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Krīze kā iespēja?
Enerģētika, energoefektivitāte, ilgtspējība un veselīgas izmaiņas





85%
eiropiešu uzskata, ka ES 
pēc iespējas ātrāk 
jāsamazina atkarība no 
Krievijas gāzes un naftas, 
lai atbalstītu Ukrainu.



Krīze(s) kā iespēja 
Enerģētikas krīze dod vēl 

lielāku sparu Eiropas 
Savienībai kļūt ekonomiski 

un politiski noturīgākai



Enerģētikas savienība
Izveidota jau 2015. gadā

• Drošība, solidaritāte un uzticēšanās — Eiropas enerģijas avotu dažādošana un enerģētiskās 
drošības nodrošināšana, izmantojot solidaritāti un sadarbību starp ES valstīm.


• Pilnībā integrēts iekšējais enerģētikas tirgus, kas nodrošina brīvu enerģijas plūsmu caur 
ES, izmantojot atbilstošu infrastruktūru un bez tehniskiem vai reglamentējošiem šķēršļiem.


• Energoefektivitāte – uzlabota energoefektivitāte samazinās atkarību no enerģijas importa, 
samazinās emisijas, kā arī veicinās darbavietu izveidi un izaugsmi.


• Klimata rīcība, ekonomikas dekarbonizācija — ES ir apņēmusies ātri ratificēt Parīzes 
nolīgumu un saglabāt savu vadošo lomu atjaunojamās enerģijas jomā.


• Pētniecība, inovācija un konkurētspēja — atbalstot sasniegumus zemu oglekļa emisiju un 
tīras enerģijas tehnoloģijās, par prioritāti izvirzot pētniecību un inovāciju, lai virzītu pāreju uz 
ilgtspējīgu enerģiju un uzlabotu konkurētspēju.



REPowerEU
Finansiāli un juridiski pasākumi, lai 
izveidotu jaunu Eiropai nepieciešamo 
enerģētikas infrastruktūru un sistēmu

• Reaģējot uz grūtībām un globālā enerģijas 
tirgus traucējumiem, ko izraisīja Krievijas 
iebrukums Ukrainā, Eiropas Komisija 2022. 
gadā nāca klajā ar REPowerEU plānu:


• enerģijas taupīšana


• tīras enerģijas ražošana


• enerģijas piegādes dažādošana



REPowerEU
Galvenie vidējā termiņa uzstādījumi, īstenojami līdz 2027. gadam
• Jauni valstu REPowerEU plāni saskaņā ar modificēto Atveseļošanās un noturības 

fondu — lai atbalstītu ieguldījumus un reformas 300 miljardu eiro vērtībā


• Rūpniecības dekarbonizācijas veicināšana, Inovācijas fonda ietvaros sākotnēji 
ieplānotiem projektiem EUR 3 miljardu vērtībā.


• Ambiciozāki enerģijas ietaupīšanas mērķi, paaugstinot ES mēroga efektivitātes 
mērķi 2030. gadam no 9% uz 13%


• Palielināt Eiropas atjaunojamās enerģijas mērķi 2030. gadam no 40% uz 45%


• Jauni ES priekšlikumi, lai nodrošinātu rūpniecībai piekļuvi kritiskām izejvielām.


• Līdz 2025. gadam izveidot 17.5 GW elektrolizatorus, kas darbinātu ES rūpniecību 
ar 10 miljonu tonnu atjaunojamo ūdeņraža ražošanu.



