var ievērojami pieaugt (par vairāk nekā 70%, 
salīdzinot ar 2005. gada līmeni)96. Tāpēc svarīgi ir īstenot pasākumus efektīvai SEG emisiju 
samazināšanai lauksaimniecības nozarē.  
 
Šajā nodaļā Latvijā esošajā regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi lauksaimniecības 
nozarē, kas ietekmē klimata politikas īstenošanu (SEG emisiju samazināšanu, CO2 piesaisti) un 
gaisa kvalitāti, ir sagrupēti sešās tehnoloģisko un plānošanas risinājumu grupās97:  

3. Pasākumi ganību vai zālāju apsaimniekošanas uzlabošanai; 
4. Dzīvnieku izcelsmes atkritumu apsaimniekošanas sistēmu uzlabošana; 
5. Lopkopības prakses uzlabošana; 
6. Organisko augšņu izmantošanas uzlabošana; 
7. Minerālmēslu/organiskā mēslojuma izmantošanas samazināšana aramzemēs; 
8. Citi pasākumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas uzlabošanai. 

 
Nodaļā sniegts nosacījumu un pasākumu ietekmes izvērtējums saistībā ar klimata politikas 
īstenošanu un gaisa kvalitāti. Nosacījumu un pasākumu ietekme (sekmē vai apgrūtina) vērtēta 
4 punktu sistēmā un rezultāti atainoti šādi, kur: 
 

1 Sekmē tieši 

2 Sekmē netieši 

3 Apgrūtina tieši 

4 Apgrūtina netieši 

n.a. Nav attiecināms 

 
Balstoties uz šo novērtējumu, kā arī citu valstu pieredzi, sniegtas rekomendācijas abpusēji 
izdevīgiem risinājumiem klimata politikas īstenošanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. 
 
Pasākumi ganību vai zālāju apsaimniekošanas uzlabošanai 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Pasākumi ganību 
vai zālāju 
apsaimniekošanas 
uzlabošanai 

Valsts atbalsts lauksaimniecības 
attīstībai subsīdiju veidā 

2 4 2 4 

Atbalsts mazo lauku saimniecību 
efektivitātei 

2 4 2 4 

Atbalsts lauku attīstībai – vides, 
klimata un lauku ainavas uzlabošanai 

1 2 1 2 

Atbalsts klimatam un videi labvēlīgai 
lauksaimniecības praksei 

1 2 

Atbalsts materiālajiem aktīviem 2 2 

 

                                                 
96 Pēteris Rivža, et.al. (2015), Lauksaimniecības rādītāju un SEG emisiju no lauksaimniecības sektora 
prognoze 2020, 2030. un 2050. gadam ar papildus pasākumiem emisiju samazināšanai, 
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/Lauksaimniecibas_prognozes_2050_gads.pdf 
97 EEA database on climate change mitigation policies and measures in Europe, 
http://pam.apps.eea.europa.eu/ 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/Lauksaimniecibas_prognozes_2050_gads.pdf
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Latvijā spēkā esošajā regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi lauksaimniecības nozarē, 
attiecībā uz ganību un zālāju apsaimniekošanu tiešā vai netiešā veidā sekmē klimata politikas 
īstenošanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu. Tomēr, atsevišķos gadījumos, atkarībā no 
atbalstāmā lauksaimnieciskās darbības veida, ja atbalstītās lauksaimnieciskās darbības 
rezultātā, tiek radītas SEG emisijas, vai gaisu piesārņojošās vielas, klimata politikas īstenošana 
un gaisa kvalitātes uzlabošana var tikt apgrūtināta. 
 
Zālājiem ir būtiska nozīme CO2 piesaistē, tāpēc ES dalībvalstis lielu uzmanību pievērš zālāju 
apsaimniekošanas uzlabošanai. Piemēram, saņemot maksājumu par klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi (zaļināšanas maksājums), saimniecībām no 2015. gada 
jāievēro zaļināšanas prasības, kur cita starpā ir noteiktas prasības esošo ilggadīgo zālāju 
saglabāšanai un ekoloģiski nozīmīgu platību izveidošanai (piemēram, Lietuvā, tie ir 5% no 
aramzemes)98. Savukārt, Zviedrijā ar vienoto platību maksājumu palīdzību, tiek veicināta koku 
saglabāšana zālājos, nosakot prasību saglabāt vismaz 60 kokus uz 1 ha zālāju platību 
(teritorijas, kurās parasti nav atļauta aršana vai mēslošana)99. 
 

Nepieciešams veicināt tādu lauksaimniecisko darbību attīstību, piemēram, zālāju 
apsaimniekošanas uzlabošanu un koku saglabāšanu zālājos, kas sekmē klimata 
politikas īstenošanu un nerada papildu gaisu piesārņojošo vielu emisijas. 

