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Eiropas Zaļais kurss ir mūsu 
izaugsmes stratēģija.

Tas mums palīdzēs pārvarēt 
ekonomikas un klimata krīzes, 

vienlaikus samazinot emisijas un 
radot jaunas, zaļas darbvietas.





Klimata neitralitātes mērķa sasniegšanā līdz 2050.gadam būs 
jāiesaistās visām ekonomikas nozarēm:

Tiks atbalstīta rūpniecība, lai 
sekmētu inovāciju

Tiks ieviesti tīrāki, lētāki un veselīgāki 
privātā un sabiedriskā transporta veidi

Tiks samazinātas emisijas enerģētikas
nozarē

Tiks nodrošināta labāka ēku
energoefektivitāte

Eiropas rūpniecība izmanto tikai 
12% pārstrādātu materiālu 
(Latvijā: 4,7%)

Transporta nozare rada 25% Eiropas 
emisiju (Latvijā: 28,6%)

Enerģijas ražošana un izmantošana 
rada vairāk nekā 75% Eiropas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju

Ēku sektors patērē 40% no visas 
enerģijas



Emisijas AER Energoefektivitāte

CO2 emisiju samazinājums
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Ēku renovācija (95% ēku energo-neefektīvas, augsta enerģijas nabadzība)

Transports (e-mobilitāte, autoparka atjaunošana, publiskā transporta 

zaļināšana, projekta ‘’Rail Baltica’’ īstenošana)

Atjaunojamā enerģija (ambiciozs 50% atjaunojamo resursu mērķis, maz 

projektu un ieguldījumu vēja un saules sektoros)

Balstoties uz Latvijas Enerģētikas un klimata plānu, Latvijas publiskajam un privātajam 
sektoram kopā jāveic reformas un investīcijas šādās jomās: 

1

2

3



Atveseļošanas fonds Latvijai: 
~1,9 miljardi, no kuriem 
37% - zaļiem projektiem

Struktūrfondi Latvijai: 
~4 miljardi, no kuriem 
30% - zaļiem projektiem



• Atveseļošanas un noturības fonds – €672 miljardi

• Apvārsnis Eiropa – pētniecība un inovācijas – €85 miljardi

• Taisnīgas pielāgošanās fonds (JTF) – zaļā pāreja – €17 miljardi

• InvestEU fonds – finanšu instrumenti – €15 miljardi

• LIFE+ – klimata, vides un enerģētikas projekti – €5,5 miljardi

• INTERREG – teritoriālā sadarbība – €8 miljardi

• URBACT IV, INTERACT, ESPON – attīstība un sadarbība reģionālā līmenī

• Vienotā tirgus programma – MVU atbalsts – €4 miljardi

• un citi …



Atbalsta reformas un investīcijas, kas:

• Veicina tīras enerģijas ražošanu un 
patēriņu

• Samazina emisijas ražošanas sektorā

• Atbalsta aprites ekonomiku

• Aizsargā un atjauno bioloģisko 
daudzveidību

• Veicina viedu un ilgtspējīgu mobilitāti

Katras valsts plānā jāiekļauj kā minimums 
37% ar klimata politiku saistītu pasākumu

«Būtiski nekaitēt klimatam» (do no 
significant harm) princips





Degradēto kūdras
teritoriju rekultivācija

Pētniecība

Bezizmešu
mobilitātes 
veicināšana

Pārkvalifikācija

Jaunas tehnoloģijas un
CO2 efektīvi produkti

Industriālās zonas

Uzņēmējdarbības "zaļināšana" un 
energoefektivitāte

• Latvijas aploksne: €200 (+115) miljoni









• Kopējais budžets: €8 miljardi
• INTERREG A – starp blakus reģioniem – 72%
• INTERREG B – starp valstīm – 18%
• INTERREG C – kohēzijas politikas efektivitātei – 6%
• INTERREG D – Eiropas attālie reģioni – 4%

• ES līdzfinansējuma likme: <80(85)%

• Lielāks uzsvars uz klimata, sociālajām (veselības) programmām

• Elastīgums attiecībā uz maziem projektiem ieskaitot «people-to-people»
aktivitātes

• Publiskā apspriešana: 2021.gada marts-maijs

• Projektu iesniegšana varētu indikatīvi sākties 2021.gada nogalē-2022.gada 
sākumā



• Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma

• Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (Vadošā iestāde – VARAM)

• Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma (Vadošā iestāde – VARAM)

• Latvijas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (Vadošā iestāde –
VARAM)

• Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

• Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma

• INTERREG EUROPE programma – rīcībpolitikas apmācības publiskajam sektoram

• URBACT IV programma – atbalsts pilsētām ilgtspējīgu risinājumu izstrādei

• ESPON 2027 programma – teritoriālā pētniecība un analītiskais atbalsts

• INTERACT IV programma – resursu bāze reģionālajai sadarbībai
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