Rezolūcija atjaunojamo energoresursu atbalstam
LZP 28.kongress, 2017.g.1.aprīlī
Jau no 2011. gada Latvijas valdība pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas ir virzījusi politiku, kura ir vērsta
uz atbalsta pārtraukšanu vai samazināšanu atjaunojamās enerģijas ģenerēšanas un patēriņa jomā:
1.
2.
3.
4.
5.

Ir noteikts moratorijs jauniem atbalsta mehānismiem līdz 2020. gadam;
Ir ierobežots atbalsta periods;
Ir noteikti papildus administratīvie šķēršļi;
Ir ieviests jauns, papildus nodoklis elektroenerģijas ražotājiem;
Ir izstrādāti mehānismi, lai ierobežotu elektroenerģijas iepirkuma cenu.

Latvijas Zaļās partijas 28. Kongress uzskata, ka atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas īpatsvara
palielināšana Latvijā ir unikāla iespēja un izaicinājums, tā nav tautsaimniecības problēma, bet gan iespēja:
 Uzlabot vides kvalitāti;
 Samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas;
 Dažādot energoapgādi, palielināt valsts enerģētisko neatkarību;
 Samazināt atkarību no nedrošajiem un nepastāvīgajiem fosilā kurināmā tirgiem;
 Jaunu darba vietu radīšanai;
 Uzlabot importa eksporta bilanci un īstenot valsts ilgtspējas konceptu.
Zaļās partijas kongress aicina Valdību un Ekonomikas ministriju apzināties, ka valstī ir steidzami
nepieciešama jauna, ilgtspējīga, nacionālā enerģētikas koncepcija, AER atbalsta politika un instrumenti
(atbalsta shēmas, izcelsmes apliecinājumi, kopīgi dalībvalstu un trešo valstu sadarbības projekti), kuri, kopsolī
ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tiecas veicināt jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu attīstību.
Ir nekavējoši un aktīvāk jāizmanto mums pieejamie saules, vēja, ūdens, jūras, biomasas, zemes siltuma
dabiskie resursi ar nosacījumu, ka to dara tā, lai saglabātu AER lietotāju konkurences spēju un nepasliktinātu
iedzīvotāju dzīves līmeni.
Ir jāpanāk, ka AER tehnoloģijas kļūst lētākas, konkurētspējīgākas, tādēļ jālikvidē subsīdijas fosilajam
kurināmajam un klimata izmaiņu raisošās videi nedraudzīgās, oglekļa emisiju tehnoloģijas jāapliek ar
atbilstošiem nodokļiem.
Valstī ir steidzami nepieciešama integrēta ilgtermiņa stratēģija un stabils regulējums, kurš sekmētu investīcijas
AER nozarē un atjaunojamās enerģijas patēriņa stabilu kāpumu.
AER atbalsta mehānismos priekšroka dodama konkursiem par iepirkuma piemaksām un kvotu saistībām, ar
kuriem jāaizstāj regulētie iepirkuma tarifi.
Zaļās partijas Kongress aicina Latvijas iedzīvotājus aktīvi iesaistīties vidrūpē un izvērtēt pašiem savas
līdzdalības iespējas:
 Mikroģenerācijas energoiekārtu uzstādīšanā – elektroenerģijas un siltuma ražošanu nelielā apjomā;
 Sekmēt energoresursu taupību savā mājoklī, sadzīvē un darbavietā;
 Šķirot atkritumus, tādējādi sekmējot aprites tehnoloģijas;
 Nepirkt preces, kuru nepieciešamība nav rūpīgi izvērtēta, raudzīties vai to iepakojums ir atkārtoti
izmantojams, vai pārstrādājams;
 Ikdienas vajadzībām izvēlēties videi draudzīgāku transportu, daudz staigāt kājām un braukt ar
velosipēdu.