 
 
Dzīvnieku izcelsmes atkritumu apsaimniekošanas sistēmu uzlabošana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Dzīvnieku 
izcelsmes 
atkritumu 
apsaimniekošan
as sistēmu 
uzlabošana 

Atbalsts kūtsmēslu krātuvju 
būvniecībai, rekonstrukcijai 

1 1 

Atļaujas, nosacījumi piesārņojošai 
darbībai 

1 2 1 2 

Prasības kūtsmēslu savākšanai, 
novadīšanai, uzglabāšanai 

2 1 

Atbalsts enerģijas ražošanai no 
lauksaimnieciskas vai 
mežsaimnieciskas izcelsmes 
biomasas 

2 4 

Dabas resursu nodoklis 1 1 

 

Gandrīz visi regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi dzīvnieku izcelsmes atkritumu 
apsaimniekošanai tiešā vai netiešā veidā sekmē gan klimata politikas īstenošanu (SEG emisiju 
samazināšanu), gan veicina gaisu piesārņojošo vielu, piemēram, slāpekļa savienojumu, emisiju 
samazināšanu, no kūtsmēslu krātuvēm, kūtsmēslu savākšanas, novadīšanas un izkliedes.  

                                                 
98 Ministry of Environment of Lithuania (2015), Lithuania’s Second Biennial Report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/final_2nd_br_lt.pdf 
99 Swedish Environment Protection Agency (2017),  Information on LULUCF actions by Sweden, First 
progress report, 2016, www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-
o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-
progress-report-2016.pdf 

! 

https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/final_2nd_br_lt.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/final_2nd_br_lt.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-progress-report-2016.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-progress-report-2016.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-progress-report-2016.pdf
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Papildu vides aizsardzības prasību ievērošanai attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu, 
efektīvai dzīvnieku izcelsmes atkritumu izmantošanai, un CH4 emisiju samazināšanai, vairākās 
ES valstīs, piemēram, Igaunijā, Lietuvā, Nīderlandē tiek veicināta atjaunojamā energoresursa 
- biogāzes iegūšana, izmantojot kūtsmēslus100, 101, 102.  Arī Latvijā ir pieejams atbalsts 
komersantiem, kas nodrošina enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas 
izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju 
(MK noteikumi Nr. 268, no 16.03.2010). Kūtsmēsli ir biogāzes ražošanai vispiemērotākais 
materiāls. Tomēr biogāzes sastāvs nav viendabīgs (komponentes ir CH4, CO2, H2S, NH3, H2O 
tvaiks, N2, siloksāni). Tāpēc enerģijas ražošana no biogāzes, var potenciāli palielināt gaisu 
piesārņojošo vielu (piemēram, SO2, NOx) emisijas. Lai to novērstu, biogāze ir jāattīra103. 

 

Nepieciešams veicināt biogāzes ražošanu un enerģijas ieguvi no 
lauksaimnieciskas izcelsmes biomasas, ja tiek nodrošināta gaisu piesārņojošo 
vielu emisiju nepalielināšanās. 

 
Būtu ieteicams veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu kūtsmēslu pārstrādē, sekmēt 
mēslošanas efektivitātes paaugstināšanu, kas samazinātu slāpekļa un metāna 
emisijas. 

 
Lopkopības prakses uzlabošana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie 
nosacījumi un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Lopkopības 
prakses 
uzlabošana 

Valsts atbalsts 
lauksaimniecības attīstībai 
subsīdiju veidā 

2 4 2 4 

Atbalsts mazo lauku 
saimniecību efektivitātei 

2 4 2 4 

Atbalsts materiālajiem 
aktīviem 

2 2 

Atļaujas, nosacījumi 
piesārņojošai darbībai 

1 2 1 2 

Dabas resursu nodoklis 1 1 

                                                 
100 Ministry of the Environment of Estonia (2015), Estonia’s second biennial report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/br2_est_31122015.pdf 
101 Ministry of Environment of Lithuania (2015), Lithuania’s Second Biennial Report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/final_2nd_br_lt.pdf 
102 The Netherlands Ministry of Infrastructure and the Environment (2015), The Netherlands Second 
Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf 
103 Dubrovskis V. et.al. (2013), Biogāzes ražošana un efektīva izmantošana, 
www.latvijasbiogaze.lv/files/Buklet_LQ.pdf 
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https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/br2_est_31122015.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/br2_est_31122015.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/final_2nd_br_lt.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/final_2nd_br_lt.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf
http://www.latvijasbiogaze.lv/files/Buklet_LQ.pdf
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Latvijā spēkā esošajā regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi lauksaimniecības nozarē, 
attiecībā uz lopkopības praksi tiešā vai netiešā veidā sekmē klimata politikas īstenošanu un 
gaisa kvalitātes uzlabošanu. Vienīgi, sniedzot atbalstu lauksaimniecības attīstībai, atkarībā no 
atbalstāmā lauksaimnieciskās darbības veida, ja šīs darbības rezultātā, tiek radītas SEG 
emisijas, vai gaisu piesārņojošās vielas, klimata politikas īstenošana un gaisa kvalitātes 
uzlabošana var tikt apgrūtināta. 
 
Attīstoties lopkopībai, liela uzmanība tiek pievērsta iespējamiem risinājumiem, kā samazināt 
metāna emisijas, optimizējot dzīvnieku barības devas un sastāvu104. Īpaši nozīmīgi tas ir 
slaucamo govju un gaļas liellopu saimniecībās, kur rodas lielākais gāzu apjoms. Risinājums 
metāna emisiju samazināšanai ir izmantot atgremotājdzīvnieku barošanai kvalitatīvu zāles 
lopbarību, koncentrētāku barību un barību ar augstāku tauku saturu105. 
 

