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Klimata pārmaiņas ir 
nozīmīgākais globālais risks!

Avots: http://reports.weforum.org/global-risks-2018/

Pasaules Ekonomikas Forums kopš 2007. gada globāli 

izvērtē 50 būtiskākos riskus. Starp dominējošiem 5 

riskiem kopš 2011.gada ierindotas klimata 

pārmaiņas un ar tām saistītās problēmas! 
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TOP5 pēc varbūtības TOP5 pēc ietekmes

1. Ekstrēmi laikapstākļi
1. Masu iznīcināšanas
ieroči

2. Dabas katastrofas 2. Ekstrēmi laikapstākļi

3. Kiberuzbrukumi 3. Dabas katastrofas

4. Datu viltošana un 
zagšana

4. Nespēja samazināt 
klimata pārmaiņas un 
pielāgoties klimata 
pārmaiņām

5. Nespēja samazināt 
klimata pārmaiņas un 
pielāgoties klimata 
pārmaiņām

5. Ūdens krīzes

http://reports.weforum.org/global-risks-2017/


• 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 80-
100 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. 

Klimata pārmaiņas vērojamas 
arī Latvijā!

Avots: LVĢMC (http://www2.meteo.lv/klimatariks/)

http://www2.meteo.lv/klimatariks/


Avots: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_klimata_parmainu_joma/?doc=23668

Galvenie klimata pārmaiņu 
riski un iespējas Latvijā



Parīzes nolīguma mērķi:

• Noturēt pasaules vidējās temperatūras pieaugumu 
būtiski zem 20C robežas (un censties to ierobežot 1.50C
robežās);

• Uzlabot pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajām 
ietekmēm un sekmēt noturīgumu pret klimata pārmaiņām;

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

Parīzes nolīguma būtiskākie nosacījumi:

• Lai sasniegtu PN mērķus, tā Pušu mērķis ir pēc iespējas ātrāk panākt 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju nepaaugstināšanos un 21.gs. II pusē 
sasniegt līdzsvaru starp antropogēnajām SEG emisijām un SEG emisiju 
uztveršanu;

• Katra PN Puse iesniedz secīgus nacionāli noteiktus ieguldījumus (NDC). 
Katrs nākamais NDC ir ar progresiju kopš esošā NDC un atspoguļo augstākās 
iespējamās ambīcijas, ņemot vērā atbildību, iespējas un nacionālo situāciju. 

• Sākot ar 2023.gadu Pušu sanāksme ik pa 5 gadiem izvērtē kopējo 
progresu visu PN mērķu sasniegšanā (globālais izsvēršanas process, GST).

• GST rezultāti sniedz informāciju Pusēm to NDC aktualizēšanai un 
pastiprināšanai. Katra Puse NDC iesniedz ik 5 gadus.

Līdz šim nozīmīgākais 
starptautiskais līgums 
– Parīzes nolīgums

Parīzes 
nolīgums no 
2021.gada 

aizstās Kioto 
protokolu.

Parīzes 
nolīgumu 

apstiprināja
2015.gada 

12.decembrī.

Parīzes nolīgums pieejams: 
http://unfccc.int/documenta
tion/documents/advanced_s
earch/items/6911.php?priref

=600008831

Parīzes 
nolīgums 

stājās spēkā 
2016.gada 

4.novembrī.

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831


Kas ir oglekļa 
mazietilpīga 
attīstība?

Oglekļa mazietilpīga 

attīstība (low carbon

development) jeb OMA ir tāda 

attīstība, kas rada minimālas 

SEG emisijas, sevišķi oglekļa 

dioksīda (CO2), kā arī saglabā 

un vairo CO2 piesaisti. 

Pārdomāti īstenotai OMA ir ne 

vien pozitīva ietekme uz 

klimatu un vidi, bet arī uz 

ekonomiku un sociālo sfēru. 



Kas ir klimatnoturīga
attīstība?

Klimatnoturīga
attīstība ir tāda 
attīstība, kas ar 
pielāgošanās klimata 
pārmaiņām 
(adaptation) palīdzību 
samazina klimata 
pārmaiņu negatīvās 
ietekmes/ riskus un 
izmanto klimata 
pārmaiņu radītās 
iespējas. 

Cilvēks

Tautsaimniecība

Infrastruktūra

Daba



Eiropas Savienības OMA 
stratēģija 2050.gadam

• 2018. gada 28. novembrī Eiropas Komisija (EK) publicēja paziņojumu “Tīru 
planētu visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, 
modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” (t.s. ES OMA 
stratēģijas priekšlikums). 

