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Latvijā darāmais …

Klimata
pārmaiņu
ierobežošana

Pielāgošanās
klimata
pārmaiņām

Oglekļa
mazietilpīga un
pret klimata
pārmaiņām
noturīga
attīstība
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Kas ir oglekļa mazietilpīga
attīstība?

Oglekļa mazietilpīga
attīstība (low carbon
development) jeb OMA –
nozīmē pāreju uz oglekļa
mazietilpīgu ekonomiku –
ekonomiku, kas rada minimālas
siltumnīcefekta gāzu (SEG),
sevišķi oglekļa dioksīda (CO2),
emisijas, kā arī saglabā un
vairo CO2 piesaisti.
Pārdomāti īstenotai OMA var
būt pozitīva ietekme ne vien
uz klimatu un vidi, bet arī uz
ekonomiku un sociālo sfēru.
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ES ceļa karte oglekļa
mazietilpīgai attīstībai

Kopējās SEG

Kopējās SEG

-20%

vismaz -40%

(Latvijai neETS:
+17% salīdzinot
ar 2005.g.)

(Latvijai neETS:
-6% salīdzinot
ar 2005.g.)

līdz 2020

līdz 2030

…
līdz 2040

ES galvenais klimata
politikas instruments –
ES Emisijas kvotu
tirdzniecības sistēma
(ETS), bet Latvijā tā
nosedz tikai 20% no
SEG emisijām.

Kopējās SEG
- 80% līdz 95%

līdz 2050

Avots: Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā, EK (2011)
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Stratēģijas (LV) mērķa sasniegšanas
ceļa karte

2030

IKP atsaiste no SEG

2040

Oglekļa neitralitāte

2050

Vismaz 80%
samazinājums

Risinājumi oglekļa mazietilpīgas attīstības nodrošināšanai:
• Ilgtspējīga enerģētika;

• Visaptveroša energoefektivitāte;
• Resursefektīvs un videi draudzīgs transports;
• Ilgtspējīga zemes apsaimniekošana;
• Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana;
• Pētniecība un inovācijas oglekļa mazietilpīgās tehnoloģijās.
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Latvijas mērķi SEG emisiju
ierobežošanai

Katrai SEG
tonnai ir
noteikta cena.
Attiecīgi – mērķu
neizpildei ir
finansiālas sekas!

neETS
20%
* salīdzinot ar 2005.gadu
** Pēc 2020.gada plānota mērķa gala tehniskā korekcija
*** Mērķis apstiprināts ES Padomē 13.10.2017, bet 2018.gadā
jāpabeidz vēl trialogs ar ES Parlamentu un Eiropas komisiju
SEG – siltumnīcefekta gāzu emisijas
ES ETS – Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

Par ES ETS tiešā
veidā atbildīgi
komersanti, bet
par ne-ETS valsts

neETS
80%
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Parīzes nolīguma mērķi
Noturēt pasaules vidējās
temperatūras pieaugumu būtiski
zem 20C robežas (un censties to
ierobežot 1.50C robežās).

Sekmēt investīciju
novirzi saskaņā ar
oglekļa mazietilpīgu un
pret klimata pārmaiņām
noturīgu attīstību.

Parīzes
nolīgums
stājās spēkā
2016.gada
4.novembrī.

Uzlabot pielāgošanos
klimata pārmaiņu
negatīvajām ietekmēm un
sekmēt noturīgumu pret
klimata pārmaiņām.

Sasniegt līdzsvaru starp antropogēnajām
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām un SEG
emisiju uztveršanu 21.gs. II pusē.

Parīzes
nolīgumu
apstiprināja
2015.gada
12.decembrī.

Parīzes
nolīgums no
2021.gada
aizstās Kioto
protokolu.

Parīzes nolīgumu
jau ratificējušas
175 no 197
valstīm, t.sk.
Latvija.

Parīzes nolīgums pieejams:
http://unfccc.int/documentati
on/documents/advanced_sear
ch/items/6911.php?priref=60
0008831
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Latvijā radīto ne-ETS
SEG emisiju dinamika un
struktūra (kt CO2 ekv.)