Ir nepieciešams paaugstināt lauksaimniecības uzņēmumu zināšanas un izpratni 
par dzīvnieku barības devas un sastāva optimizēšanas iespējām, kas būtiski 
samazina metāna emisiju daudzumu, vienlaikus atstājot pozitīvu ietekmi uz 
produkcijas apjomu.  

 
 
Organisko augšņu izmantošanas uzlabošana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Organisko augšņu 
izmantošanas 
uzlabošana 

 

Atbalsts lauku attīstībai – vides, 
klimata un lauku ainavas 
uzlabošanai 

1 2 1 2 

Atbalsts klimatam un videi 
labvēlīgai lauksaimniecības 
praksei 

1 2 

Atbalsts materiālajiem aktīviem 2 2 

Atļaujas, nosacījumi piesārņojošai 
darbībai 

1 2 1 2 

Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes ierīkošana mežā 

4 n.a. 

Atbalsts meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcijai un renovācijai, kā 
arī jaunu meliorācijas sistēmu 
būvniecībai lauksaimniecībā 
izmantojamā zemē 

2 4 n.a. 

 

                                                 
104 The Netherlands Ministry of Infrastructure and the Environment (2015), The Netherlands Second 
Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf 
105 Kreišmane D. (2011), Siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas no lauksaimniecības Latvijā un to 
ierobežošanas pasākumi 
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https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf
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Regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi saistībā ar organisko augšņu izmantošanu 
vairumā gadījumu sekmē klimata politikas īstenošanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu. 
Regulējumā noteiktā atļauja lauksaimniecības zemi ierīkot mežā potenciāli samazina CO2 
piesaisti (ja tiek ierīkota aramzeme), un tādējādi var netieši apgrūtināt klimata politikas 
īstenošanu. Savukārt atbalsts meliorācijas sistēmu ierīkošanai lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs var veicināt ražības paaugstināšanu un CO2 piesaisti, savukārt organiskajās 
(kūdrainajās) augsnēs pēc šo augšņu nosusināšanas augsnes mineralizācijas procesā var 
veidoties CO2 emisijas, kas arī var apgrūtināt klimata politikas īstenošanu. 
 
Arī citās ES valstīs liela uzmanība tiek pievērsta SEG emisiju samazināšanai no organiskajām 
augsnēm. Piemēram, Zviedrijā notiek pētījumi, vai dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana 
organiskajās lauksaimniecībā izmantojamās augsnēs, lai samazinātu SEG emisijas no šīm 
augsnēm, būtu ekonomiski iespējama un dotu pozitīvu ietekmi vides un dabas aizsardzībā. 
Lauksaimniekiem tiek sniegts atbalsts mitrāju ierīkošanai lauksaimniecības zemēs (prioritāri 
organiskajās augsnēs), kā arī tālākai šo mitrāju apsaimniekošanai. Galvenais atbalsta mērķis ir 
veicināt bioloģisko daudzveidību un samazināt barības elementu izskalošanos. Tagad Zviedrijā 
atsevišķos reģionos meliorācijas sistēmas var ierīkot, tikai saņemot īpašu atļauju, bet pārējā 
teritorijā organisko augšņu nosusināšana lauksaimniecības zemes ierīkošanai nav atļauta106. 
Arī Dānijā tiek veicināta organisko augšņu (ar noteiktu organisko vielu daudzumu) 
neizmantošana lauksaimniecībā. Zemniekiem tiek maksātas kompensācijas par šādu lauku 
neizmantošanu vai apsaimniekošanu ar ekstensīvām metodēm. Saņemot kompensācijas, 
šādus laukus nedrīkst apart, mēslot vai apstrādāt ar pesticīdiem107. 
 

Nepieciešams veicināt ilgtspējīgu mitrāju apsaimniekošanu, mitrāju atjaunošanu 
nosusinātajās organiskajās augsnēs, kā arī izvērtēt organisko augšņu 
nosusināšanas nepieciešamību. 

 
 
 
Minerālmēslu/organiskā mēslojuma izmantošanas samazināšana aramzemēs 

Tehnoloģisko 
un plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Minerālmēslu
/organiskā 
mēslojuma 
izmantošanas 
samazināšana 
aramzemēs 

Atbalsts par svaigiem augļiem un 
dārzeņiem, ja tie audzēti, 
ievērojot integrētas augu 
aizsardzības vispārīgos principus 

1 1 

Atbalsts klimatam un videi 
labvēlīgai lauksaimniecības 
praksei 

1 2 

Atbalsts materiālajiem aktīviem 2 2 

                                                 
106 Swedish Environment Protection Agency (2017),  Information on LULUCF actions by Sweden, First 
progress report, 2016, www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-
o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-
progress-report-2016.pdf 
107 Janne Hansen (2015), Growing crops on organic soils increases greenhouse gas emissions, 
https://phys.org/news/2015-12-crops-soils-greenhouse-gas-emissions.html#jCp 
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http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-progress-report-2016.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-progress-report-2016.pdf
https://phys.org/news/2015-12-crops-soils-greenhouse-gas-emissions.html#jCp
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Tehnoloģisko 
un plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi 
un pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Atļaujas, nosacījumi piesārņojošai 
darbībai 

1 2 1 2 

Prasības mēslošanas līdzekļu 
izkliedēšanai un normas ar 
kūtsmēsliem un fermentācijas 
atliekām ievadītajam slāpekļa 
daudzumam uz lauka 

2 1 

 
Regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi minerālmēslu un organiskā mēslojuma 
izmantošanai tieši vai netieši sekmē gan klimata politikas īstenošanu, gan gaisa kvalitātes 
uzlabošanu.  
 