• Tajā izklāstīts EK redzējums par klimatneitrālas Eiropas sasniegšanu 
līdz 2050. gadam.

• Stratēģijā paredzētie 8 scenāriji grupēti trīs kategorijās:
 80–85 % SEG emisijas samazinājums līdz 2050. gadam 

1.–5. scenārijs paredz SEG emisiju samazināšanu, palielinot 
energoefektivitāti un izmantojot dažādas inovatīvas tehnoloģijas. 

 90 % SEG emisijas samazinājums līdz 2050. gadam 
6. scenārijs ietvert iepriekšējos scenārijos paredzēto iespēju izmaksu ziņā 
efektīvāko kombināciju. 

 100 % SEG emisijas samazinājums (klimatneitralitāte) līdz 
2050. gadam 

7. un 8. scenārijs ietver 6.scenārijā paredzēto, kā arī paredz izmantot vairāk 
bioenerģijas un CO2 piesaistītājsistēmas (tādējādi palielinot oglekļa 
uztveršanu un uzglabāšanu), nodrošināt efektīvu aprites ekonomiku un 
uzvedības modeļu izmaiņas.
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Paziņojums un tā pavadošie dokumenti pieejami: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en


ES OMA stratēģijas priekšlikumā 
aplūkotie 8 scenāriji

Elektrifikācija 
(ELEC)

Ūdeņradis
(H2)

E-degviela  
(P2X)

Energoefekti
vitāte

(EE)

Cirkulārā 
ekonomika

(CIRC)

Kombinēšana

(COMBO)

Tehnisks
1,5 °C 

(1.5TECH)

1,5 °C 
Ilgtspējīgi
dzīvesveidi
(1.5LIFE)

Galvenais 
virzītājs

Elektrifikācija visās 

nozarēs

Ūdeņradis 

rūpniecībā, 

transportā un ēkās

E-degviela 

rūpniecībā, 

transportā un ēkās

Energoefektivitātes 

veicināšana visās 

nozarēs

Resursu un 

materiālu 

efektivitātes 

palielināšana 

Izmaksu efektīva 

kombinēšana no 2 °

C iespējamiem  

scenārijiem

Balstīts uz 

COMBO ar lielāku 

BECCS٭, CCS٭٭

Balstīts uz COMBO 

un CIRC ar 

dzīvesveida 

izmaiņām

SEG mērķis
2050. gadā

-80% SEG (izņemot piesaistītājsistēmas)

[“ievērojami zem 2° C” mērķiem)

-90% SEG (t.sk.

piesaistītājsistēmas)

-100% SEG (ieskaitot piesaistītājsistēmas)

[“1,5 ° C” mērķi)

Galvenie

pieņēmumi

• Lielāka energoefektivitāte pēc 2030. gada                                                                                  • Tirgus koordinācija infrastruktūras ieviešanai

• Ilgtspējīgu, modernu biodegvielu izmantošana                                                                               • BECCS tikai pēc 2050. gada 2° C scenārijos

• Mēreni cirkulārās ekonomikas pasākumi                                                                                      • Nozīmīga mācīšanās loma mazoglekļa tehnoloģiju ieviešanā

• Digitizācija • Ievērojami uzlabota transporta sistēmas efektivitāte

Enerģētikas

nozare

Līdz 2050. gadam elektroenerģija ir gandrīz dekarbonizēta. Būtiska AER izmantošana, ko veicina sistēmas optimizācija

(pieprasījuma atbildes reakcija, uzglabāšana, starpsavienojumi, patērētāju loma). Kodolenerģētikai joprojām ir nozīme enerģētikas nozarē un CCS izmantošanā pastāv ierobežojumi.

Rūpniecība

Procesu elektrifikācija H2 izmantošanas 

mērķtiecīgs 

pielietojums 

E-gāzes 

izmantošana 

mērķtiecīgs 

pielietojums 

Enerģijas 

pieprasījuma 

samazināšana, 

izmantojot 

energoefektivitāti

Augstāki pārstrādes 

rādītāji, materiālu 

aizstāšana, aprites 

pasākumi

Izmaksu efektīva 

kombinācija no 

“daudz zemāk”

2° C scenāriju

iespējām ar 

mērķtiecīgu 

pielietojumu 

(izņemot CIRC)