Datu avots: 2017. gada SEG inventarizācija
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SEG veidi, to ierobežošanas
pamatiespējas
1. SEG emisiju
visos
samazināšana
un
un
novēršana

•

oglekļa dioksīds (CO2) – rodas
degšanas procesos (g.k. enerģētikā
transportā);

•

metāns (CH4) – pārsvarā rodas dažādos
organisko vielu pārvērtības procesos,
fermentācijā (g.k. lauksaimniecībā);

•

slāpekļa (I) oksīds (N2O) – pārsvarā rodas degšanas procesos, slāpekļa
mēslojuma izmantošanas rezultātā, organisko augšu izmantošanā (g.k.
lauksaimniecībā);

•

slāpekļa trifluorīds (NF3) – pārsvarā izmanto elektronikas nozarē LCD
displejos, siltuma pārneses šķidrumos;

•

fluorogļūdeņraži (HFCs), perfluorogļūdeņraži (PFCs) un sēra
heksafluorīds (SF6) jeb t.s. F gāzes – izmanto dažādās rūpnieciskās
iekārtās, piemēram, aukstuma iekārtās (ledusskapji, kondicionieri,
siltumsūkņi u.tml.).

2. CO2 piesaiste/
uztveršana
t.sk.
(fotosintēzes process)
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Kas ir pret klimata pārmaiņām
noturīga attīstība?
Pret klimata pārmaiņām
noturīga attīstība nozīmē
attīstību, kas ar
pielāgošanās klimata
pārmaiņām (adaptation)
palīdzību samazina
klimata pārmaiņu
negatīvās ietekmes
(un izmanto klimata
pārmaiņu radītās iespējas).
•
•

Klimats ir laikapstākļu parametru vērtības, kas
raksturīgas kādai noteiktai vietai un attiecināmas uz
noteiktu laika periodu.
Klimata pārmaiņas nozīmē meteoroloģisko parametru
vidējo vērtību ilglaicīgas izmaiņas atmosfērā.
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Eiropas Savienības stratēģijas par
pielāgošanos klimata pārmaiņām
mērķi (1)
I. Dalībvalstu darbības stimulēšana
II. Kompetentu lēmumu pieņemšanas veicināšana
III. Pielāgošanās sekmēšana galvenajās mazaizsargātajās nozarēs
2. darbība. Ar LIFE finansējumu atbalstīt spēju veidošanu un palielināt Eiropā
veikto pielāgošanās darbību intensitāti (2013–2020)
• Komisija jo sevišķi atbalstīs pielāgošanos šajās mazaizsargātajās jomās:

- plūdu pārvaldība pārrobežu līmenī, sadarbības līgumu atbalstīšana, pamatojoties uz ES
Plūdu direktīvu;
- piekrastes pārvaldība pārrobežu līmenī, jo sevišķi blīvi apdzīvotu deltu un piekrastes
pilsētu pārvaldība;
- pielāgošanās integrēšana pilsētu zemes izmantojuma plānošanā, ēku plānošanā un
dabas resursu pārvaldībā;
- kalnu un salu teritorijas, jo sevišķi lauksaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma
nozaru ilgtspēja un noturība pret klimata pārmaiņām;
- ūdens resursu ilgtspējīga pārvaldība; cīņa ar pārtuksnešošanos un meža ugunsgrēkiem
teritorijās, kam raksturīgs sausums.

•
•

Komisija atbalstīs neaizsargātības novērtējumu veikšanu un pielāgošanās stratēģiju —
tostarp pārrobežu stratēģiju — izveidi.
Komisija atbalstīs pasākumus, kuru mērķis ir palielināt informētību par pielāgošanos,
tostarp tās rādītājiem, risku paziņošanu un pārvaldību.

Pieejama: http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/strategy
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Eiropas Savienības stratēģijas par
pielāgošanos klimata pārmaiņām
mērķi (2)
II Kompetentu lēmumu pieņemšanas veicināšana
4. darbība. Aizpildīt robus zināšanās
Galvenie robi zināšanās ir šādi:
- informācija par zaudējumiem un pielāgošanās izmaksām un sniegtajiem
ieguvumiem;
- reģionu un pašvaldību līmeņa analīze un risku novērtējumi;
- sistēmas, modeļi un rīki lēmumu pieņemšanas atbalstam un dažādo
pielāgošanās pasākumu efektivitātes novērtēšanai;
- līdzšinējo pielāgošanās pasākumu monitoringa un novērtēšanas instrumenti.