ES valstīs, lai samazinātu tiešās un netiešās N2O emisijas no lauksaimniecības, tiek veicināta 
bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, kā arī kontrolēta minerālmēslu un organiskā mēslojuma 
iestrādes apjomi108, 109. Daudz tiek darīts, lai informētu zemniekus par iespējām, kā samazināt 
SEG emisijas no lauksaimniecības. Piemēram, Zviedrijas lauksaimniecības padome ir 
izveidojusi konsultāciju programmu, kuras ietvaros tiek sniegtas konsultācijas par augu seku, 
augsnes auglību, kaļķošanu un dažādu lauksaimniecisko aktivitāšu ietekmi uz SEG emisiju 
apjomu110. Arī Nīderlandē, lai samazinātu SEG emisijas, ir izstrādātas vadlīnijas labai 
lauksaimniecības praksei attiecībā uz slāpekļa mēslojumu. Ir pierādīts, ka precīzā 
lauksaimniecība (augsnes kultivēšana), izmantojot globālās pozicionēšanas tehnoloģiju (GPS) 
iespējas slāpekļa papildmēslojuma devu variēšanai, ļauj ievērojami samazināt N2O emisijas 
(aptuveni 169 tonnas N2O-N gadā), īpaši mālainās augsnēs111. 
 
 

Nepieciešams atbalstīt jaunu tehnoloģiju pielietošanu precīzās lauksaimniecības 
attīstībai, kas ļautu efektīvāk izmantot minerālo un organisko mēslojumu, 
tādējādi samazinot slāpekļa emisijas. 

 
 
  

                                                 
108 Ministry of Environment of Lithuania (2015), Lithuania’s Second Biennial Report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/final_2nd_br_lt.pdf 
109 Ministry of Agriculture and Forestry of Finland (2017), Information on LULUCF actions: FINLAND, 
Progress Report December 2016, http://mmm.fi/documents/1410837/4045459/update-18-1-2017-
on-lulucf-actions_finland_final.pdf/dcad8afd-817f-4524-b75a-81393ab4f939 
110 Swedish Environment Protection Agency (2017),  Information on LULUCF actions by Sweden, First 
progress report, 2016, www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-
o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-utslapp-fran-markanvandning/LULUCF-actions-by-Sweden-First-
progress-report-2016.pdf 
111 The Netherlands Ministry of Infrastructure and the Environment (2015), The Netherlands Second 
Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf 

! 

https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/final_2nd_br_lt.pdf
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http://mmm.fi/documents/1410837/4045459/update-18-1-2017-on-lulucf-actions_finland_final.pdf/dcad8afd-817f-4524-b75a-81393ab4f939
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https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/application/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf
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Citi pasākumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas uzlabošanai 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata politikas 
īstenošanu 

gaisa kvalitāti 

Citi pasākumi 
lauksaimniecībā 
izmantojamās 
zemes 
apsaimniekošan
as uzlabošanai  

Valsts atbalsts lauksaimniecības 
attīstībai subsīdiju veidā 

2 4 2 4 

Kokaugu stādījumu ierīkošana 
lauksaimniecībā izmantojamā zemē 

2 n.a. 

Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes ierīkošana mežā 

4 n.a. 

Atbalsts ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību attīstībai 

2 4 n.a. 

Atbalsts zināšanu pārnesei, 
konsultācijām, darbaspēka paaudžu 
nomaiņai 

2 2 

Atbalsts mazo lauku saimniecību 
efektivitātei 

2 4 2 4 

Atbalsts lauku attīstībai – vides, 
klimata un lauku ainavas 
uzlabošanai 

1 2 1 2 

Atbalsts klimatam un videi 
labvēlīgai lauksaimniecības praksei 

1 2 

Atbalsts materiālajiem aktīviem 
 

2 2 

Atbalsts enerģijas ražošanai no 
lauksaimnieciskas vai 
mežsaimnieciskas izcelsmes 
biomasas 

2 4 

Atbalsts meliorācijas sistēmu 
uzlabošanai un būvniecībai 
lauksaimniecībā izmantojamā zemē 

2 n.a. 

Atbalsts lauksaimniecības produktu 
ar augstu pievienoto vērtību 
ražošanai 

2 2 

 
Vairums regulējumā noteikto nosacījumu un pasākumu saistībā ar lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes apsaimniekošanu tieši vai netieši sekmē klimata politikas īstenošanu un 
gaisa kvalitātes uzlabošanu. Daži regulējuma nosacījumi un pasākumi, kas netieši var 
apgrūtināt klimata politikas īstenošanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu, jau minēti iepriekš. 
Papildus jāmin regulējumā noteiktais atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai, 
piemēram, tūrisma aktivitāšu veicināšanai. Palielinātas tūrisma plūsmas potenciāli var 
palielināt SEG emisijas, un tādējādi šāds pasākums netieši apgrūtina klimata politikas 
īstenošanu. 
 