COMBO, bet 

spēcīgāka

CIRC + COMBO, 

bet spēcīgāka

Ēkas
Lielāka siltumsūkņu

izmantošana 

H2 izmantošana 

apkurei

E-gāzes 

izmantošana apkurei

Palielināti 

renovācijas apjomi 

un efektivitāte

Ilgtspējīgas ēkas

CIRC + COMBO, 

bet spēcīgāka

Transporta 
nozare

Visu transporta veidu

ātrāka elektrifikācija 

H2 izmantošana 

HDV un 

atsevišķiem –

LDV

E-degvielas 

izmantošana visiem 

transporta veidiem

Palielināta 

transporta veidu 

maiņa

Mobilitāte kā 

pakalpojums

CIRC + COMBO, 

bet spēcīgāka

Gaisa transporta 

alternatīvas

Citi virzītāji
H2 gāzes sadales 

tīklā

E-gāze gāzes 

sadales tīklā

Ierobežots dabīgo 

piesaistītājsistēmu

uzlabojums  

• Diētas izmaiņas

• Uzlabotas dabiskās 

piesaistītājsistēmas

٭ BECCS - Oglekļa dioksīda (CO2) uztveršana un uzglabāšana

٭ CCS  - Bioenerģija apvienojumā ar oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu 

– HDV٭  smagie transportlīdzekļi

- LDV٭  vieglie transportlīdzekļi Avots: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf


ES OMA stratēģijas priekšlikumā izceltais 
vēlamais scenārijs (klimatneitralitātes
sasniegšana 2050.gadā)

Avots: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
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Citi, izņemot CO2

Lauksaimniecība, izņemot CO2

Mājokļi

Pakalpojumi

Transports

Rūpniecība

Enerģētika

CO2 piesaistes tehnoloģijas

Dabīgās piesaistītājsistēmas

Neto emisijas

Atkarībā no ceļa, kāds izvēlēts 
pārejai uz SEG neto emisiju 

nulles līmeni, mainās arī 
atlikušo un absorbēto SEG 

emisiju daudzums

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf


ES OMA stratēģijas priekšlikumā 
aprakstītais ceļš uz klimatneitralitāti
(7 galvenie principi)

1) Palielināt ieguvumus no energoefektivitātes, t.sk. nulles emisiju ēkas

2) Palielināt atjaunojamo energoresursu (AER) un elektrības 

izmantošanu, lai pilnībā dekarbonizētu Eiropas energopiegādes

3) Īstenot tīru, drošu un savienotu mobilitāti

4) Konkurētspējīga ES rūpniecība un aprites ekonomika kā galvenais

SEG emisiju samazināšanas veicinātājs

5) Attīstīt adekvātu viedā tīkla infrastruktūru un starpsavienojumus

6) Izmantot bioekonomikas potenciālu un ieguvumus un radīt būtiskas 

oglekļa piesaistes

7) Pārējās oglekļa dioksīda emisijas                                                         

aptvert ar oglekļa uztveršanu                                                                      

un uzglabāšanu
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ES OMA redzējums par pašvaldību 
un pilsētvides specifiku

 Pilsētvide ir vairāk pakļauta klimata pārmaiņu riskiem nekā lauku 
apgabali. 

ES pilsētas biežāk pakļautas tādiem draudiem kā plūdi, jūras līmeņa celšanās, karstuma 
viļņi, dzeramā ūdens nepietiekamība, sausums, ekstrēmi nokrišņi un vētras.

 Vīzija par ES pilsētvidi - droša, elastīga, pieejama, tīra un ilgtspējīga.

 Klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās mērķi pilsētās nedrīkst 
nonākt pretrunā.

Piemēram, blīva apbūve var dot labumu SEG emisiju samazināšanai (mazāka 
nepieciešamība motorizēto transportlīdzekļu izmantošanai), bet tajā pat laikā var arī  
palielināt neaizsargātību pret klimata pārmaiņu radītām ietekmēm, piemēram, 
pastiprināt „siltuma salas’’ efektu. Savukārt, zaļās zonas un zaļā infrastruktūra palīdz 
gan samazināt emisijas, piesaistot CO2, gan atbilst pielāgošanās mērķiem.

 Uzsvērts, ka ES valstu obligātas saistošās prasības lokālo klimata 
pārmaiņu mazināšanas un adaptācijas plānu izstrādei (kā tas noteikts, 
piem., DK, FR, SK un UK) ir efektīvākas nekā brīvprātīgās shēmas. 

ES valstīs ar saistošām prasībām tiek izstrādāts divas reizes vairāk lokālo klimata 
pārmaiņu mazināšanas plānu un piecas reizes vairāk adaptācijas plānu nekā citās ES 
valstīs.



