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1) Iepriekš noteiktie projekti:
– Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai,
identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata
pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu;
– Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un
ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm

2) Atklāto konkursu apstiprinātie projekti:
– Atklātā konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un
inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” apstiprinātie projekti
– Neliela apjoma grantu shēmas “Kapacitātes celšana pētījumiem un
pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to
radītajām sekām” apstiprinātie projekti
– Publicitāte

Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai
klimata pārmaiņu pielāgošanās
stratēģijai

Projekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumu Nacionālajai
klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai:
1. Klimata pārmaiņu scenāriju Latvijai izstrāde
2. Plūdu karšu izstrāde Ventas, Lielupes un Gaujas plūdu riska
teritorijām
3. Jūras telpiskā plānojuma izstrāde
4. Nacionālās klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas
priekšlikuma izstrāde
5. Klimata pārmaiņu portāla izstrāde

Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata
pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai

Projekta ietekme klimata politikas īstenošanā:
1) izstrādāts pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas
priekšlikums, t.s. sagatavotas plūdu risku kartes, risku un
ievainojamības izvērtējums;
2) radīta iespēja modelēt klimata pārmaiņu scenārijus proaktīvai
rīcībai
3) nodrošināta ilgtspējīga un racionāla jūras telpas un resursu
izmantošanu, neradot neatgriezeniskus kaitējumus videi un
jūras ekosistēmai
4) Nodrošināta sabiedrības informēšana un iesaiste, tādējādi
uzlabojot atgriezenisko saiti un politikas veidotājiem ir radīta
iespēja saņemt sabiedrības viedokli

Nacionālās sistēmas pilnveidošana
siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un
ziņošanai par politikām, pasākumiem un
prognozēm

Projekta mērķis ir nostiprināt Latvijas institucionālo
kapacitāti, uzlabojot nacionālo siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisiju inventarizācijas sistēmu, lai sagatavotu, analizētu un
ziņotu augstas kvalitātes informāciju un nodrošinātu
turpmāku SEG emisiju, politikas, pasākumu un prognožu
uzlabojumus:
1. SEG inventarizācijas sistēmas uzlabošana Latvijā;
2. SEG inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes
paaugstināšana;
3. Klimata pārmaiņu politikas pasākumu, tai skaitā emisiju prognožu,
ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) novērtēšanas
kvalitātes uzlabošana;
4. Publicitāte.

Nacionālās sistēmas pilnveidošana
siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un
ziņošanai par politikām, pasākumiem un
prognozēm

Projekta ietekme klimata politikas īstenošanā:
1) Integrētās datu bāzes klimata pārmaiņu un gaisa piesārņojošo
vielu emisiju datu apkopošanai un ziņojumu sagatavošanai;
2) Īpaši nepieciešami pētījums lauksaimniecības un meža
apsaimniekošanas nozarēs;
3) Ekspertu
zināšanu
uzlabošana,
pieredzes
apmaiņas
nodrošināšana;
4) Sabiedrības iesaiste klimata politikas izstrādē un SEG emisiju
samazināšanai nepieciešamo pasākumu ieviešanā

Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu
tehnoloģiju attīstība

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt zema CO2
risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un
risinājumi ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju izmantošana enerģijas
ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas
(tajā skaitā tehnoloģiskie procesi) vai produkti (tajā
skaitā preces un pakalpojumi), kas samazina CO2
emisijas Latvijā.

Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu
tehnoloģiju attīstība

Projekta ietekme klimata politikas īstenošanā:
1) Energoefektivitātes uzlabošana, kas nodrošina arī SEG
emisiju samazināšanu;
2) Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana,
nodrošinot SEG emisiju samazinājumu

Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem
sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata
pārmaiņām un to radītajām sekām”

Konkursa mērķis: Palielināt programmas „Nacionālā
klimata politika” ar programmas jomu – pielāgošanās
klimata pārmaiņā – saistīto mērķa grupu zināšanas
un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata
pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās politikas
pasākumu īstenošanā.

Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem
sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata
pārmaiņām un to radītajām sekām”

Projekta ietekme klimata politikas īstenošanā:
1) Sabiedrības iesaiste un īstenošana, uzlabojot zināšnas
par klimata pārmaiņām un nodrošinot klimatam
draudzīgu sabiedrības veidošanu;
2) Metodiku, modeļu un instrumentu izstrāde klimata
pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās klimata
pārmaiņām nepieciešamo pasākumu izvērtēšanai;
3) Pētījumu izstrāde nepieciešamo lēmumu pieņemšanai
attiecībā uz nepieciešamo pasākumu izvēli

Paldies par uzmanību!