ES solidaritāte nesusi vajadzīgos rezultātus

• Starptautiskais Valūtas fonds u.c. pārskata vēl nesen izteiktos 
drūmos redzējumus un tagad 1) paredz, ka šogad pasaules 
ekonomika nepieredzēs recesiju un 2) Eiropas Savienības valstu 
ekonomikas augs straujāk nekā iepriekš domāts

Situācija nopietna, bet optimistiska 

• Inflācija mazinās, pat Latvijā (lai gan ne 
tik strauji kā citur un joprojām ir ļoti 
augsta)


• Enerģijas cenas, tostarp gāzes, atkāpjas 
un pārsvarā sasniedz 2022. gada 
pavasara cenu līmeni —> zemākas cenas 
nozīmēs arī mazāku spiedienu uz inflāciju



Eiropa labāk sagatavojusies nākamajām ziemām 

• Lai gan 2022./2023. gada ziema nebūs 
vienīgā grūtā Eiropai, ir daudz izdarīts:


• Gāzes rezerves augstākā līmenī kā 
iepriekš (siltāka ziema, enerģētikas 
taupīšanas pasākumi)


• Sašķidrinātās gāzes termināļu izbūve 
(LNG), starpsavienojumu stiprināšana


• Gāzes resursu diversificēšana


• Energoresursu taupīšana visos līmeņos 
iedibināta uz palikšanu

Enerģētika



Piesardzīgs optimisms
Bezdarbs joprojām zems

• Augsta nodarbinātība 
liecina par 
ekonomikas izturību


• Mājsaimniecībām ir 
tekošie līdzekļi, nauda 
maksājumiem un 
relatīva skaidrība pār 
nākotni


• Nav pamata lielam 
emigrācijas un/vai 
maksātnespējas 
vilnim

Finanšu krīze 

un tās sekas Covid-19

Latvija ⬇

ES-27 ⬆

Eurostat



Kāpēc šī krīze nav tik smaga?
Latvijai ir zems valsts parāda līmenis

• Latvijai ir ļoti zems 
valsts parāda līmenis 
(ap 40% no IKP) —> 
vajadzības gadījumā 
var aizņemties vēl —
> fiskālā telpa atļauj 
sildīt ekonomiku 
(kompensēt rēķinu 
kāpumu u.c.)


• Ekonomiskā 
izaugsme 
nodrošinās, ka valsts 
parāda līmenis 
mazināsies

Eiropas Savienība

Latvija

Eurostat



Apkārtskats ES politikai 
Krīzes risināšanas mehānismi

Eiropas zaļais kurss 

1/3 no ES finanšu 
līdzekļiem 

0% neto 
oglekļneitralitāte līdz 

2050. gadam 
• skars ikvienu jomu 
• neatstās nevienu 

cilvēku un apdzīvotu 
vietu nopakaļ

• ES pašlaik lielākais budžets tās vēsturē — 
apvienojumā ar atveseļošanās fondu tas 
sasniedz 2 triljonus eiro (1.8 
triljoni 2018. gada cenās)


• Klimata, enerģētikas un ilgtspējības mērķi 
ir budžeta priekšplānā. No atveseļošanās 
fonda 37% Eiropas zaļajam kursam + 
20% digitālajai pārejai.


• Atveseļošanās fonds 2022. gadā 
modificēts, ļaujot valstīm vairāk naudas 
novirzīt energo-projektiem. 



ES finansējums
To finansējums 2021.-2027. gadam

392 miljardi eiro — kohēzijas politika (kohēzijas fonds, ERAF, 
Eiropas sociālais fonds, taisnīgas pārkārtošanās mehānisms u.c.), 
kurai izvirzītas piecas prioritātes: 

1. konkurētspējīgāka un gudrāka Eiropa


2. zaļāka Eiropa, pāreja uz nulles oglekļa emisiju ekonomiku 

3. savienotāka Eiropa, uzlabojot mobilitāti


4. sociālāka un iekļaujošāka Eiropa


5. Eiropa tuvāk pilsoņiem, veicinot visu veidu teritoriju ilgtspējīgu un 
integrētu attīstību



670
MILJONI EIRO

Latvijai no atveseļošanās 
fonda pieejamā nauda 

klimata mērķu 
sasniegšanai



ES programmas
Atbalsts enerģētikas sektoram

• Kohēzijas fonds (KF) atbalsta ar enerģiju saistītus projektus, kas sniedz 
labumu videi, piemēram, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielinot 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu vai uzlabojot energoefektivitāti. 37% no 
KF tiks novirzīti šiem mērķiem


• InvestEU — 372 miljardu eiro Eiropas Investīciju programma — paspārnē 
izveidots īpašs klimata un infrastruktūras fonds



ES programmas
Atbalsts enerģētikas sektoram — mērķētākas programmas un iniciatīvas

• Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) ir ES 
finansēšanas instruments tostarp enerģētikas infrastruktūras veicināšanai.


• Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) pārvalda 
programmas Apvārsnis Eiropa (95 miljardi eiro) enerģētikas daļu, tostarp 
energoefektīvu tehnoloģiju un ēku, apkures un dzesēšanas un citu risinājumu 
inovāciju jomā.


• Apakšprogramma LIFE (1 miljards eiro) veicina pāreju uz energoefektīvu, uz 
atjaunojamiem energoresursiem balstītu un noturīgu ekonomiku, finansējot 
koordinācijas un atbalsta darbības visā Eiropā.



Aktuālais Eiropas Parlamentā
Energoefektivitātes direktīva (energy efficiency directive)
• Pieņemta plenārsēdē 2022. gada 

septembrī


• Deputāti izvirzīja ES mērķi samazināt 
gala un primārās enerģijas patēriņu — 
dalībvalstīm kopīgi jānodrošina 
enerģijas galapatēriņa samazinājums 
vismaz par 40% līdz 2030. gadam


• Panākts, ka investīciju un iniciatīvu 
rentabilitāte tiek ņemta vērā, lai 
nenonāktu situācijā, kur ekonomiski 
apšaubāmi projekti tiek virzīti zaļo 
mērķu vārdā



Enerģētikas kopienas 
Enerģētikas kopienu repozitorijs un Lauku enerģētikas kopienas konsultatīvais centrs
• Eiropas Parlaments ir piešķīris finansējumu Eiropas Komisijai, lai tā izveidotu 2 dažādus projektus, 

kas veicina labākās enerģētikas prakses izplatīšanu kopienu līmenī.


• Enerģētikas kopienu repozitorijs darbību uzsāka 2022. gada aprīlī, un tā mērķis ir sniegt tehniskus 
un administratīvus padomus vietējiem iedzīvotājiem un iesaistītajiem, kuri vēlas pilsētu teritorijās 
izveidot Pilsoņu enerģētikas kopienu vai atjaunojamās enerģijas kopienu, un veicināt to attīstību.


• Lauku enerģētikas kopienas konsultatīvais centrs tika izveidots 2022. gada jūnijā. Tā mērķis ir 
palīdzēt iedzīvotājiem, lauku interešu grupām un vietējām iestādēm izveidot pilsoņu enerģētikas 
kopienu vai atjaunojamās enerģijas kopienu lauku apvidos, sniedzot tehniskus un administratīvus 
padomus, un veicināt to attīstību.

Izmantojot kopienas vīzijas pieeju, 
Eiropas Komisija nākusi klajā ar 
uzsaukumu, lai atbalstītu dažādas 
kopienas (piem., dažāda vecuma 
iedzīvotājus, vietējās un valsts politikas 
pārstāvjus, uzņēmumu darbiniekus), lai 
tās varētu iztēloties savu enerģētikas 
nākotni un veidot savas iespējas plānot 
šo nākotni.



Iespēja mainīt domāšanu 
Jaunas idejas, 

ilgtspējība, noturība un 
kopienu iesaiste



Gudra naudas apgūšana
Krīzes risināšanas mehānismi

• ES nepieredzēti lielie finanšu resursi ir 
jāapgūst gudri.  

• ES finansējums zaļajiem mērķiem 
nedrīkst aprobežoties vien ar māju 
siltināšanu, saules paneļiem uz 
jumtiem un vēja parkiem piekrastēs.


• Ir vajadzīgs pārtulkot zaļos, 
ilgtspējības, dzīvesstila pārmaiņu u.c. 
zaļā kursa uzstādījumus jaunās idejās 
un taustāmos projektos un risinājumos. 

“Mēs vēlamies, lai mūsu 
iecerētajām sistēmiskajām 
pārmaiņām būtu savs, 
atpazīstams veidols, kurā stils 
apvienojas ar ilgtspēju.”