Arī Igaunijā un Lietuvā, lai samazinātu SEG emisijas no lauksaimniecības sektora un palielinātu 
CO2 piesaisti aramzemēs, tiek veicināti zaļināšanas pasākumi, bioloģiskā lauksaimniecība un 
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biomasas izmantošana enerģijas ražošanai112, 113. Savukārt Nīderlandē 2008. gadā ir noslēgta 
brīvprātīgā vienošanās starp valsti un lauksaimniecības sektoru (t.s. lauksaimniecības pakts 
par tīru un efektīvu lauksaimniecību), kas līdz 2020. gadam paredz par 30% samazināt SEG 
emisijas, salīdzinot ar 1990. gadu. Šāda vienošanās ir veicinājusi ciešāku sadarbību, piemēram, 
starp fermu un siltumnīcu īpašniekiem biogāzes izmantošanā enerģijas ražošanā un patēriņā, 
tādējādi veicinot ne tikai emisiju samazināšanu, bet arī AER izmantošanas palielināšanos114,  115. 
 
Somijā SEG emisiju samazināšanai no lauksaimniecības sektora tiek īstenota kompleksa pieeja. 
2014. gadā ir izveidota Klimata Programma Somijas lauksaimniecības nozarei, kurā definēti 
pasākumi saistībā ar oglekļa piesaistē augsnē, kūdrāju apsaimniekošanu, lauksaimniecisko 
kultūru audzēšanu, invazīvo sugu izplatības ierobežošanu, kūtsmēslu apsaimniekošanu, 
precīzu slāpekļa mēslojuma lietošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 
izmantošanu lauksaimniecības sektorā, pārtikas atkritumu apjoma samazināšanu, ēšanas 
paradumu maiņas veicināšana, samazinot gaļas patēriņu. Lai vēl vairāk samazinātu SEG 
emisijas lauksaimniecībā tiek sekmēta organisko augšņu kultivēšana nepielietojot aršanu, 
gruntsūdens līmeņa pacelšana un koku izciršana organiskajās augsnēs,  biogāzes ražošana116. 
 
 

Nepieciešams paaugstināt lauksaimnieku informētību par klimatam un videi 
labvēlīgai lauksaimniecības prakses pielietošanas iespējām, pilnveidot 
bioloģiskās lauksaimniecības metodes un veicināt to izmantošanu. 

 
 

2.5. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un 
mežsaimniecība 

 
Saskaņā ar projekta darba uzdevumu pētījums aptver galvenokārt mežsaimniecības nozari, 
kas tiek izcelta kā būtiskākā nozare zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības (ZIZIMM) aktivitātēs. Nosacījumi un pasākumi, kuri būtu attiecināmi uz 
mežsaimniecības risinājumiem, bieži pārklājas ar jomām citos sektoros, piemēram, 
enerģētikā, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Šajā nodaļā Latvijā esošajā regulējumā 

                                                 
112 Ministry of the Environment of Estonia (2015), Estonia’s second biennial report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/br2_est_31122015.pdf 
113 Ministry of Environment of Lithuania (2015), Lithuania’s Second Biennial Report under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/final_2nd_br_lt.pdf 
114 The Netherlands Ministry of Infrastructure and the Environment (2015), The Netherlands Second 
Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/appli
cation/pdf/the_netherlands_second_biennial_report.pdf 
115 NL Agency (2012), Agricultural sectors take steps on energy and climate: Renewable energy, 
greenhouse gas reduction and energy savings, www.ce.nl/art/uploads/SEN186-
8%20DOW%20Folder%20Engels.pdf 
116 Ministry of Agriculture and Forestry of Finland (2017), Information on LULUCF actions: FINLAND, 
Progress Report December 2016, http://mmm.fi/documents/1410837/4045459/update-18-1-2017-
on-lulucf-actions_finland_final.pdf/dcad8afd-817f-4524-b75a-81393ab4f939 
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noteiktie nosacījumi un pasākumi mežsaimniecības nozarē, kas ietekmē klimata politikas 
īstenošanu un gaisa kvalitāti, ir sagrupēti šādās attiecināmajās risinājumu grupās:  

▪ Meža apsaimniekošana; 

▪ Koksnes produktu izmantošana; 

▪ Citi pasākumi. 

Nodaļā sniegts nosacījumu un pasākumu ietekmes izvērtējums saistībā ar klimata politikas 
(SEG emisiju samazināšana, CO2 piesaiste) īstenošanu un gaisa kvalitāti. Nosacījumu un 
pasākumu ietekme (sekmē vai apgrūtina) vērtēta 4 punktu sistēmā un rezultāti atainoti šādi, 
kur: 
 

1 Sekmē tieši 

2 Sekmē netieši 

3 Apgrūtina tieši 

4 Apgrūtina netieši 

n.a. Nav attiecināms 

 
Balstoties uz šo novērtējumu, kā arī citu valstu pieredzi sniegtas rekomendācijas abpusēji 
izdevīgiem risinājumiem klimata politikas īstenošanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. 
 
Meža apsaimniekošana 

Tehnoloģisko 
un plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Apmežošana Prasības meža atjaunošanai un ieaudzēšanai 1 n.a. 

Atbalsts meža atjaunošanai un ieaudzēšanai, 
t.sk., neizmantotajā LIZ 

1 2 

Koku stādīšana l.s. zemē 2 n.a. 

