
 

 

Informatīvs ziņojums 
2020. gada februāris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Eiropas eksperti un dalībvalstu pārstāvji pulcējās Atēnās C-Track 50 apaļā galda 

apspriedei 

ES apaļā galda apspriedi Atēnās 2019. gada septembrī rīkoja, lai dotu iespēju 
11 partnervalstu iestādēm un ekspertiem dalīties pieredzē par paveikto ceļā uz 
veiksmīgu rīcības plānu izstrādi. Diskusijas centrā bija ES politika klimata un enerģētikas 
jomā, datu apmaiņa un monitorings, potenciālie dekarbonizācijas scenāriji 
2050. gadam, izaicinājumi neitrālu oglekļa emisiju panākšanai un daudzlīmeņu 
pārvaldība. Vairāk.   
 

  

Turklāt C-Track 50 4. sanāksme, kas 2019. gada septembrī notika tūlīt pēc ES apaļā 
galda apspriedes, bija atvēlēta gan sasniegtajam pirmajos 18 projekta mēnešos, gan 
arī viedokļu apmaiņai par to, kas darāms turpmāk. Šim nolūkam tika demonstrēti 
nacionālo apaļo galdu rezultāti par ieteikumiem valstu enerģētikas politikas prioritāšu 
noteikšanai 2050. gadam. Vairāk.   

Tiešsaistes seminārs – ilgtermiņa enerģētikas plānošana neitrālām oglekļa emisijām ES 

pilsētās un reģionos 

C-Track 50 pirmais tiešsaistes seminārs notika 2019. gada 18. decembrī. Vairāk nekā 
100 dalībnieki noklausījās prezentācijas uz diskutēja ar runātājiem. Mērķis bija informēt 
sabiedrību par ES un globālās enerģētikas un klimata politikas aktualitātēm un 
iedvesmot to, stāstot par ilgtspējīgas enerģijas paraugprojektiem, jauniem 
instrumentiem un labāko praksi enerģētikas un klimata plānu izstrādē neitrālu oglekļa 
emisiju panākšanai. Vairāk. 
 

C-Track 50 PlanUp konferencē 

C-Track 50 piedalījās PlanUp konferencē, lai dalītos pieredzē par ilgtermiņa politikas 
plānošanu un uzsvērtu augšupējās pieejas nozīmi ceļā uz neitrālām oglekļa emisijām. 
Konference bija veltīta virzībai uz ES vidusposma un ilgtermiņa mērķiem klimata un 
enerģētikas jomā, nosakot padarīto nacionālo enerģētikas un klimata plānu (NECP) 
sagatavošanā ES dalībvalstīs. Dalībnieki, kuru vidū bija Eiropas Komisijas un Enerģētikas 
ĢD pārstāvji, apsprieda Eiropas spēju kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Vairāk. 

 

 

 

 

 

 

C-Track 50 projekts, ko saskaņā ar 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020” finansē ES, mobilizē un 

atbalsta vietējās un reģionu iestādes ar 

enerģētiku un klimatu saistītajā plānošanā, 

lai līdz 2050. gadam panāktu noturību pret 

klimata pārmaiņām un neitrālas oglekļa 

emisijas. 

Projektu īsteno 11 ES valstīs, proti, Austrija, 

Francija, Grieķija, Horvātija, Latvija, Polija, 

Portugāle, Rumānija, Spānija, Ungārija un 

Vācija. 

 

C-Track 50 risina divas 

pamatproblēmas – sadarbības trūkumu 

starp dažādu līmeņu iestādēm integrētas 

enerģētikas un klimata politikas plānošanā 

un pieredzes trūkumu Eiropā ilgtermiņa 

plānošanā visos pārvaldes līmeņos. 

Kopumā C-Track 50 būs nozīmīgs 

ieguldījums ES enerģētikas un klimata 

2030. un 2050. gada mērķu sasniegšanā, 

sekmējot daudzlīmeņu pārvaldību, 

atbalstot valsts iestādes enerģētikas 

politikas ilgtermiņa prioritāšu noteikšanā 

un veicinot vietējā un reģionālā līmeņa 

plānošanu enerģētikā. 

http://www.c-track50.eu/node/169
http://www.c-track50.eu/node/170
http://www.c-track50.eu/node/176
https://www.planup.eu/en/countries
http://c-track50.eu/node/188


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā C-Track 50 aicina iesaistīt dažādu līmeņu ieinteresētās puses veiksmīgai enerģētikas 

pārkārtošanai pilsētās un reģionos 

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ar nosaukumu “Reģioni un pilsētas – ES nākotnes pīlāri” notika 2019. gada 7-10. oktobrī. C-

Track 50 bija līdzorganizators sesijai “Parīzes vienošanās īstenošana enerģētikas pārkārtošanā ES pilsētās un reģionos”, ko 

rīkoja Briselē, 9. oktobrī. Šajā sesijā, ko organizēja Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Komisijas Enerģētikas ĢD un C-Track 50 

projekta partneris ICLEI Eiropa, uzsvēra visu pārstāvju – no vietējā līdz Eiropas līmenim – nepārprotamā vēlme paaugstināt 

starptautiskos standartus un panākt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.  Dalībnieki runāja par to, kā dekarbonizēt enerģijas 

piegādes Eiropas reģionos un pilsētās, darbojoties kopā un iesaistot iedzīvotājus.  Aplūkojot Eiropas daudzlīmeņu pārvaldības 

mehānismus un dažādos priekšnosacījumus, jo īpaši ogļu ieguves un salu reģionos, dalībnieki uzsvēra vajadzību pēc holistiskas, 

taisnīgas un vērienīgas stratēģijas, ņemot vērā reģionālās un vietējās perspektīvas un atvēlot tām konkrētus pasākumus un 

instrumentus. 

