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Tautsaimniecības meklē
2
jaunus attīstības dzinuļus
un iespējas

Iedzīvotāju drošai dzīvei uz
Zemes nepieciešama klimata
pārmaiņu ierobežošanai

Visas pasaules
valstis vienojušās
Parīzes nolīguma
ietvaros!

Izmantojamo resursu
apjoms ir ierobežots,
sevišķi neatjaunojamo.

Ir pieejami daudzi
tehnoloģiskie risinājumi

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.

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
nolīgums no
2021.gada
aizstās Kioto
protokolu.

Parīzes
nolīgums stājās
spēkā jau
2016.gada
4.novembrī.

Parīzes
nolīgumu ir jau
ratificējušas
140 valstis,
t.sk. Latvija.
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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 ne vien pozitīva ietekme
uz klimatu un vidi, bet arī uz
ekonomiku un sociālo sfēru.

Kā atpazīt oglekļa mazietilpīgu
attīstību?

Pareizi!

IKP
(EUR)

SEG
emisijas

(tonnas)

Nepareizi!

SEG
emisijas

(tonnas)

Iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma pastāvīga
atsaiste no SEG emisiju pieauguma jeb nacionālās
ekonomikas izaugsme, balstoties uz SEG emisiju
samazināšanu vai SEG emisiju nepalielināšanu.
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Vai oglekļa
mazietilpīga
attīstība ir
iespējama?

Jā!
ES IKP  par
50%, bet
SEG emisijas
 par 22%.

ES IKP un SEG emisiju kopsakarības 1990-2015

Kopējās Latvijas SEG
emisijas un iekšzemes
kopprodukts (IKP)

IKP (2010. gada fiksētās cenas, mlrd)
25

SEG atsaiste no
IKP Latvijā nav
pastāvīga,
novērojama tikai
periodiski.

KopējāsSEG emisijas (neskaitot ZIZIMM, kt CO2 ekv.)
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11 393 294 tonnas CO2 ekv – tieši tik daudz emisijas radījām 2014.g.!

Eiropas Savienības
ceļa karte virzībai
uz OMA

-20%
- 21% ES ETS*
un -10%
ne–ES ETS
līdz 2020

ES kopš 2013. gada
ievieš visaptverošu
klimata politiku, kas
virzīta uz vismaz 80% SEG
emisiju samazināšanu līdz
2050.gadam salīdzinājumā
ar 1990.gadu

vismaz -40%
- 43% ES
ETS un
-30% neETS

…
līdz
2040

- 80% līdz 95%
līdz 2050

līdz 2030

•

2008.gadā apstiprināta Eiropas Klimata un enerģētikas pakotne 2020.gadam

•

2011.gadā apstiprināts Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā

•

2014.gadā apstiprināts Eiropas Klimata un enerģētikas politikas satvars
2030.gadam (KEPS2030). 2016.gada rudenī sākās sarunas par ES kopējā mērķa
sadali starp dalībvalstīm.
* ETS – Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

Nozaru potenciāls SEG emisiju
samazināšanai Eiropas Savienībā

2005.

2030.

2050.

Enerģētika (CO2)

-7 %

-54 līdz -68 %

-93 līdz -99 %

Rūpniecība (CO2)

-20 %

-34 līdz -40 %

-83 līdz -87 %

Transports (iesk. aviācijas CO2
emisijas; izņemot jūras
transportu)

+30 %

+20 līdz -9 %

-54 līdz -67 %

Mājokļi un pakalpojumi (CO2)

-12 %

-37 līdz -53 %

-88 līdz -91 %

Lauksaimniecība (izņemot CO2)

-20 %

-36 līdz -37 %

-42 līdz -49 %

Citas emisijas (izņemot CO2 )

-30 %

-72 līdz -73 %

-70 līdz -78 %

Avots: Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa
dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā, EK (2011)

Latvijas oglekļa mazietilpīgas
attīstības stratēģijas 2050.gadam
(OMA2050LV) provizoriskais izstrādes
un saskaņošanas grafiks
OMA2050LV satura projekta
prezentēšana starpministriju
klimata politikas darba grupā

Reģionālās
konsultācijas

decembris/
janvāris

Konsultāciju
rezultātu
apkopošana un
OMA2050LV
projekta
sagatavošana
februāris/
marts

OMA2050LV izstrādē ņem vērā:
•
faktiskās un prognozētās
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas;
•
starptautiskās, Eiropas Savienības un
nacionālās politikas (ne vien klimata,
bet arī nozaru politikas);
•
faktisko un prognozēto
tautsaimniecības attīstību;
•
datus par resursu pieejamību;
•
pieejamo informāciju par tehnoloģiju
attīstību.