Meža 
apsaimniekošan
as veicināšana 

Prasības meža aizsardzībai 2 n.a. 

Atbalsts nacionālajam meža monitoringam 
 

2 n.a. 

Ierobežojumi parkiem un meža parkiem 
mežā 

2 n.a. 

Meža apsaimniekošanas plāns un pasākumu 
noteikšana 

1 2 3 n.a. 

Esošo mežu 
produktivitātes 
veicināšana) 

Prasības meža ģenētiskā fonda saglabāšanai 2 n.a. 

Atmežošanas 
novēršana 

Kompensācija par atmežošanu 1 2 n.a. 

Koku ciršanas ierobežojumi 2 n.a. 

Prasības koku ciršanai mežā un ārpus meža 2 3 4 4 

Lauksaimniecības zemes ierīkošana mežā 4 n.a. 

Mežu 
aizsardzība pret 
dabīgajiem 
postījumiem 

Atbalsts meža atjaunošanai pēc 
ugunsgrēkiem un citām dabas katastrofām 

1 2 

Degradētās 
zemes 
atjaunošana 

Atbalsts meliorācijas sistēmu uzlabošanai 2 n.a. 

Prasības meliorācijas sistēmu ekspluatācijai 
un uzturēšanai 

2 n.a. 
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Raksturojot situāciju Latvijā, tiek uzsvērts, ka valsts politika ir stabils un nemainīgs pamats 
ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un arī turpmāk nav gaidāmas izmaiņas valsts mežu 
politikā, tomēr citās politikas jomās liela ietekme ir paredzama ES atjaunojamās enerģijas 
mērķu kontekstā117.  
 

 
Nepieciešami ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 
uzlabošanā. 
 

 
 
Koksnes produktu izmantošana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Koksnes 
produktu 
izmantošanas 
veicināšana 

Atbalsts investīcijām jaunu produktu un 
tehnoloģiju izstrādei 

2 4 2 4 

Atbalsts inovāciju ieviešanai 2 2 4 

SEG intensīvu 
materiālu 
aizvietošana ar 
koksnes 
produktiem 

Atbalsts vietējo AER izmatošanai 
centralizētajā siltumapgādē 

2 4 4 

 
Veicinot koksnes produktu izmantošanu, ietekme saistībā ar klimata politikas īstenošanu un 
gaisa kvalitāti nav viennozīmīgi vērtējama, jo atkarībā no atbalstītās darbības apjoma un veida 
var samazināties vai palielināties SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisijas. Latvijā ir plaši 
izmantota koksnes produktu kā vietējo AER izmantošana centralizētajā siltumapgādē, tomēr 
sadedzināšanas procesā rodas gaisu piesārņojošo vielu NOx un PM emisijas. Iepriekš veiktajos 
Baltijas Vides Foruma pētījumos ir apskatītas pasākumu ietekmes klimata politikas 
īstenošanas kontekstā118 un arī saistībā ar gaisa kvalitāti119, kā arī sagatavotas rekomendācijas 
risinājumiem. 
 
Cita veida pasākumi 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Cita veida 
pasākumi 

Motoru izmešu posmu prasības traktoru 
dzinējiem 

2 2 

Prasības meža aizsargjoslām ap pilsētām 2 2 

                                                 
117 ZM Progresa ziņojums, 2017: Progress report under EU Decision 529/2013/EU Article 10, 
Information on LULUCF actions in Latvia, Riga, 2017. 
118 Brēmere I., Indriksone D., Klāvs G., Reķis J. (2016), SEG emisiju samazināšanas pasākumu sinerģijas 
un konfliktējošās ietekmes: Rekomendāciju ziņojums. Projekta “Komplekss izvērtējums par sociāli-
ekonomiski pamatotiem risinājumiem klimata politikas ieviešanai” Nr.1-08/339/2015 ietvaros. Rīga  
119 Brēmere I., Toropovs V., Meija-Toropova A., Aleksejeva I. (2014), Priekšlikumi iespējamiem 
risinājumiem putekļu un sēra dioksīda emisiju samazinājumam no mazām un vidējām sadedzināšanas 
iekārtām Latvijā. Pasūtītājs LVAFA, Līgums Nr.1-20/230.Rīga. 
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Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi 

2 2 

Prasības enerģētikas infrastruktūras 
objektu aizsargjoslā 

4 n.a. 

 

Šajā iespējamo pasākumu grupā svarīga loma ir mežu aizsargjoslām ap pilsētām, kurām ir 
potenciāls piesaistīt gaisu piesārņojošās vielas, tādējādi uzlabojot gaisa kvalitāti (īpaši PM2,5, 
PM10, O3, NOx, SO2).  

 

Nepieciešams attīstīt zaļās infrastruktūras piepilsētu teritorijās, ievērojot 
atbilstīgas teritorijas plānošanas un meža aizsargjoslu prasības ap pilsētām. 

