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EIROPAS KOMISIJA 
ĢENERĀLDIREKTORĀTS 

REĢIONĀLĀS POLITIKAS UN PILSĒTPOLITIKAS 

 
Ģenerāldirektora vietnieks īstenošanas jautājumos 

Briselē,  
regio.ddg.d.5/LS/(2020)490232 

Cienītā Krīgeres kundze! 

Šī gada 16. janvārī Eiropas Komisija saņēma vēstuli Ares(2020)287813 par kūdras 

nozares perspektīvām Taisnīgās Pārkārtošanās fonda kontekstā. Komisijas 

Viceprezidents Valdis Dombrovskis lūdza mani sniegt Jums atbildi.  

2019.gada decembrī Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar Eiropas Zaļā kursa plānu, kura 

mērķis ir līdz 2050.gadam padarīt Eiropu par pirmo klimata neitrālo kontinentu pasaulē. 

Šis mērķis ir ambiciozs un tā sasniegšanai būs nepieciešamas milzīgas finanšu 

investīcijas, attīstot ilgtspējīgu, videi draudzīgu un iekļaujošu ekonomiku.  

Ņemot vērā to, ka izejas punkts un izaicinājumu mērogs starp ES reģioniem ievērojami 

atšķiras, Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot Taisnīgās Pārkārtošanās 

fondu (turpmāk – Fonds). Šī fonda primārais mērķis ir sniegt papildus finansiālo atbalstu 

reģioniem ar augstu nodarbinātības līmeni akmeņogļu, brūnogļu, degslānekļa un kūdras 

ražošanā, kā arī reģioniem, kuru teritorijā atrodas siltumnīcas efektu veicinošās 

industrijas. Jāuzsver, ka visas dalībvalstis sastopas ar “zaļās” pārkārtošanās 

izaicinājumiem, līdz ar to Komisijas priekšlikums paredz visu dalībvalstu kvalificēšanos 

finansiālā atbalsta saņemšanai.  

Komisija februāra beigās nāks klajā ar detalizētu analīzi un novērtējumu par dalībvalstu 

visvairāk skartajiem reģioniem, ņemot vērā to izaicinājumu līmeni pārejas uz klimata 

neitrālo ekonomiku kontekstā un kuriem būtu jākvalificējas Fonda atbalstam. Šobrīd 
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Komisijas dienestu analītiskais darbs ir procesā, līdz ar to pāragri komentēt Komisijas 

secinājumus Latvijas gadījumā. Dalībvalstīm, balstoties uz šo novērtējumu, būs 

jāvienojas, kuri to (NUTS3 līmeņa) reģioni kvalificēsies papildus atbalstam, un kādām 

darbībām Fonda līdzekļi būtu jāparedz, lai veicinātu reģionu pāreju uz zaļo un emisiju 

neitrālo ekonomiku. Šis dokuments būs pirmais solis sarunu uzsākšanai ar dalībvalstīm, 

kuras būs atbildīgas par Teritoriālo taisnīgās pārkārtošanās plānu izstrādi saviem 

reģioniem, kur katra dalībvalsts varēs paredzēt tas aktivitātes, kuras dos vislielāko 

ieguldījumu emisiju samazināšanā un iespējamu sociāli-ekonomisko seku novēršanā. 

Fonda ietvaros tiek paredzēts plašs darbību klāsts, kuru mērķis ir modernizēt un 

diversificēt reģionu ekonomiku, veicināt to konkurētspēju un padarīt to par videi 

draudzīgāku. Atkarībā no reģionu vajadzībām, ar Fonda palīdzību varēs, cita starpā, 

investēt mazajos un vidējos uzņēmumos, lai radītu jaunas darbavietas, atbalstīt 

investīcijas pētniecībā un inovācijās, lai stimulētu advancēto tehnoloģiju pielietošanu, 

investēt tehnoloģijās, kas nodrošinātu tīras enerģijas pieejamību, veikt investīcijas 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā,  investēt zemes atjaunošanas un 

pārveidošanas projektos, attīstīt aprites ekonomiku. Fonda atbalsts varēs tikt izmantots 

darbinieku kvalifikācijas celšanai un pārkvalificēšanai, tiks sniegta palīdzība darba 

meklētājiem.       

Varam jau šobrīd apliecināt, ka kūdras nozares slēgšana Latvijā netiek paredzēta un nav 

priekšnosacījums Fonda finansiālā atbalsta saņemšanai. Gluži otrādi, šī būtu iespēja 

Kūdras nozari modernizēt, lai tā kļūtu videi un klimatam draudzīgāka ar mērķi samazināt 

siltumnīcas efekta gāzes un nodrošinātu ilgtspējīgu kūdras ieguvi. 
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