KONCEPCIJA KLIMATA PĀRMAIŅU
PIELĀGOŠANĀS MONITORINGA
SISTĒMAS IZVEIDEI

ANDRIS VĪKSNA
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Prognožu un klimata daļas vadītājs

KLIMATA PĀRMAIŅU PIELĀGOŠANĀS
MONITORINGA NOZĪME
Klimata pārmaiņu pielāgošanās monitoringa sistēmas mērķis ir
pārraudzīt klimata pārmaiņu ietekmi uz tautsaimniecības
jomām, izvērtēt nozaru ievainojamību un pielāgošanās iespējas,
kā arī veicināt adaptācijas pasākumu pilnveidošanu.
Sekmīga klimata pārmaiņu pielāgošanās monitoringa
stūrakmens ir tautsaimniecības nozaru un adaptācijas ekspertu
identificētās un definētās indikatoru kopas.

KLIMATA PĀRMAIŅU PIELĀGOŠANĀS
MONITORINGA SISTĒMAS STRUKTŪRA

Klimata pārmaiņu pielāgošanās monitoringa sistēmas
teorētiskā struktūra sastāv no divām savstarpēji
saistītām daļām:
 Klimata pārmaiņu monitorings, ko nodrošina LVĢMC
 Pielāgošanās monitorings, kas balstās uz
tautsaimniecības nozaru ekspertu izvirzītajiem
pielāgošanās indikatoriem

KLIMATISKO DATU BĀZE
LVĢMC dati

Esošais klimats
1961.-2010.

Novērojumu
staciju dati

Gaisa
temperatūra, vēja
ātrums un virziens

Nokrišņi

Klimata indeksi

Indeksu vērtības
stacijām un interpolētās
vērtības

Gaisa temperatūra

Nokrišņi

Vēja ātrums un
virziens

Nākotnes dati
2011. – 2100.

Interpolētas
vērtības

Režģis ar 739
šūnām

Vizuālais materiāls

Interpolētas
vērtības

Interpolēti klimata
indeksi

Vizuālais materiāls

Kartes

Diennakts dati

Gaisa temperatūra

Kartes

Laikrindas

Mēneša, gada dati

Nokrišņi

Laikrindas

Režģis ar 739
šūnām

Vēja ātrums

INDIKATORU DATU BĀZE
Klimata pārmaiņu pielāgošanās
monitoringa sistēmas indikatoru datu bāze

Nozaru ekspertu
definētais ievainojamības
raksturojums

Tautsaimniecības nozaru ekspertu
definētie pielāgošanās indikatori

Raksturo jomas
pielāgošanās
kapacitāti

Piemēram,
datu kopa A

Piemēram,
datu kopa B

Raksturo klimata
ietekmi un ar
klimatu saistītus
apdraudējumus
Piemēram,
datu kopa C

Raksturo
sabiedrības un
resursu
sensitivitāti

Raksturo
pakļaušanu
klimata riskiem

Piemēram,
datu kopa D

Funkcija no datiem
A, B, C un D

Nozaru ekspertu
iesniegtie indikatoru
metadati

Anketu dati

V = f(A,B,C,D)

Nozares ievainojamību
raksturojoša datu kopa

KLIMATA PĀRMAIŅU PIELĀGOŠANĀS
MONITORINGA SISTĒMAS INDIKATORI

Bioloģiskās
daudzveidības un
ekosistēmu
pakalpojumu joma

Veselības un
labklājības joma

Būvniecības un
infrastruktūras
plānošanas joma

 Svešzemju vaskulāro augu sugas
 Apkalpoto personu skaita izmaiņas tūristu
mītnēs ziemas mēnešos
 Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu
apgrozījuma indekss ziemas sezonā
 Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu
apgrozījuma indekss maijā
 Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu
apgrozījuma indekss septembrī
 Tūristu mītņu izmantošanas tendences
maijā
 Tūristu mītņu izmantošanas tendences
septembrī
 Stacionēto pacientu skaits ar diagnozēm
saules apdegumi, karstuma un gaismas
ietekme un neprecizēts drudzis uz 100 000
iedzīvotāju
 Kopējās mirstības indekss vasaras mēnešos
 Cilvēku saslimšanas ar Laima slimību
gadījumu skaits
 Ziemāju ražība
 Pelējuma indekss
 Elektroapgādes pārtraukumu ilgums vienam
klientam gadā
 Elektroapgādes pārtraukumu biežums
vienam klientam gadā

Ainavu plānošanas
un tūrisma joma

Lauksaimniecības un
mežsaimniecības
joma

Civilās aizsardzības
un ārkārtas
palīdzības
plānošanas joma

PIELĀGOŠANĀS MONITORINGA
SISTĒMAS UZTURĒŠANA NĀKOTNĒ
Projekta ietvaros identificētie klimata pārmaiņu un tautsaimniecības
nozaru pielāgošanos raksturojošie indikatori ir apkopoti klimata pārmaiņu
pielāgošanās monitoringa datubāzē, tomēr sekmīgai turpmākai klimata
pārmaiņu pielāgošanās monitoringa sistēmas uzturēšanai un attīstībai ir
nepieciešama:
 Nepārtraukta klimatisko novērojumu papildināšana.
 Nepārtraukta pielāgošanās indikatoru aprēķinā izmantoto
tautsaimniecības nozaru datu papildināšana.
 Jaunu noteiktu tautsaimniecības jomu raksturojošu indikatoru un
klimatisko parametru pievienošana.
 Pielāgošanās indikatoru periodiska atjaunošana un papildināšana,
balstoties uz novēroto klimata pārmaiņu apmēriem, kā arī jauniem
zinātnisku pētījumu rezultātiem.
 Periodiska sistēmas efektivitātes izvērtēšana.

PIELĀGOŠANĀS MONITORINGA
SISTĒMAS UZTURĒŠANA NĀKOTNĒ
Klimata pārmaiņu
pielāgošanās monitoringa
sistēmas uzturēšana
Klimatisko
novērojumu
papildināšana

Diennakts staciju dati
meteoroloģiskiem
parametriem 1

Staciju datu
interpolācija
10x10km režģi 1
Klimata indeksu
aprēķināšana 1

Pielāgošanās indikatoru
periodiska atjaunošana

Indikatoru
vēsturisko datu
uzturēšana un
papildināšana

Indikatoru vēsturisko
datu trūkuma gadījumā
datubāzes papildināšana
ar pieejamiem datiem

Ekspertu definētā
ievainojamības funkcija
Ievainojamības
aprēķināšana un
monitorings

1

Koncepcijas pārskatīšana:
• Datubāzes papildināšana ar jauniem datiem
• Datu bāzes papildināšana ar jauniem indeksiem
• Datu un indeksu interpolācija
• Režģa šūnu samazināšana

Ievainojamības datu rindu
sniegšana par adaptāciju
atbildīgām institūcijām

Paldies par uzmanību!

www.meteo.lv
https://twitter.com/LVGMC_Meteo