 
 
 

2.6. Atkritumu apsaimniekošanas nozare 
 
Nosacījumi un pasākumi, kuri būtu attiecināmi uz atkritumu apsaimniekošanas risinājumiem, 
bieži pārklājas ar jomām citos sektoros, piemēram, enerģētikā, lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā. Apkopoto politikas virzienu un pasākumu tvērums ir plašs Eiropas Vides 
aģentūras datu bāzē un atkritumu sektorā aptver deviņas tehnoloģisko un plānošanas 
risinājumu grupas120. Savukārt šajā nodaļā Latvijā esošajā regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi atkritumu apsaimniekošanas nozarē, kas ietekmē klimata politikas īstenošanu un 
gaisa kvalitāti, ir sagrupēti trijās attiecināmajās risinājumu grupās:  

▪ Atkritumu apsaimniekošana un daudzuma samazināšana; 

▪ Atkritumu pārstrāde un reģenerācija; 

▪ Atkritumu deponēšana (apglabāšana). 

 
Nodaļā sniegts nosacījumu un pasākumu ietekmes izvērtējums saistībā ar klimata politikas 
(SEG emisiju samazināšana, CO2 piesaiste) īstenošanu un gaisa kvalitāti.   
 
Nosacījumu un pasākumu ietekme (sekmē vai apgrūtina) vērtēta 4 punktu sistēmā un rezultāti 
atainoti šādi, kur: 
 

1 Sekmē tieši 

2 Sekmē netieši 

3 Apgrūtina tieši 

4 Apgrūtina netieši 

n.a. Nav attiecināms 

 
Balstoties uz šo novērtējumu, kā arī citu valstu pieredzi sniegtas rekomendācijas abpusēji 
izdevīgiem risinājumiem klimata politikas īstenošanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. 

                                                 
120 EEA database on climate change mitigation policies and measures in Europe, 
http://pam.apps.eea.europa.eu/ 
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Atkritumu apsaimniekošana un daudzuma samazināšana 

Tehnoloģisko un 
plānošanas risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Atkritumu 
apsaimniekošana un 
daudzuma 
samazināšana 

Prasības atkritumu apsaimniekošanas 
plānā iekļaujamajiem pasākumiem 
racionālai atkritumu 
apsaimniekošanai 

2 2 

Prasības sadzīves atkritumu 
apsaimniekotājiem  

2 2 

Maksa par atkritumu 
apsaimniekošanu 

2 2 

Atļaujas, nosacījumi piesārņojošai 
darbībai 

1 1 

Dabas resursu nodoklis 
 

1 1 

 
Atkritumu apsaimniekošanas un to daudzuma samazināšanas pasākumu mērķis ir saraut 
saikni starp ekonomisko izaugsmi un ar atkritumu radīšanu saistīto ietekmi uz vidi. Latvijā 
esošajā regulējumā noteiktie nosacījumi un pasākumi sekmē klimata politikas īstenošanu un 
emisiju daudzuma samazinājumu. Prasība pēc atļaujām un nosacījumi piesārņojošai darbībai, 
un to ieviešanas kontrole tieši sekmē klimata politikas īstenošanu un gaisa kvalitātes 
uzlabošanu. 
 

Nepieciešams turpināt ieviest atbilstīgus un efektīvus ekonomiskos instrumentus 
atkritumu apsaimniekošanai, piemēram, maksu par atkritumu apsaimniekošanu, 
dabas resursu nodokli. 

 
 
 
Atkritumu pārstrāde un reģenerācija 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Atkritumu 
pārstrāde un 
reģenerācija 

Prasības radīto atkritumu dalītai 
savākšanai un reģenerācijai  

2 2 

Prasības elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu savākšanai un 
apstrādei 

1 2 

Atbalsts pārstrādes iekārtu izveidei  2 2 3 

Prasības šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumiem un darbībām (kompostēšana) 

2 1 

Atbalsts atkritumu dalītas savākšanas 
sistēmas attīstīšanai 

2 2 

Prasības atkritumu sadedzināšanai un 
atkritumu sadedzināšanas iekārtu 
darbībai  

2 1 

! 
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Atkritumu pārstrādei un reģenerācijai nepieciešami pasākumi, lai radītu jaunas 
pārstrādes jaudas, piemēram, strādājot pie bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanas uzlabošanas un attīstīšanas. 
 

 
Plānojot ieguldījumus jaunās atkritumu apstrādes jaudās un dažādu tehnoloģiju 
ieviešanai, jāievēro gan klimata politikas, gan arī gaisa kvalitātes 
nepasliktināšanas nosacījumi. “Atkritumu pārvēršanai enerģijā” jāpiešķir plašāka 
perspektīva par konvencionālo atkritumu sadedzināšanu. 

 
 
Atkritumu deponēšana (apglabāšana) 

Tehnoloģisko un 
plānošanas 
risinājumu 
grupas 

Regulējumā noteiktie nosacījumi un 
pasākumi 

Ietekme saistībā ar 

klimata 
politikas 
īstenošanu 

gaisa 
kvalitāti 

Atkritumu 
deponēšana 
(apglabāšana) 

Prasības poligonu ierīkošanai un 
apsaimniekošanai, t.sk., poligonu gāzes 
savākšanai, apstrādei un izmantošanai 
enerģijas iegūšanai vai sadedzināšanai 

1 2 

Prasības poligona vai tā daļas 
apsaimniekošanai pēc to slēgšanas 

2 2 

 
Noglabāto atkritumu daudzuma samazināšanai (atkritumu deponēšana) jāizvērtē 
iespējas noteikt ierobežojumus tādiem atkritumiem, kuriem pastāv pārstrādes 
iespējas, apglabāšanai poligonos. 