Sesijas runātāji un materiālu autori bija Jerži Buzeks [Jerzy Buzej] (Eiropas 

Parlamenta ITR komiteja), Vītolds Stepjens [Witold Stępień] (Lodzas 

vojevodistes Reģionālā asambleja), Ero Ailio [Eero Ailio](Enerģētikas ĢD), 

Junuss Arikans [Yunus Arikan] (ICLEI), Sāra Zāmuma [Sarah Zamoum] 

(Beļģijas klimata kustība), Pols Beikers [Paul Baker] (Ogļu reģionu 

platforma), Gustafs Landāls [Gustaf Landhal] (GrowSmarter projekts), 

Violeta Dunina-Majevska [Wioletta Dunin-Majewska] (Enerģētikas ĢD), 

Džošs Roberts [Josh Roberts] (Rescoop) un Laura Bazena [Laura Bazen] 

(Beļģijas klimata kustība). Vairāk. 

 

 

 
 

C-Track 50 Klimata pārmaiņu konferencē COP25 

C-Track 50 partneris ICLEI Eiropa, bija līdzorganizators pasākumam 

“Pārkārtošanās paātrināšana – kā to var ietekmēt pilsētas un reģioni” 

saistībā ar COP25 konferenci Madridē. Pārstāvji no pilsētām un iestādēm 

apsprieda ciešas sadarbības nozīmi starp visu līmeņu valsts pārvaldes 

iestādēm un pilsonisko sabiedrību, lai panāktu neitrālas oglekļa emisijas un 

Parīzes vienošanās mērķus. Pilsētu pārstāvji paši ziņoja par 

visefektīvākajiem un rentablākajiem jau ieviestajiem risinājumiem emisiju 

samazināšanai vietējā līmenī un vaicāja, vai esošo risinājumu 

paplašināšana ir pietiekama klimata mērķu sasniegšanai. Vairāk. 
     

 

C-Track 50 formulē vietējās un reģionālās prioritātes 11 ES valstīs 

C-Track 50 partneri publicēja ziņojumu par vietējām un reģionālajām prioritātēm 11 ES valstīs ilgtermiņa enerģētikas politikas 

plānošanā, balstoties uz sarunām klātienē un divām nacionālajām apaļā galda apspriedēm ar vietējām un reģionālajām 

iestādēm katrā no 11 partnervalstīm. Kopumā šajā ziņojumā ir aprakstīts tiesiskais regulējums enerģētikas plānošanai reģionos 

un vietējās pašvaldībās C-Track 50 valstīs, kā arī pašreizējais stāvoklis projektā. Plānošanas prioritātes reģionu un vietējā līmenī 

ir aprakstītas katrai valstij atsevišķi, un sniegti svarīgākie ieteikumi pašvaldību un reģionu sadarbības veicināšanai un plānošanas 

darba uzlabošanai. Vairāk. 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://iclei-europe.org/
https://www.c-track50.eu/node/174
https://iclei-europe.org/
https://unfccc.int/cop25
http://c-track50.eu/node/187
http://c-track50.eu/node/188
http://c-track50.eu/node/188


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas plānošanas reģions nozīmīgā enerģētikas un klimata forumā stāsta par projekta C-Track-50 ieguvumiem 

“Esam lepni, ka varam sniegt arī savu artavu Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030.gadam (NEKP 2030) mērķu sasniegšanā. 

Šobrīd mūsu reģions kopā ar ekspertiem projekta C-Track-50 ietvaros izstrādā 10 reģiona pašvaldībām ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata politikas rīcības plānus 2050. gadam ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu un samazināt klimata pārmaiņas,” tā nozīmīgā 

šai tēmai veltītā forumā “Enerģētikas un klimata plāns 2030 – ceļā uz ilgtspējīgu valsti” atzina Rīgas plānošanas reģiona 

Administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš. 

 
E. Rantiņa prezentācija 

Kopumā forumā, starp kura rīkotājiem bija arī Rīgas plānošanas reģions, piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku. To atklāja 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs  Jurģis Miezainis. Viņš norādīja, ka Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 

2030.gadam iezīmē ceļu uz lielāku konkurētspēju. Latvijas ekonomikai ir jāmainās un valsts ir radījusi plānu, kā to izdarīt. 

Jaunais klimata un enerģētikas plāns neparedz tikai pienākumus, bet arī iespējas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Plāns būtībā 

pasaka, kādā veidā varēsim kļūt vēl “zaļāki” un konkurētspējīgāki. 

Videouzrunā klātesošajiem  Ministru prezidents Krišjānis Kariņš aicināja foruma apmeklētājus, ka Latvija gadiem ilgi ir 

turējusies pretī klimata politikai, jo tā tikusi uzskatīta kā apgrūtinājums, ka tā kaut ko atņems. Tomēr klimata politika ir Latvijas 

iespēja, lai celtu labklājību, bet tas prasīs paradumu un domāšanas maiņu,” piebilda Kariņš. Premjers uzsvēra, ka ar klimata 

politiku Latvijai netiek “kaut kas uzspiests”, bet gan tā dod iespēju valstij piedalīties vērtību ķēdē, rodot jaunus risinājumus 

izaugsmei.  

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/11/C_TRACK_50_E_Ranitns_FINAL.pptx
http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/11/C_TRACK_50_E_Ranitns_FINAL.pptx
http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-21-at-13.09.06.jpeg

