
Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un 
ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm 

Projekta numurs 4.3-23/EEZ/INP-002/002 
Projekta 

nosaukums 
Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu 
inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un 
prognozēm 

Projekta īstenotājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Kopējās izmaksas EUR 1 981 871  

Finansējuma 
sadalījums 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 
100% apmērā 

Līgums parakstīts 01.07.2014. 
Projekta īstenošana Latvijā, ilgums - 37 mēneši, plānotais projekta noslēguma datums 

30.04.2017. 
Projekta partneri 

Latvijā 
Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
Zemkopības ministrija 
 
Informācija par partneriem pieejama: 
www.meteo.lv  
www.zm.gov.lv 

Projekta partneri 
Norvēģijā 

Norvēģijas Vides aģentūra  
 
Informācija par partneri pieejama: 
www.miljodirektoratet.no  

Mērķa grupas Valsts institūciju darbinieki un dažādu nozaru eksperti, kuri iesaistīti 
inventarizācijas sagatavošanā 

Aktivit ātes/ 
rezultāti 

Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas uzlabošana Latvijā 
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros 
1) Integrēta datubāze gan klimata pārmaiņu, gan gaisa piesārņojošo 

vielu emisiju datu apkopošanai un ziņojumu sagatavošanai. 
2) Pētījumi inventarizācijas uzlabošanai. 
 

Inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes 
paaugstināšana  
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros 
1) Konferences, apmācību semināri un citi pieredzes apmaiņas 

pasākumi, lai palielinātu inventarizācijā iesaistīto Latvijas 
ekspertu kapacitāti. 

 
Klimata pārmaiņu politikas pasākumu, tai skaitā emisiju prognožu, 
ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) novērtēšanas kvalitātes 
uzlabošana 
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros 

1) Klimata pārmaiņu samazināšanas politikas novērtēšanas 
modelēšanas sistēma, ieskaitot vadlīniju izstrādi, 
izdevumu novērtēšanu dažādu klimata pārmaiņu politikas 
pasākumu ieviešanai un ex-ante (paredzamās) un ex-post 
(faktiskās) politikas izvērtēšanai. 



2) Izglītojoši pasākumi ekspertiem, kas iesaistīti klimata 
pārmaiņu nacionālās politikas, pasākumu un prognožu 
izstrādē. 

3) Vienotu SEG emisijas prognožu datu instrumentu izstrāde 
starptautisko ziņojumu sagatavošanas mērķiem. 

 
Publicitāte 
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros 

1) Projekta konferences. 
2) Informācija medijos un projekta partneru tīmekļa vietnēs. 
3) Publicitātes materiāli, projekta rezultāti. 

Kontakti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
(līdzfinansējuma saņēmējs) 
Valsts sekretāra vietniece Alda Ozola 
Tālr. 67026583 
e-pasts alda.ozola@varam.gov.lv 
Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse  
Tālr. 67026417 
e-pasts ilze.pruse@varam.gov.lv  
 
Latvijas partneru kontaktinform ācija 
Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
Valdes priekšsēdētāja Inita Stikute 
Tālr. 67032600 
e-pasts inita.stikute@lvgmc.lv  
Gaisa un Klimata daļas vadītāja Aiva Eindorfa 
Tālr. 67770049 
e-pasts aiva.eindorfa@lvgmc.lv  
 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 
Valsts sekretāre Dace Lucaua 
Tālr. 67027139 
e-pasts dace.lucaua@zm.gov.lv 
Lauksaimniecības departamenta direktore Ilga Līdaka 
Tālr. 67027160 
e-pasts ilga.lidaka@zm.gov.lv 
 
Norvēģijas partnera kontaktinform ācija 
Norvēģijas Vides aģentūra  
Ķīmijas un atkritumu departamenta direktore Marit Kjeldby 
Tālr. +47 73580500 
e-pasts marit.kjeldby@miljodirektoratet.no 
Starptautisko lietu nodaļas vecākais padomnieks Christoffer 
Grønstad 
Tālr. +47 90118286 
e-pasts christoffer.gronstad@miljodirektoratet.no 
 

 