Latvijas mērķi SEG 
ierobežošanai

2013-2020 2021-2025 2026-2030

Ne-ETS emisijas
+17%

(sadalīts arī ikgadējos mērķos)

-6%
(tiks sadalīts arī ikgadējos mērķos)

ETS emisijas
-21%

(sadalīts ikgadējos mērķos 

konkrētām iekārtām)

-43%
(tiks sadalīts ikgadējos mērķos 

konkrētām iekārtām)
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Apmežota zeme
Uzskaitāmās SEG 

emisijas nepārsniedz 

uzskaitāmo SEG 

piesaisti

Uzskaitāmās 

SEG emisijas 

nepārsniedz  

uzskaitāmo 

SEG piesaisti

Uzskaitāmās 

SEG emisijas 

nepārsniedz  

uzskaitāmo 

SEG piesaisti

Atmežota zeme

Apsaimniekota meža zeme

(meža references līmenis)*

Apsaimniekota aramzeme

Apsaimniekoti zālāji

Apsaimniekotas mitrzemes

SEG - siltumnīcefekta gāzes
ETS – ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
ZIZIMM – zemes izmantošana, zemes 

izmantošanas maiņa un 
mežsaimniecība 

* Meža references līmenis (MRL) 2013.-
2020.gadam ikgadēji noteikts -16 302 ktCO2 ekv
apmēŗā, taču tā gala vērtība pēc 2020. gada tiks 
pārrēķināta tehnisko korekciju ietvaros. 2021-
2030.gadam MRL aprēķinās līdz 2023. gada 30. jūnijam.



Latvijas ne-ETS SEG emisiju 
dinamika un mērķis 2030.gadam
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Transports Mājsaimniecības

Ne-ETS stacionārā enerģētika Cita ne-ETS enerģētika

Ne-ETS rūpn.proc., f-gāzu un ķīm.vielu izmant. Lauksaimniecība

Aktritumu apsaimniekošana

-6% salīdzinot 
ar 2005.gadu

Datu avots: 2018.gada SEG inventarizācija

+5,9% 
salīdzinot ar 
2005.gadu



NeETS emisiju indikatīvo prognožu 
nenoteiktība, mērķu izpildes 
varbūtības diapazons
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Mērķa neizpilde: 219,56 līdz 
4549,14 kt CO2 ekv., 
(2017.g. prognozēs 9554,92 
ktCO2 ekv.)



Secinājumi par SEG mērķu 
sasniegšanu 2021-2030.gadā

1. Šobrīd identificētās politikas un pasākumi nav pietiekami, lai izpildītu 
ne-ETS mērķus 2021.- 2030. gadā. Savukārt aprēķini par ZIZIMM sektoru 
liecina, ka Latvija varētu izpildīt ZIZIMM sektora SEG mērķus un nodrošinās 
3.1 milj. tCO2 ekv. elastības pieejamību ne-ETS mērķa izpildei.

2. Prognozes vērtējamas ļoti kritiski un piesardzīgi. Iemesli:

• Ikgadējie mērķi, t.sk., 2030. gada sasniedzamais mērķis (tonnās), nav vēl nofiksēti.

• Prognozes ir balstītas uz ļoti daudziem pieņēmumiem, prognožu aprēķinos izmantotajām 
modelēšanas metodēm ir dažāda detalizācijas pakāpe.

• Sektori modelēti atsevišķi un prognozes neataino starpsektorālās ietekmes.

• Modeļu detalizācijas pakāpe (un līdz ar to arī precizitāte) sektoros ir atšķirīga.

• Scenārijā tiek pieņemts, ka Latvija pilnībā izpildīs ES līmenī noteiktos mērķus un saistības!!! 
(vairākos sektoros daudz darāmā, lai tas īstenotos, un nav skaidrs, kā tieši tas tiks panākts!).

• Jutīguma analīze parāda, ka makroekeonomiskā prognoze ir ļoti būtiski ietekmējusi mērķa 
sasniegšanas iespējamību. Mainoties makroekonomiskajai situācijai, mainīsies arī prognozes pat tad, 
ja visi pasākumi tiks ieviesti.

