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Par Eiropas zaļā kursa un klimata mērķiem un 
to ietekmi uz Latvijas

ekonomikas attīstības virzieniem,
“Fit for 55”pakotnes virzību un Klimata 

likumprojektu



Par Eiropas zaļā kursa un klimata mērķiem un to ietekmi uz Latvijas 

ekonomikas attīstības virzieniem un par “Fit for 55”pakotni 

LDDK konceptuāli iebilst pret likumprojektu 

“Klimata likums” esošajā redakcijā un š.g. 

14.jūlijā Eiropas Komisijas publiskoto tiesību 

aktu priekšlikumu kopumu jeb “Fit for 55”

1. Klimata likums

Sadarbībā ar nozarēm precīzi definēt 

Latvijas sasniedzamos mērķus un virzībā uz 

to sasniegšanu steidzami veikt galveno SEG 

emisiju emitētāju nozaru jeb jomu izpēti

2. SEG emisijas

LDDK kopumā atbalsta Eiropā uzņemto kursu 

kļūt klimata neitrālai līdz 2050.gadam, tomēr 

aicina turpināt diskusiju ES līmenī par 

individuāliem valstu mērķiem

3. Klimata mērķi



Atvērtības princips

Organizatoriskā pieeja

DemokrātijaIesaiste Caurspīdība



HORIZONTĀLĀS PĀRVALDĪBAS 
STRUKTŪRA

NEKP

Iesaiste Izvērtējums

Aprites ekonomika, 
atkritumu 

apsaimniekošana
Būvniecība Enerģētika

Ilgtspējīga
mobilitāte

Rūpniecība
Zemes sektors un 
lauksaimniecība

Visās darba grupas ietilpst: 

• nozares asociācijas;

• nozares uzņēmumi;

• zinātniskās institūcijas;

• finansētāji;

• pašvaldības pārstāvošās organizācijas;

• klimata un vides aizsardzības nevalstiskās 

organizācijas.

Saskaņots ar LDDK un 
iesaistītajām pusēm*

Nozaru darba grupas

*Atbilstoši NEKP protokola lēmumam (2021. g. 29.septembrī): 
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas ziņojumu. Darba 
grupu izveide un sastāvs jāapstiprina rakstiskā procedūrā, 
saskaņojot ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un 
iesaistītajām pusēm.

Enerģētikas un klimata ekspertu darba grupa
(prognozēšana un modelēšana)



Pieņēmumu pārbaude

Universitāšu/zinātnisko institūciju sadarbība 

ar industriju pamatpieņēmumu novērtēšanai 

un datu pārbaudei 



Klimata likuma sasaiste ar

attīstības plānošanas dokumentiem

Nacionālās industriālās politikas (NIP) pamatnostādnes

Nacionālās enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam 

(NEKP)



SABALANSĒTI:

Ekonomiskie
mērķi

Vides
mērķi

Sociālie
mērķi



Industrijas stimulēšana 

ieguldīt klimatam 

draudzīgākās inovācijās

Kopējā finansiālā

ietekme

Kompensācijas

mehānismi



Latvijas un ES uzņēmumu

KONKURĒTSPĒJA



LDDK nostāja par Eiropas zaļo kursu un 

klimata mērķiem:

klimata neitralitātes mērķi ir sabalansējami ar citiem mērķiem

– vides, ekonomikas un sociālajiem aspektiem – ceļā uz

klimata mērķu sasniegšanu un tautsaimniecības

transformāciju uz augstāku pievienoto vērtību;

klimata neitralitātes mērķiem ir jābūt samērīgam starp ES

dalībvalstīm, ņemot vērā atšķirības siltumnīcefekta gāzu

(SEG) emisiju īpatsvarā, sociālekonomiskajos (IKP, nabadzības

riski, nevienlīdzība u.c.) un citos rādītājos;

jaunajam regulējumam būtu jākoncentrējas vairāk uz

industrijas stimulēšanu ieguldīt klimatam draudzīgākās

inovācijās, nevis uz esošā industrijas darbības modeļa pārlieku

sadārdzināšanu.

LDDK pozīcija un NEKP sēdes protokols (29.09.2021.): https://lddk.lv/aktualitate/jaunumi/lddk-javeido-vienota-
koordinacijas-sistema-latvijas-parejai-uz-klimatneitralu-ekonomiku/

https://lddk.lv/aktualitate/jaunumi/lddk-javeido-vienota-koordinacijas-sistema-latvijas-parejai-uz-klimatneitralu-ekonomiku/
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