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Projekta nosaukums

Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos
datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un
izmaksu novērtējumu

Projekta īstenotājs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departaments

Projekta partneri

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Zemkopības ministrija

Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāts

Projekta īstenošanas periods

2014. gada 1. aprīlis – 2016. gada 31. decembris

Projekta budžets

1 209 305 EUR

Īsumā par projektu



Projekta mērķis

Izstrādāt priekšlikumu Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai

Kas ir pielāgošanās stratēģija?

• Ilgtermiņa politikas plānošanas dokuments

• Stratēģijas mērķis ir sekmēt Latvijas noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī 
uzlabot gatavību un spēju reaģēt uz klimata pārmaiņu ietekmēm pašvaldību, 
reģionālā un valsts līmenī

Īsumā par projektu

Esošās situācijas 
izvērtējums

Nākotnes klimata 
pārmaiņu 

ietekmes scenāriji

Klimata risku un 
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novērtējums

Klimata pārmaiņu 
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pasākumu 
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Īsumā par projektu

Projekta 
galvenās 

aktivitātes

Plūdu riska 
karšu izstrāde

Ventas, 
Lielupes un 
Gaujas upju 

baseinu 
apgabaliem Jūras telpiskā 

plānojuma 
projekta 
izstrāde

Risku un 
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novērtējums 
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pasākumu 
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portāla 
izstrāde
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Īsumā par projektu

2014

• Atklāšanas
konference

2015

• Pirmā posma
īstenošana

2016

• Vidus posma
konference

• Noslēguma
konference



Mērķis
Veicināt sabiedrības līdzdalību un piekļuvi informācijai par
klimata pārmaiņām un pielāgošanos tām

Klimata pārmaiņu
portāls



Prezentācija

• Projekts

Projekta publicitāte



Projekta publicitāte



Pasākumi projekta
ietvaros



Paldies par uzmanību!

Klimata pārmaiņu departaments

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nacionala_klim
ata_politika/?doc=18209

Kontaktinformācija

Solvita Degaine
projekta koordinatore

E‐pasts: solvita.degaine@varam.gov.lv
Tālrunis: 67026475 

Aigars Rūdulis
projekta finansists

E‐pasts: aigars.rudulis@varam.gov.lv
Tālrunis: 67026406 
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