III Pielāgošanās sekmēšana galvenajās mazaizsargātajās
nozarēs
6. darbība. Sekmēt kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), kohēzijas politikas un
kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) klimatgatavību.
7. darbība. Noturīgākas infrastruktūras nodrošināšana
8. darbība. Atbalstīt apdrošināšanu un citus tādus finanšu produktus, kas uzlabo
ieguldījumu un uzņēmējdarbības lēmumu noturību pret klimata
pārmaiņām
Pieejama: http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/strategy
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Nozīmīgākie Latvijas politikas
plānošanas dokumenti

•

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
(Saeima,10.06.2010)

•

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (Saeima, 20.12.2012)

•

Latvijas nacionālā reformu programma ES2020 stratēģijas īstenošanai
(MK, 26.04.2011)
•

Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020.gadam (MK, 26.3.2014.)

•

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam
(MK, 27.12.2013.)

•

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam (MK, 13.02.2015.)

•

Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
(MK, 05.10.2015)

•

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam
(MK 21.03.2013.)

•

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
(MK 16.02.2016.)
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Latvijas klimata politikas galvenie
virzieni Vides politikas pamatnostādnēs
2014-2020. gadam (I)
1.












SEG samazināšana un CO2 piesaistes nodrošināšana
ES ETS darbības nodrošināšana
Biomasas ilgtspējīga izmantošana
CO2 piesaistes nodrošināšana meža zemēs un oglekļa saistīšana
koksnes produktos ar ilgu kalpošanas laiku
Ēku energoefektivitātes uzlabošana
Apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana
Videi draudzīgas transporta infrastruktūras attīstīšana un
atjaunojamo energoresursu izmantošana transportā
Ilgtspējīgas saimniekošanas prakses ieviešana lauksaimniecībā
Atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas ražošanā
Zaļā publiskā iepirkuma veicināšana
Oglekļa mazietilpīgu tehnoloģiju attīstīšana un ieviešana
SEG samazināšanas un CO2 piesaistes jautājumu integrēšana
dažādu nozaru politikās un pašvaldību darbībā, t.sk. reģionālu
stratēģiju/ plānu izstrāde
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Darbs notiek pie visu virzienu īstenošanas!

Latvijas klimata politikas galvenie
virzieni Vides politikas pamatnostādnēs
2014-2020. gadam (II)
2. Veicināt Latvijas gatavību pielāgoties klimata pārmaiņām un to
izraisītajai ietekmei
 Klimata pārmaiņu Latvijā modelēšana un integrētas datu sistēmas
izveide (izveidota LVĢMC)
 Risku un jutīguma analizēšana un pasākumu identificēšana
pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai (izstrādi pētījumi,
pieejami VARAM)
 Klimata pārmaiņu monitoringa sistēmas attīstīšana (LVĢMC izveidoti
sistēmas pamati)
 Nacionālās sistēmas pilnveidošana gatavībai un reaģēšanai uz klimata
pārmaiņu radītajām sekām (šobrīd Civilās aizsardzības un katastrofu
pārvaldības likums)
 Infrastruktūras nodrošināšana klimata pārmaiņu izraisīto plūdu risku
novēršanai (izstrādātas plūdu riska kartes visiem upju baseiniem)
 Krasta erozijas riska mazināšanas pasākumu ieviešana sabiedriski
nozīmīgu infrastruktūras objektu aizsardzībai (konkurss ES fondu ietvaros)
 Pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumu integrēšana dažādu nozaru
politikās un pašvaldību darbībā, t.sk. reģionālu stratēģiju/ plānu izstrāde 15

Latvijas klimata politikas galvenie
virzieni Vides politikas pamatnostādnēs
2014-2020. gadam (III)
3. SEG emisiju uzskaite un prognozēšana


SEG ikgadējās inventarizācijas sistēmas pilnveidošana
(sevišķi kontekstā ar datiem par zemes izmantošanu, zemes
izmantošanas maiņu un mežsaimniecību) (veikti pētījumi)



Nacionālās sistēmas izveide SEG emisiju un piesaistes
prognozēšanai (izveidota integrēta datu bāze)



Latvijas starptautisko ziņošanas saistību izpilde (pastāvīgi)

4. Pētījumu īstenošana klimata pārmaiņu, klimata
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata
pārmaiņām jomās (pastāvīgi)
5. Sabiedrības informēšana un izglītošana (pastāvīgi)
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LIFE projektu
konkursa

