
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta  
2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projektu 
NOSLĒGUMA KONFERENCE 

Latvijas energobilances pielāgošana 
klimata politikas plānošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija 

Klimata pārmaiņu un adaptācijas nodaļa, 
Klimata pārmaiņu departaments 
 1 



Latvijas mērķi SEG emisiju ierobežošanā 

2020.gadā 

-20%* 

ETS 

-21%** 

visām ETS 
iekārtām kopējs 

mērķis (EK) 

ne-ETS 

-10%** 

sadalīts DV 

Latvija: +17%** 

2030.gadā 

-40%* 

ETS 

-43%** 

visām ETS 
iekārtām kopējs 

mērķis (EK) 

ne-ETS 

-30%** 

sadalīts DV 

LV: -6%**  

* Salīdzinot ar 1990.gadu 
** Salīdzinot ar 2005.gadu 

Mērķis nav 
apstiprināts 
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• katru gadu sagatavot un iesniegt EK un UNFCCC* sekretariātā 
SEG inventarizācijas ziņojumu par periodu no 1990.g. līdz x-2 
gadam; 

• katru gadu sagatavot un iesniegt EK aptuveno SEG 
inventarizāciju par x-1 gadu; 

• katrus divus gadus EK un UNFCCC (arī katrus 4 gadus) 
sagatavot un iesniegt ziņojumi par SEG emisiju un CO2 
piesaistes mērķu izpildi (ziņojumi par SEG prognozēm, politiku 
un pasākumiem); 

• Katru gadu ir jāsagatavo un jāiesniedz EK ziņojums par ES ETS 
darbību un tās ieviešanu Latvijā 

 

 

* ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām 
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Latvijas saistības ziņošanā par SEG 
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Kas ietilpst ETS? 
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ETS dalībniekus nosaka ES likumdošanas prasības, un tiem ir kopējs ES mērķis.  
 
Par ES ETS emisiju samazināšanas mērķa izpildi ir atbildīgi ES ETS dalībnieki. 
 
Latvijā ES ETS ir iekļauti 
46 lielākie Latvijas 
enerģētikas un 
rūpniecības uzņēmumi 
(to 66 iekārtas).  
 
SEG emisijas ir 
samazinātas par 19% 
laika posmā 2005.-2015.g.; 
 
2014.gadā tikai 21% no 
kopējām valsts SEG emisijām 



Kas ietilpst ne-ETS? 

– Mazā enerģētika (mazās stacionārās sadedzināšanas iekārtas): 

• Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai centralizētai siltumapgādei un 
elektroenerģijas piegādei; 

• Rūpnieciskās produkcijas ražošanai; 

• Pakalpojumu un komercsektoram; 

• Individuālās siltumenerģijas ražošanai mājsaimniecībās; 

• Lauksaimnieciskās, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbību nodrošināšanai; 

– Transports (izņemot starptautisko aviāciju un kuģniecību) 

– ES ETS neiekļautie rūpnieciskie procesi (izejvielu izmantošana) un 
šķīdinātāju un ozona slāni noārdošo vielu izmantošana (fluorētās gāzes) 

– Lauksaimnieciskā darbība 

– Atkritumu apsaimniekošana 

2014.gadā ne-ETS 
darbības ES radīja 
58%, bet LV 79% 

no kopējā SEG 
emisiju apjoma. 
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Kāpēc bija nepieciešama datu sadale? [1] 
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Kāpēc bija nepieciešama datu sadale? [2] 

– SEG emisiju samazināšanas mērķis ir noteikts ne-ETS darbībām; 

– Jo precīzāki aprēķini, jo precīzāka mērķu izpilde; 

– SEG emisiju samazināšanas pasākumi primāri ir jāīsteno ne-ETS 
darbībās; 

– Jo precīzāki aprēķini, jo precīzāka SEG emisiju samazināšanas 
pasākumu plānošana un īstenošana; 

– ETS un ne-ETS darbībām SEG emisiju samazināšanas pasākumu 
īstenošanai varētu būt atšķirīgas ietekmes; 

– SEG emisiju samazināšanas mērķu izpildi ir nepieciešams precīzi 
plānot; 

– SEG emisiju samazināšanas mērķu izpildes nodrošināšanas 
pasākumus ir nepieciešams uzraudzīt. 
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• Centrālās statistikas pārvalde: 
– ES ETS iekārtu korekta klasificēšana atbilstoši NACE2 

klasifikatoriem; 

– ES ETS iekārtu operatoru iesniegto emisiju ziņojumu 
pārbaude; 

– Kopējās energobilances sadale 

• Fizikālās enerģētikas institūts: 
– enerģētikas un vides modeļa MARKAL-Latvija pielāgošana 

(struktūras izveidošana), tajā iekļaujot dalīto energobilanci; 

– pakalpojumu sektora (ne-ETS sektors) enerģijas patēriņa un to 
nosakošo parametru datu bāzes pilnveidošana enerģētikas un 
vides modelī MARKAL-Latvija; 

– detalizēta SEG emisiju samazināšanas pasākumu novērtēšana. 