• Sevišķi liela nenoteiktība ir par meža references līmeņa lielumu (jo Latvijai vēl jāpierāda aprēķinos 
vērā ņemtie pieņēmumi (t.sk. vecumstruktūras ietekmes ietveršana aprēķinos), emisiju faktori u.c.). 
Nav zināms vai (un ja jā – kad un kā) aramzemju, zālāju un mitrāju kategorijās tiks fiksēti 
sasniedzamie (atskaites) lielumi atbilstoši to references periodam. Turklāt vēsturiski aprēķini par 
ZIZIMM sektoru gadu no gada ir bijuši ļoti mainīgi.
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Klimata politikas 
pamatietvara Latvijā 
iespējamā uzbūve

Šobrīd Turpmāk

Vides politikas 
pamatnostādnes 2014. –

2020. gadam

Oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģija 2050

Latvijas 
nacionālais 

enerģētikas un 
klimata plāns 
2021-2030
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Latvijas 
nacionālais 

enerģētikas un 
klimata plāns 
2031-2040

Latvijas 
nacionālais 

enerģētikas un 
klimata plāns 
2041-2050

ES ETS 1.p. ES ETS 2.p. ES ETS 3.p. ES ETS 4.p.

Ne-ETS 1.p. Ne-ETS 2.p.

ZIZIMM (EU)

KP 1.p. KP 2.p. P a r ī z e s  n o l ī g u m s

ZIZIMM (UNFCC)

Latvijas pielāgošanās 
klimata pārmaiņām 

plāns 2030

Vides politikas 
pamatnostādnes+



Pašvaldībām ir labas iespējas palīdzēt SEG un 
klimatnoturīguma mērķu sasniegšanai, jo daudzas no 

to funkcijām tiešā veidā tos ietekmē & atsevišķos 
aspektos tām pat saistībā ar klimata politikas mērķiem 

ir noteikti konkrēti uzdevumi! 

SEG un 
klimatnoturīguma

mērķu sasniegšana 
vairumā aspektu 
nenozīmē jaunu 

pasākumu īstenošanu, 
bet gan prasa pieejas 

maiņu līdzšinējām 
rīcībām! 

Vairums iedzīvotāju 
dzīvo (Latvijā 

2017.gadā 68%) 
un vēl vairāk 

strādā pilsētās

Komunālie 
pakalpojumi

Teritorijas 
labiekārtošana

Teritorijas 
plānojums

Civilā 
aizsardzība

Sabiedriskais 
transports

U.c.



Nozīmīgākās starptautiskās 
pašvaldību iniciatīvas



Plānošanas reģionu loma

Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantā noteiktā plānošanas 
reģiona kompetence - nodrošināt reģiona attīstības 
plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts 
pārvaldes iestāžu sadarbību, t.sk.:

 noteikt reģiona ilgtermiņa attīstības pamatprincipus, 
mērķus un prioritātes;

 sadarbībā ar pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm 
izstrādāt ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokumentus (teritorijas plānojumu un 
attīstības programmu) un vadīt un uzraudzīt to 
ieviešanu;

 sagatavot atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģiona 
interesēm.
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• Klimata pārmaiņas ir īstas un to ietekme ir jāņem 
vērā, sevišķi, nozaru/ reģionu attīstības plānošanā!

• Klimata pārmaiņu ierobežošana = iespēja attīstībai un 
izaugsmei! 

• Klimata pārmaiņu ierobežošana ir viena no ES 
prioritātēm. Atbilstošā ES politika kļūst aizvien 
ambiciozāka un vispusīgāka, t.sk. integrēta visās jomās 
(jo sevišķi enerģētikā)!

• Latvija nevar norobežoties no apkārt notiekošā. Jāizlemj 
kā Latvijā notiks pāreja uz oglekļa mazietilpīgu un 
klimatnoturīgu attīstību (nevis vai tā notiks)!

• Ieguldījums būs jāsniedz visiem sektoriem! Pamatu 
pamats – fosilo energoresursu izmantošanas 
samazināšana un pārtraukšana.

• Valsts atbalsta instrumenti nespēs nodrošināt visu 
nepieciešamo SEG samazinājumu. Vajag panākt 
ikdienas lēmumu pieņemšanas un rīcības maiņu!

• Jo ilgāk atliksim pārmaiņas, jo dārgāk mums var 
nākties par tām maksāt un mazāk iegūsim!
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Secinājumu 
vietā…



Paldies par uzmanību! 

Jautājumi?

@klimatam

 Cilvēka rīcība ir 
izraisījusi sasilšanu par 
1°C salīdzinot ar 
pirmsindustriālo laiku.

 Noturēt sasilšanu 1,5°C 
robežās ģeofiziski 
joprojām ir iespējams, 
taču ir nepieciešama 
tūlītēja un vispusīga 
bezprecedenta rīcība visos 
sektoros. 

 Pasaules valstu tagadējās 
apņemšanās virza 
globālo sasilšanu uz 
3°C līmeņa 
sasniegšanu.

Pieejams: http://www.ipcc.ch/report/sr15/ 