Klimata pasākumu
apakšprogramma
2018-2020
Komisijas īstenošanas 2018. gada 12. februāra lēmums (ES) 2018/210 par LIFE
daudzgadu darba programmas pieņemšanu 2018.–2020. gadam (DDP)

1
7

Iesniedzamo projektu veidi (I)
(LIFE Regulas 2. pants. Definīcijas)

1. "izmēģinājuma projekti" (Pilot) ir projekti, kuros izmanto tehnoloģiju
vai metodi, kas ne iepriekš, ne citur nav tikusi izmantota vai izmēģināta,
kuri var nodrošināt iespējamus ieguvumus videi un klimatam
salīdzinājumā ar pašreizējo paraugpraksi un kurus turpmāk var izmantot
līdzīgās situācijās plašākā mērogā;
2. "demonstrējumu projekti" (Demonstration) ir projekti, kuros praktiski
īsteno, izmēģina, novērtē un izplata darbības, metodoloģiju vai pieejas,
kuras ir jaunas vai nav zināmas projekta specifiskajā kontekstā, proti,
ģeogrāfiskajā, ekoloģiskajā vai sociālekonomiskajā kontekstā, un kuras
līdzīgos apstākļos varētu izmantot arī citur;
3. "paraugprakses projekti" (Best-practice) ir projekti, kuros izmanto
piemērotas, rentablas un mūsdienīgas tehnoloģijas, metodes un pieejas,
ņemot vērā projekta attiecīgo kontekstu;

4. "informēšanas, izpratnes veidošanas un izplatīšanas projekti«
(Information, awareness and dissemination) ir projekti, kuru mērķis ir
atbalstīt komunikāciju, informācijas izplatīšanu un izpratnes veidošanu
Vides apakšprogrammas un Klimata pasākumu apakšprogrammas
jomās.
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Iesniedzēji

 Projektus var pieteikt bezpeļņas organizācijas,
biedrības un nodibinājumi, uzņēmumi, pašvaldības
(juridiskas un publiskas personas)
 Mazajiem un vidējiem uzņēmējiem (MVU) iespējams
pieteikt arī komerciālas idejas projektu (Close-tomarket)


Projekta laikā iegūto peļņu (saskaņā ar biznesa plānu)
projekta īstenotājs norāda projekta pieteikumā kā savu
ieguldījumu (līdz tā nepārsniedz norādīto limitu;
pārsniegšanas gadījumā LIFE finansējums tiek samazināts)



MVU ir iespējams tīklošanās starptautiskā līmenī un ideju
apmaiņai izmantot Enterprise Europe Network
(een.ec.europa.eu)!!!
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Apakšprogrammas 3 prioritārās
jomas, kurās iesniedzami projekti
(LIFE Regulas 13. pants)

1. Klimata pārmaiņu
mazināšana

CO2

2. Pielāgošanās
klimata pārmaiņām
3. Klimata pārvaldība
un informācija
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Prioritāšu vispārīgie
mērķi (I)
Klimata pārmaiņu mazināšana [Regulas 14.pants] un
Pielāgošanās klimata pārmaiņām [Regulas 15.pants]

 veicināt politikas un tiesību aktu izstrādi un īstenošanu, tostarp
iekļaušanu dažādās politikas jomās, jo īpaši izstrādājot,
izmēģinot un demonstrējot politikas vai pārvaldības pieejas,
paraugpraksi un risinājumus;
 uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, izvērtētu, uzraudzītu,
novērtētu un ieviestu efektīvas darbības un pasākumus un
veicinātu zināšanu izmantošanu praksē;

 atvieglot integrētu pieeju izstrādi un ieviešanu, piemēram,
attiecībā uz stratēģiju un rīcības plānu vietējā, reģionālā vai
valsts līmenī;
 veicināt inovatīvu tehnoloģiju, sistēmu, metožu un instrumentu
izstrādi un demonstrēšanu, kas būtu piemēroti atkārtošanai,
21
tālāknodošanai vai integrēšanai.

