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Zaļais kurss šodienas acīm (EK)

• Līdz 2050. gadam pielikts punkts siltumnīcefekta gāzu neto 
emisijām

• Līdz 2030.gadam samazināt emisijas vismaz par 55%, 
salīdzinot ar 1990. gada rādītājiem

• 2021.gada 14.jūlijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem šo 
mērķrādītāju sasniegšanai un Eiropas zaļā kursa īstenošanai

• Risinājums, kā novērst Covid-19 pandēmijas sekas



Zaļais kurss šodienas acīm (LV)

• Nacionālā enerģētikas un klimata padome un tās
apakšpadomes

• Viedā reindustrializācija

• Būt par līderi, nevis iedzinēju pozīcijās zaļās transformācijas
īstenošanā



LTRK biedru ekspresaptauja

Ekspresaptauja “Zaļais kurss šodienas acīm”

• Mērķis: fiksēt uzņēmēju redzējumu par zaļā kursa politikas virzieniem, 

• Kopā 62 respondenti

• Visu lielumu, nozaru un reģionu uzņēmumi

• Ekspresaptauja veikta no 6. līdz 9.decembrim
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Cik cilvēki ir nodarbināti Jūsu 
uzņēmumā? 
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Reģions, kurā darbojas jūsu
uzņēmums? 

Rīga un pierīga Vidzeme Latgale Zemgale Kurzeme
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Vai jūs zināt, kas ir ES zaļais kurss?

Jā Nē Apmēram, tomēr ir daudz neskaidru jautājumu
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Vai esat vērtējuši, cik lielu ietekmi uz jūsu uzņēmuma darbu 
atstās zaļā kursa politikas iniciatīvu ieviešana?

Jā Nē Esam vērtējuši, bet zaļā kursa
politikas ietekmi vēl nevar precīzi novērtēt

Cits
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Vai jūsu uzņēmumā pēdējo gadu laikā ir pievērsta 
pastiprināta uzmanība ilgtspējas aktivitāšu ieviešanai 

uzņēmuma darbības procesos?

Jā Nē Cits
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Vai, jūsuprāt, būtu lietderīgi valstī izveidot vienotu 
kontaktpunktu zaļās politikas ieviešanas koordinēšanai?

Jā Nē Cits
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Kā vērtējat sava uzņēmuma izaugsmes iespējas, ieviešot 
zaļā kursa un citas ilgtspējas politikas iniciatīvas?

Zaļā kursa iniciatīvas palīdzēs attīstīt uzņēmumu zaļā kursa iniciatīvas rada riskus uzņēmuma izaugsmei Cits
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Kā vērtējat finanšu pieejamību zaļās transformācijas 
īstenošanai?

Finansējums ir pieejams Finansējuma pieejamība ir apgrūtināta Līdz šim tas nav bijis aktuāli Cits



Secinājumi un izaicinājumi

• Izpratne par zaļo kursu, tā ietekmi un ieguvumiem. Jāveicina
horizontāla izpratne visās uzņēmumu grupās.

• Ietekmes modelēšana individuālā un nacionālā līmenī. Zaļās politikas 
ietekmes modelēšana ir izšķiroši svarīga noteikto mērķu

sasniegšanas un ekonomiskās izaugsmes sabalsansēšanai.

• Jautājumu koordinācija nacionālā līmenī. Izveidotajam mehānismam
jāspēj risināt horizontāla rakstura problēmas.

• Transformācija ir jāplāno un jāsekmē. Bez pienācīgas plānošanas un 
finanšu pieejamības zaļā transformācija var radīt riskus uzņēmumu

un tautsaimniecības izaugsmei kopumā.



Paldies par uzmanību! 