Darba izpildītāji 
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• ETS iekārtu operatoru norādīto darbības klasifikatoru (NACE2) pārbaude, 
salīdzinot ar CSP iesniegto informāciju; 

• ETS iekārtu operatoru emisiju ziņojumos iekļautās informācijas (kurināmā 
patēriņš, NCV u.c.) salīdzinājums ar CSP iesniegto informāciju; 

• ETS iekārtās patērētā kurināmā izdale no CSP kopējās energobilances 
(kopējais patēriņš): 

– ETS var būt iekļauta tikai daļa no konkrētā iekārtas operatora darbības; 

– ETS ietvaros nav obligāta ziņošana par biomasas patēriņu; 

– ETS ietvaros operators var izmantot savai darbībai specifiskus parametrus, kas 
noteikti akreditētās laboratorijās. 

• Uzņēmumu katlu māju un koģenerācijas iekārtu datu izdale no pārveidošanas 
sektora CSP energobilancē uz konkrēto ražošanas sektoru; 

• ETS un ne-ETS energobilances sagatavošana; 

• MARKAL modeļa pielāgošana, tajā iestrādāto energobilanci sadalot ETS un 
ne-ETS 

Process 
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Kā datu sadale tika veikta? [1] 

kopējais 
dabasgāzes 

patēriņš 
dažādos 
sektoros 

kurināmā (t.s. 
dabasgāzes) 
patēriņš ETS 

iekārtās 



ETS iekārtas 

ne-ETS iekārtas = 
kopējā 
energobilance – 
ETS iekārtas 

autoproducers 

Kā datu sadale tika veikta? [2] 

11 



• precīzāku rezultātu iegūšanai ETS un ne-ETS iekārtas 
(tehnoloģijas) modelī apraksta atsevišķi: 

 ETS un ne-ETS ir divi dažādi oglekļa tirgi (dažādas oglekļa 
cenas, mērķi), kas savstarpēji ir netieši saistīti; 

 pārveidošanas sektorā tehnoloģijas, kas, piem., apraksta 
koģenerācijas stacijas, sadala divās daļas ar attiecīgu 
enerģijas patēriņu, saražoto enerģiju un radītajām emisijām; 

 gala patērētāju sektoros, piem., rūpniecībā, enerģijas 
patēriņš tiek sadalīts starp ETS un ne-ETS; 

• ETS un ne-ETS sektoros SEG emisijas uzskaitīs atsevišķi, 
kā arī politikas un pasākumi tiek piemēroti un ieviesti 
atsevišķi  
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Kā enerģētikas un vides modeļa MARKAL-Latvija 
pielāgošana tika veikta? 



Rezultāts 

– ES ETS iekārtu korekta klasificēšana saskaņā ar NACE2 klasifikatoru; 

– pārbaudīti ES ETS ietvaros iesniegtie emisiju ziņojumi un sniegti konstatējumi un 
rekomendācijas neprecizitāšu konstatēšanas gadījumos 

– Latvijas energobilances sadale no 2005.gada: 

– patēriņš ETS iekārtās; 

– patēriņš ne-ETS iekārtās; 

– Latvijas energobilances sadales metodes izstrāde turpmākajam energobilances 
pielāgojumam; 

– Latvijas ziņojuma par SEG prognozēm, politiku un pasākumu sagatavošanā 
izmantotā modeļa uzlabošana dalītās energobilances izmantošanā: 

– izvēlēto parametru ilgtermiņa (2000.–2013.gads) datu rindas izveidošana un analīzes;  

– energoresursu un gala enerģijas patēriņa prognozēšanai nosakošo indikatoru pielietošana;  

– detalizētāku emisiju samazinošu pasākumu novērtēšana. 
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Paldies par uzmanību! 
 

 

 

 

 
 

 

  

Helēna Rimša 
Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļa 

Klimata pārmaiņu departaments 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv  
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