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Nacionālā klimata politika (1)

Kopējais programmas finansējums
EUR 11 205 406, t.sk. EEZ līdzfinansējums EUR 10 365 000

Programmas uzdevumi
1) uzlabot siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijas

nacionālo sistēmu

2) nostiprināt Latvijas SEG inventarizācijas institucionālo
kapacitāti

3) izstrādāt klimata pārmaiņu pielāgošanās politiku

4) atbalstīt pasākumus SEG emisiju samazināšanai

5) attīstīt pētniecisko kapacitāti klimata pārmaiņu jomā

6) veicināt sabiedrības zināšanu pilnveidošanu un izpratni
par klimata pārmaiņām

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir atbalstīt Latviju visaptverošas nacionālās klimata politikas

izstrādē, kas ietver Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmā neiekļautos
sektorus emisijas jautājumos un pārējos sektorus klimata pārmaiņu pielāgošanās
jautājumos
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Nacionālā klimata politika (2)

Programmas pasākumi
Iepriekš noteiktie projekti

1. „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai
un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” (EUR 1 981 871)

2. „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās
stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās
klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu
novērtējumu” (EUR 1 209 305)

Atklāts projektu konkurss

„Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu
emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” (EUR 5 000 000)

Neliela apjoma grantu shēmas konkurss

„Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu 
uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” (EUR 1 718 
044)
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Atklātais konkurss

Mērķis
• Ieviest un demonstrēt zema oglekļa dioksīda 

(CO2) tehnoloģiju risinājumus: 

– energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumi 
ilgtspējīgām ēkām

– atjaunojamo energoresursu izmantošana 
enerģijas ražošanai 

– inovatīvas tehnoloģijas, kas ļauj nodrošināt 
CO2 emisijas samazināšanu

Finansējums
• Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums 

– no EUR 175 000 līdz EUR 1 000 000

Projektu iesniegumi

• Konkursa ietvaros iesniegti 23 projektu 
iesniegumi
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Neliela apjoma grantu shēma

Mērķis
• Veicināt sabiedrības iesaisti, palielināt 

zināšanas un cilvēkresursu kapacitāti 
klimata pārmaiņu novēršanā un 
pielāgošanās politikas pasākumu 
īstenošanā

Finansējums
• Vienam projektam pieejamais 

līdzfinansējums 

– no EUR 45 000 līdz EUR 175 000

Projektu iesniegumi
• Konkursa ietvaros iesniegti 63 projektu 

iesniegumi
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Rezultāti

Programmas sasniedzamie rezultāta rādītāji

• Pilnveidota vides stāvokļa uzraudzības sistēma, 
palielinot nacionālās siltumnīcefekta gāzu 
inventarizācijas kvalitāti

• Palielinājies kvalitatīvas un pietiekamas informācijas 
apjoms nacionālo siltumnīcefekta gāzu prognožu, 
pasākumu un politikas novērtējuma ziņojumiem

• Izstrādāta nacionālā klimata pārmaiņu pielāgošanās 
stratēģija
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• Pieaugusi valsts, pašvaldību un sabiedrības izpratne par klimata pārmaiņām un 
pielāgošanās jautājumiem

• Noslēgti projektu partnerības līgumi ar nevalstiskajām organizācijām un publiskā 
sektora institūcijām  



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Kontaktinformācija: 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Attīstības instrumentu departaments

E-pasts: Inara.Buda@varam.gov.lv

Mājas lapa:

http: // www.varam.gov.lv / Fondi un investīcijas / Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu 
finanšu instruments
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