OMA2050LV
izsludināšana
VSS un oficiālās
saskaņošanas
sākums
maijs?

OMA2050LV pilnveidotā
satura projekta prezentēšana
starpministriju klimata
politikas darba grupā
OMA2050LV
pilnveidošana
ņemot vērā
saskaņošanas
rezultātu
jūnijs?

OMA2050LV
virzība uz
MK

jūnijs/
jūlijs?

Nenoteiktības kontekstā ar OMA2050LV:
• Līdz 2030.gadam varētu būt jānodrošina ne-ETS
darbību SEG emisiju apjoma samazinājums
vismaz par 6% salīdzinot ar 2005.gadu (saskaņā
ar EK priekšlikumu). Taču mērķis un tā izpildes
elastības vēl nav apstiprinātas.
• Sakot no 2021.gada, katrai desmitgadei būs
nepieciešams Enerģētikas un klimata plāns
(Enerģētikas savienības pārvaldības ietvaros).
Taču prasības tam vēl nav apstiprinātas,
diskusijas ES līmenī tikko sākušās.

Iespējamais OMA2050LV
mērķis

Līdz 2050. gadam samazināt Latvijas
tautsaimniecības radītās siltumnīcefekta
gāzu (SEG) emisijas par vismaz 80%
salīdzinot ar 1990. gadu un palielināt oglekļa
piesaisti, pilnībā nosedzot Latvijas antropogēno
SEG emisiju apjomu un sasniedzot oglekļa
neitralitāti.

Kopējo Latvijā radīto
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Rūpn.proc., f-gāzu un
ķīm.vielu izmant.
ETS

kopā

Latvijas SEG emisiju
intensitātes vērtējums

Kopējās Latvijas SEG emisijas pret IKP
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Avots: CSP, 2016.gada SEG inventarizācija (15.04.2016)
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patēriņā 2013.gadā

Avots: Eurostat
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Neskatoties uz
samazinājumu,
vienas no lielākajām
ES (2014.gadā 539
890 tCO2ekv/mlrd.
EUR)

Iespējamā OMA2050LV
ceļa karte

2030

IKP atsaiste no SEG

2040

Oglekļa neitralitāte

Vismaz 80%
samazinājums

Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka Latvijas IKP pieaugums ir pastāvīgi
atsaistīts no SEG emisiju pieauguma.
Līdz 2040. gadam sasniegt oglekļa neitralitāti, proti, nodrošināt, ka
Latvijā radīto SEG emisiju apjoms nepārsniedz Latvijā
nodrošināto CO2 piesaisti.
Līdz 2050. gadam turpināt Latvijā radīto SEG emisiju apjomu
samazināšanu un nodrošināt, ka Latvijas SEG emisiju
apjoms 2050. gadā ir vismaz par 80% mazāks nekā
1990. gadā.

2050

Iespējamie OMA2050LV
virzieni
• Ilgtspējīga enerģētika
• Visaptveroša energoefektivitāte
• Resursefektīvs un videi draudzīgs transports
• Ilgtspējīga zemes apsaimniekošana

• Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana
• Pētniecība un inovācijas oglekļa mazietilpīgās
tehnoloģijās

OMA2050LV mērķgrupas

Valdība un
nozaru
ministrijas

Pašvaldības,
plānošanas
reģioni

Komersanti

OMA

Izglītības
iestādes

Iedzīvotāji

Zinātniski –
pētnieciskās
iestādes

Turpinājumā par
pielāgošanos klimata
pārmaiņām…

Klimata pārmaiņas –
nozīmīgākais globālais risks!

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/

Klimata pārmaiņas vērojamas
arī Latvijā!
• 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 palielinājis 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.
Gaisa temperatūras paaugstināšanās ietekmē līdz 2100.gadam tas
palielināsies vidēji par 1 līdz 2 mēnešiem.
Avots: LVĢMC (http://www2.meteo.lv/klimatariks/)

Kāpēc jāpielāgojas klimata
pārmaiņām?
• Minimālās izmaksas, ko Eiropas Savienībai radītu nepielāgošanās
klimata pārmaiņām, varētu būt no 100 miljardiem euro
2020. gadā līdz 250 miljardiem euro 2050.gadā.
• 1980.-2011.gadā tiešie ekonomiskie zaudējumi tikai plūdu dēļ vien
Eiropas Savienībā sasniedza vairāk nekā 90 miljardus euro.