Jaunais Eiropas Bauhaus
Kāpēc tagad?

• Eiropa kā morālais līderis klimata u.c. krīzēm un 
pirmrindniece zaļajai, digitālajai un ilgtspējīgai pārejai.


• Vēl pirms pandēmijas uzsvars uz to, ka radošajam 
sektoram vairāk jāiet roku rokā ar zinātni un izpēti. 
Darbojoties kopā — spēcīgāki.


• Bauhaus kā platforma, caur kuru iesaistīt reģionus, 
lauku apdzīvotās vietas, mazās pilsētas un dažādas 
kopienas. Tā nodrošinot, ka zaļā pāreja ir patiesi 
iekļaujoša, iesaistot vietējos iedzīvotājus gan 
plānošanā, gan darbos.



Jaunais Eiropas Bauhaus darbībā
Interesantie piemēri nav tālu jāmeklē
• “Sāls māja” Pāvilostā (Brigita Bula 

arhitekti)


• Latvijas Arhitektūras lielā gada balva 
2019.


• Ilgspējīga — pārsvarā dabīgie vietējie 
materiāli.


• Respektējot vietu un tai raksturīgo 
arhitektūru.


• Atjaunojamo energoresursu apkure.


• Domājot par vietējo kopienu: vietējo 
strādnieku iesaistīšana būvniecības 
procesā.



Jaunais Eiropas Bauhaus darbībā
Daži interesantie piemēri: The Tree School
• Nākotnes skola 

iekļaujošām mācībām.


• Modulāra un būvēta, 
izmantojot ilgtspējīgus 
materiālus.


• Tuvāk dabai.


• Dabiska ventilācija, 
lietus ūdens savākšana, 
saules paneļi, vēja 
enerģija.



Jaunais Eiropas Bauhaus darbībā
Daži interesantie piemēri

Loop (Polija): 
mēbeles no 
izlietotajām sejas 
maskām

Vivhouse (Austrija): 
sastāv no urbānās 
“dari pats” modulāras 
ēku sistēmas, kas 
izgatavota no 
ilgtspējīgiem un 
resursus taupošiem 
elementiem — un var 
tikt nojaukti un 
uzstādīti citur.

Bērnu laukumiņš 
Rumānijā, kas 
izveidots, iekļaujot 
bērnus ar fiziskiem 
traucējumiem.

ELEMENTerial 
(Igaunija): visi koka 
materiālu 
pārpalikumi pārtop 
produktā — šeit, 
autobusa pieturā — 
ar interesantu 
dizainu.



Nesenie pieturpunkti 
Ilgtspējība kā sākumpunkts

• 2007. gada Vācijas prezidentūra ES Padomē: 
Leipcigas harta par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām — 
īpaša uzmanība rajoniem ar īpašām attīstības 
prasībām.


• 2015. gads. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi. 11. 
mērķis — padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas 
iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un 
ilgtspējīgas.


• Vācijas prezidentūra 2020. gadā — Jaunā Leipcigas 
Harta — ne tikai ilgtspējīgas, bet arī iekļaujošas 
pilsētas; tostarp pilsēta kā nevienlīdzības mazinātāja, 
nevis uzturētāja vai vairotāja.



Nesenie pieturpunkti 
Ilgtspējība kā sākumpunkts

• 2018. gada kultūras ministru Davosas deklarācija — 
“ceļā uz augstas kvalitātes būvkultūru Eiropā”


• Lai iedzīvinātu Davosas deklarāciju, šomēnes 
Davosā izveidota Būvkultūras alianse, iesaistot ne 
tikai valstis, starpvalstu organizācijas un kultūras 
NVO pārstāvjus, bet arī privāto sektoru: 
būvkompānijas, finanšu sektoru u.c.

“Kultūra sekmē un veicina 
ekonomisko, sociālo un 
vides ilgtspēju. Tā veido 
mūsu identitātes un nosaka 
mūsu mantojumu. Līdz ar 
to, kultūrai jākļūst par 
attīstības politiku 
stūrakmeni un jāuzsver tās 
ieguldījums kopējā labuma 
sasniegšanas centienos.”