Prioritāšu vispārīgie
mērķi (II)
Klimata pārvaldība un informācija

[Regulas 16.pants]:

 veicināt izpratnes veidošanu par klimata jautājumiem, tostarp
vairojot sabiedrības un iesaistīto personu atbalstu Savienības
politikas veidošanai klimata jomā, un veicināt zināšanas par
ilgtspējīgu attīstību;
 atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un informācijas izplatīšanu
klimata jomā un sekmēt zināšanu apmaiņu par sekmīgiem
risinājumiem un praksi klimata jomā, tostarp veidojot iesaistīto
personu sadarbības platformas un organizējot mācības;
 popularizēt un veicināt Savienības klimata tiesību aktu
efektīvāku ievērošanu un izpildi, tostarp sekmējot
paraugprakses un politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu;
 veicināt labāku klimata pārvaldību, paplašinot iesaistīto
personu, tostarp NVO, iesaistīšanos politikas apspriešanā un
īstenošanā.
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Projektu vērtēšanas būtiskākie
aspekti (papildus skatīt arī Evaluation
guidelines)
Piešķiršanas kritēriji

Min pietiekamais
punktu skaits
Tehniskā un finansiālā saskaņotība un kvalitāte
Tehniskā saskaņotība un kvalitāte
10
Finansiālā saskaņotība un kvalitāte
10
(tostarp saimnieciskais izdevīgums)
ES pievienotā vērtība
LIFE Klimata pasākumu
apakšprogrammas prioritārajās jomās un
ar tām saistītajos LIFE regulas 14., 15. un
16. pantā ietvertajos konkrētajos mērķos
veiktā ieguldījuma apjoms un kvalitātes
pakāpe
Ilgtspēja (turpināmība, atkārtojamība,
tālāknododamība)
Kopējais (pietiekamais) punktu skaits

Max punktu skaits

20
20

10

20

8

15

50

…
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Projektu vērtēšanas būtiskākie
aspekti (papildus skatīt arī Evaluation
guidelines) (IV)

…

Piešķiršanas kritēriji

Min pietiekamais
Max punktu skaits
punktu skaits
Papildu punkti. ES pievienotā vērtība: ieguldījums Parīzes klimata nolīguma
īstenošanā
Ieguldījums 4. sadaļā noteiktajās klimata
—
0 vai 5
pasākumu rīcībpolitikās
Ieguldījums LIFE ikgadējā uzaicinājumā
—
0 vai 5
iesniegt klimata pasākumu politikas
priekšlikumus sīkāk noteiktajās darba
jomās
Sinerģijas (tostarp mērķu daudzveidīgums
un integrācija/papildināmība (maks. astoņi
punkti), zaļais publiskais iepirkums (maks.
viens punkts), ekomarķējums (maks.
viens punkts) un ES pētījumu rezultātu
plašāka izmantošana (maks. viens
punkts))
—Transnacionalitāte (maks. 4 punkti)
Maksimālais punktu skaits

—

15

100
24

2018-2020 tēmu
prioritātes
Projektu tēmas mērķu sasniegšanai attiecas uz:
1.
2.
3.
4.

klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030.gadam
Ceļvedi 2050.gadam
Parīzes nolīgumu
pielāgošanās politikas īstenošanu (vispārīgi)
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1. Klimata pārmaiņu mazināšanas
projektu virzieni (I)

CO2

• Valsts vai reģionālā līmenī uzskatāmi jāparāda, ka tiek
īstenotas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas vai
zemes izmantošanas pārvaldības plāni:
- emisiju samazināšanas pasākumi
- resursefektivitātes pasākumu integrēšana visās nozarēs
- paradumu maiņu veicinoši pasākumi

• jaunu pieeju ieviešana (paraugpilsētās un reģionos), var
izmantojot starptautisko pilsētas mēru paktu par klimatu
un enerģiju (http://www.pilsetumerupakts.eu/), lai
ražošanai, patēriņam un pārvaldībai būtu pārveidojoša
ietekme
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1. Klimata pārmaiņu mazināšanas
projektu virzieni (II)
•

•
•

•
•

•

CO2

Centieni samazināt SEG ne-ETS sektorā: transports un
degviela, lauksaimniecība, būvniecība (piem., ēku
energoefektivitāte), zemes izmantošana, zemes izmantošanas
maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM)
SEG uzskaites izveidošana un ieviešana un klimata pārmaiņu
mazināšana ZIZIMM
tādas zemes apsaimniekošanas prakses izveide, kurai ir
ietekme uz emisijām un emisiju piesaistīšanu, piemēram,
papildu pasākumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI
fondu) atbalstītajiem pasākumiem (Regula Nr. 1303/2013)
ETS darbības uzlabošana
fluorēto gāzu un ozona slāni noārdošo vielu samazināšana,
(attiecas uz Monreālas protokolu un tā Kigali grozījumus, ES
regulu par fluorētām SEG)
iestāžu veikts SEG monitorings un ziņošana
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2. Pielāgošanās klimata
pārmaiņām projektu virzieni
•
•
•