Piemērs. 2005.gada janvāra vētra (orkāns ,,Ervins”)
radīja jūras uzplūdus ar ūdens līmeņa
paaugstināšanos virs +1,5 m gan Rīgas līcī, gan
Baltijas jūrā. Vētrā noskaloja priekškāpas, sabojāja
kārklu stādījumus kāpu joslas aizsardzībai un citus
stāvkrastu nostiprinājumus, tika traucēta
elektroenerģijas padeve notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām, bojātas A/S "Latvenergo" elektrolīnijas.
Elektropārvades sistēmai nodarītie zaudējumi visā
Latvijas teritorijā sasniedza 20 miljonus eiro.

Uzmanību!

Nepielāgojoties klimata riskiem
un preventīvi tos neapzinot,
pieaugs ikgadējie sociāli
ekonomiskie zaudējumi.
Pastiprināsies nedrošība,
mazināsies konkurētspēja,
palielināsies migrācija, pieaugs
konflikti par resursiem,
mainīsies daba.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām
Vides politikas pamatnostādnēs
2014-2020. gadam
Mērķis: veicināt Latvijas gatavību pielāgoties klimata
pārmaiņām un to izraisītajai ietekmei.
•

Klimata pārmaiņu Latvijā modelēšana un integrētas datu sistēmas izveide
(pieejama no janvāra)

•

Risku un jutīguma analizēšana un pasākumu identificēšana pielāgošanās
klimata pārmaiņām nodrošināšanai (pieejama par daļu no riskiem, bet par visiem –
aprīlī)

•

Klimata pārmaiņu monitoringa sistēmas attīstīšana (pieejama no janvāra)

•

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 Latvijas upju baseiniem)

•

Krasta erozijas riska mazināšanas pasākumu ieviešana sabiedriski nozīmīgu
infrastruktūras objektu aizsardzībai (šobrīd daļēji risina caur ES fondiem)

•

Pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumu integrēšana dažādu nozaru politikās
un pašvaldību darbībā, t.sk. reģionālu stratēģiju/ plānu izstrāde (pastāvīgs darbs)21

Nacionālās pielāgošanās klimata
pārmaiņām stratēģijas 2030.gadam
provizoriskais izstrādes un
saskaņošanas grafiks
Stratēģijas projekta
sagatavošana,
balstoties uz klimata
pārmaiņu
scenārijiem un risku
novērtējumiem

marts/
aprīlis

Stratēģijas projekta
izsludināšana VSS,
sabiedriskā
apspriešana

maijs?

Stratēģijas
projekta
pilnveidošana,
ņemot vērā
saskaņošanas
rezultātu
jūnijs?

•

Stratēģija būs balstīta uz starptautisko, ES un Latvijas
politiku un likumdošanu, Latvijas klimata pārmaiņu
scenārijiem periodam līdz 2100.gadam un klimata pārmaiņu
risku novērtējumiem sektoros Latvijai.

•

Stratēģija noteiks nacionālos mērķus, uzdevumus,
prioritāri risināmos jautājumus, iespējamo atbildību
sadalījumu u.tml.

•

Stratēģijā būs iekļauts klimata pārmaiņu un pielāgošanās
klimata pārmaiņām monitoringa koncepts.

Stratēģijas
projekta virzība
uz MK

jūnijs/jūlijs?
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Latvijā identificētie

Pielāgošanās pasākumu izvēle

Balstoties uz risku novērtējumiem, līdz šim identificēti
84 potenciālie pasākumi pielāgošanās veicināšanai, taču
eksperti vēl turpina darbu pie pasākumu izvēles un
izvērtēšanas.
•
•
•
•
•
•

ainavu plānošana un tūrisms (54)
lauksaimniecība (5) un mežsaimniecība (13)
bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi(6)
veselība un labklājība (6)
civilā aizsardzība un ārkārtas palīdzība
būvniecība un infrastruktūras plānošana
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Pielāgošanās klimata pārmaiņām
monitoringa sistēma

•

Eksperti līdz šim
identificējuši kopumā 32
indikatorus monitoringa
veikšanai, taču eksperti vēl
turpina darbu pie indikatoru
izvēles un apraksta.

•

Visiem indikatoriem
paredzēti metadati par
aprakstu, laika periodu,
mērvienībām, telpiskumu,
datu avotu, indikatora
būtiskumu, esošajām un
nākotnes tendencēm.

•

Datubāze izveidota
Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā.
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?
Dr. Oec. Ilze Prūse
Klimata pārmaiņu departamenta direktore
ilze.pruse@varam.gov.lv