 
 

Ilgtermiņa perspektīva jānovērtē dažādām iespējām, piemēram, līdz-
sadedzināšana, biogāzes ražošana, biodegvielas ieguves attīstīšanas pamatotība, 
ievērojot arī resursa pieejamību.  

 

  

! 

! 

! 

! 
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Secinājumi 
 
Rekomendācijas iekļauj priekšlikumus abpusēji izdevīgiem risinājumiem siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisiju samazināšanai, CO2 piesaistei un gaisa kvalitātes uzlabošanai, kas būtu jāveic, lai 
sabalansētu un novērstu iespējamās pretrunas, neparedzot politiku mīkstināšanu. 
Rekomendācijas aptver enerģētikas, transporta, rūpniecības, lauksaimniecības, zemes 
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanas nozares.  
 
Pētījumā ietverto nozaru griezumā identificēti vairāki perspektīvi risinājumi, kuru izmantošana 
samazinātu, vai novērstu SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju rašanos, piemēram: 

• Enerģētika. Veicinot koksnes produktu izmantošanu, ietekme saistībā ar klimata politikas 
īstenošanu un gaisa kvalitāti nav viennozīmīgi vērtējama. Latvijā ir plaši izmantota koksnes 
produktu kā vietējo AER izmantošana centralizētajā siltumapgādē, tomēr sadedzināšanas 
procesā rodas gaisu piesārņojošo vielu NOx un PM emisijas. Nākotnē centralizētās 
siltumapgādes uzņēmumiem, plānojot investīcijas, perspektīvs risinājums būtu tādu 
enerģijas avotu un tehnoloģiju izvēle, kuru izmantošana nebalstās uz sadedzināšanas 
procesiem. Savukārt koksnes izmantošanai perspektīvākā būtu produktu ar augstu 
pievienoto vērtību ražošana. 

• Transports.  Elektrotransportlīdzekļu daļas paaugstināšana transporta sektorā, kā arī otrās 
un trešās paaudzes degvielas izmantošana ir efektīvs, klimata politikas īstenošanai un gaisa 
kvalitātes uzlabošanai abpusēji izdevīgs pasākums. 

• Lauksaimniecībā slāpekļa emisiju samazināšanai perspektīvs risinājums ir jaunu tehnoloģiju 
pielietošana minerālo un organisko mēslojumu dozēšanai precīzās lauksaimniecības 
ietvaros. Savukārt atkritumu apsaimniekošanas jomā perspektīva ir atkritumu pārvēršanai 
enerģijā, kas nav to sadedzināšana. 

 
Rekomendētie pasākumi nozaru griezumā atspoguļo attiecīgās nozares aktualitātes, bet šajā 
nodaļā apkopoti svarīgākie aspekti abpusēji izdevīgu risinājumu ieviešanai attiecībā uz visām 
pētījumā ietvertajām nozarēm: 

• Daudzu pasākumu praktiskai ieviešanai nepieciešamas apjomīgas sākotnējās investīcijas. 
Tāpēc jēgpilni, atbilstīgi, konkrētu mērķu sasniegšanai izveidoti, terminēti atbalsta 
instrumenti ir nepieciešami uzsākšanas fāzē, lai panāktu pasākumu īstenošanas pārklājuma 
un aptvēruma strauju paplašināšanos. Atbalsta instrumentu piemērošanai un efektivitātes 
nodrošināšanai jāparedz konkrētu mērķu definēšana, “burkāna un pātagas” pieejas 
piemērošana un izvirzīto mērķu sasniegšanas kontrole.  

• Plānojot investīciju politiku, veicinot inovāciju izstrādāšanu un ieviešanu, jāievēro 
ekonomiskais izdevīgums, vienlaikus iekļaujot vides komponenti, tai skaitā nodrošinot SEG 
emisiju samazināšanu, CO2 piesaistes un gaisa kvalitātes uzlabošanu. 

• Pasākumu praktiskajā ieviešanā svarīgu lomu spēlē pašvaldības, kuru spēkos ir motivēt gan 
uzņēmumus, gan iedzīvotājus, sniegt konsultācijas un piemērot vietējos atbalsta 
instrumentus. 

• Pašlaik daudzi pasākumi attiecas uz lielajiem uzņēmumiem, kuriem ir noteiktas prasības 
pasākumu ieviešanai, monitoringam un ziņošanai. Pasākumu īstenošanas efektivitātes 
palielināšanai ievērojamu pienesumu varētu sniegt arī vidējo uzņēmumu plaša iesaiste, 
piemēram, uz brīvprātīgās vienošanās principiem. Šajā kontekstā nozaru asociācijas varētu 
darboties kā sekmīgs starpnieks, popularizējot brīvprātīgās vienošanās uzņēmumos. 

• Daudziem pasākumiem raksturīgs starpnozaru tvērums, tāpēc to efektīvai praktiskajai 
ieviešanai ir būtiska atbildīgo institūciju cieša sadarbība vienotu mērķu sasniegšanai. 
Klimata politikas un gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārsvarā attiecas uz VARAM, 
Zemkopības, Ekonomikas un Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošajām jomām. 
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Pielikumi 
 

1. Nozaru regulējuma ietekme uz klimata politiku un gaisa 
kvalitāti Latvijā 
 
2. Datu pieejamība un aptvērums 