•
•

pilsētvides pielāgošana un zemes izmantošanas
plānošana, kas ierobežo klimata pārmaiņu ietekmi
infrastruktūras noturība (“zilo/zaļo infrastruktūras” un uz
ekosistēmām balstītas pieejas)
ilgtspējīga ūdens pārvaldība sausumam pakļautās teritorijās,
plūdu un piekrastes pārvaldība
lauksaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma nozaru
noturība
atbalsts ES tālākajiem reģioniem: gatavība ekstrēmiem
laikapstākļiem, jo īpaši piekrastes teritorijās.
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3. Klimata pārvaldības un
informācijas projektu virzieni
• valstu 2030. gada klimata un enerģētikas stratēģiju un
2050. gada stratēģiju izstrāde un īstenošana
• paradumu maiņas stimulēšana, emisiju
samazināšanas un resursefektivitātes pasākumu
integrēšana nozarēs
• iestāžu veikts ES ETS darbības novērtējums
• spēju veidošana, izpratnes veidošana galalietotājiem un
fluorēto gāzu aprīkojuma izplatīšanas ķēdē
• klimata politikas uzraudzība, izvērtējums un ex post
novērtējums
• paraugprakses un izpratnes veidošanas darbības, kas
risina pielāgošanās vajadzības
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UNFCCC kādreizējā ģenerālsekretāre Kristiana Figueres:
«Neiespējamais nav fakts, bet gan attieksme!»

Noderīgi:

Iepazīstieties ar Eiropas
Komisijas apstiprināto
LIFE daudzgadu
darba programmu
2018.–2020. gadam
ŠEIT

3
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Noderīgi:

Iepazīstieties ar jau
realizētajiem un
apstirpinātajiem LIFE
programmas
projektiem
http://ec.europa.eu/
environment/life/pro
ject/Projects/index.c
fm
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Noderīgi:

Izmantojiet
Siltumnīcefekta gāzu
emisiju aprēķina
metodiku
(Ministru kabineta
noteikumi Nr. 42
23. 01. 2018.)
https://likumi.lv/ta/id/296651siltumnicefekta-gazu-emisiju-aprekinametodika
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Klimata pārmaiņas novērojamas arī
Latvijā!

Avots: LVĢMC (http://www2.meteo.lv/klimatariks/)
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Klimata pārmaiņas novērojamas arī
Latvijā!
• 1960-2010. gadā vidējā gaisa temperatūra vidēji
paaugstinājusies par 0,7oC (visvairāk ziemā). Līdz 2100. gadam
vidējā gaisa temperatūra varētu paaugstināsies par 3,4 oC līdz 5,4oC
• Līdz gadsimta beigām sala dienu skaits samazināsies par 50-80
dienām un dienu skaits bez atkušņiem samazināsies līdz tikai 40-50
dienām 2011.-2040.gadā un aptuveni 30 vai pat mazāk nekā 20
dienām 2100.gadā
• Kopš 1961.gada Latvijā nokrišņu daudzums ir palielinājies par
vidēji 39 mm. Līdz gadsimta beigām tas palielināsies par aptuveni 80100 mm (10-15%). Vislielākais pieaugums gaidāms ziemā – nozīmīgu
klimata pārmaiņu scenārijā pat par 35-51%, savukārt vasarā dažviet
novērojama nokrišņu daudzuma samazināšanās
• Līdzšinējais augšanas sezonas ilgums Latvijā ir bijis 170-240 dienas.
Vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās ietekmē līdz 2100.gadam
tas pagarināsies vidēji par 1 līdz 2 mēnešiem
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Avots: LVĢMC (http://www2.meteo.lv/klimatariks/)

Klimata pārmaiņas – nozīmīgākais
globālais risks!
2013

Pasaules Ekonomikas Forums kopš 2007. gada globāli
izvērtē 50 būtiskākos riskus. Starp dominējošiem 5
riskiem nu jau vairākus gadus ierindotas klimata
pārmaiņas un to ekstrēmi!

Avots: http://reports.weforum.org/global-risks-2017/
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Galvenie klimata parmaiņu riski Latvijā

Risku pētījumi VARAM mājas lapā:
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_klimata_parmainu_joma/?doc=23668
4