Aktuālais Eiropas Parlamentā
Jaunais Eiropas Bauhaus
• Bauhaus jābūt sabiedrību 

iekļaujošam un jāietver gan 
Eiropas zaļās, gan digitālās 
pārejas uzstādījumus


• Vajag risināt ne tikai aktuālās 
problēmas kā ēku 
energoefektivitāte, bet 
koncentrēties uz pilsētvidi 
kopumā

• Eiropas Parlaments savā ziņojumā par 
Bauhaus tostarp uzsver:


• vajadzību “pārveidot, uzlabot un modernizēt 
esošo ēku fondu, tostarp slikta plānojuma 
un slikti būvētās ēkas, ko cēla totalitārie 
režīmi, izmantot dabā balstītus risinājumus.”


• “aicina dalībvalstis izstrādāt inovatīvas 
izglītības programmas atbilstīgi NEB 
principiem un mērķiem izglītošanai kultūrā.”


• “jāparedz lielāka elastība vietējām un 
reģionālajām iestādēm, lai tās varētu 
eksperimentēt ar NEB projektiem.”



Eiropas jauniešu galvaspilsēta 2026
Izcila iespēja parādīt savu pilsētu un iesaistīt jauniešus

• Eiropas Jaunatnes galvaspilsētas titula 
mērķis ir padarīt pilsētas par labāku 
vietu jauniešiem, integrējot jauniešu 
perspektīvu starpnozaru veidā.


• Pretendentu pašvaldības kopā ar 
iesaistītajām jaunatnes struktūrām tiek 
aicinātas prezentēt daudzpusīgu 
programmu, kurā uzsvērta to pieeja 
jauniešu līdzdalībai un plāni labākas 
vides radīšanai jauniešiem savās 
pilsētās.

• Svarīgi nordoršināt un parādīt, kā 
jaunieši piedalās sarunās par dažādām 
politikas jomām, tostarp, bet 
neaprobežojoties ar vidi, sociālo jomu, 
pilsētas attīstība, cilvēktiesības, 
pārvaldība un pārredzamība.


• Pieteikšanās līdz 2023. gada 6. 
februārim: https://drive.google.com/
file/d/
19eNbEkqisf2UA8NM47SbuUu8KFVsT
9Az/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19eNbEkqisf2UA8NM47SbuUu8KFVsT9Az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19eNbEkqisf2UA8NM47SbuUu8KFVsT9Az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19eNbEkqisf2UA8NM47SbuUu8KFVsT9Az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19eNbEkqisf2UA8NM47SbuUu8KFVsT9Az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19eNbEkqisf2UA8NM47SbuUu8KFVsT9Az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19eNbEkqisf2UA8NM47SbuUu8KFVsT9Az/view?usp=sharing


Eiropas inovāciju galvaspilsētas balvas
Izcila iespēja parādīt savu pilsētu un iesaistīt jauniešus

• Pilsētas saskaras ar dažām no 
smagākajām sabiedrības un 
ilgtspējības problēmām, taču tām ir arī 
līdzekļi, lai tās pārvarētu, izstrādājot un 
piemērojot efektīvus novatoriskus 
risinājumus.


• Eiropas inovāciju galvaspilsētas balvas 
(iCapital) ir ikgadēja atzinības balva, ko 
piešķir Eiropas pilsētām, kuras vislabāk 
veicina inovācijas savās kopienās.

• Eiropas uzlecošās inovatīvās pilsētas 
kategorija, kuras mērķauditorija ir 
pilsētas ar 50-250 tūkst. iedzīvotājiem 
— uzvarētāju apbalvo ar EUR 500 
000 un diviem otrās vietas ieguvējiem 
katram EUR 50 000.


• Pretendentiem jāiesniedz pilsētas 
inovatīvā vīzija, kas pozitīvi pārveido 
pilsētu un attīsta ilgtspējīgu inovāciju 
ekosistēmu.


