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Projekta ieviesējs

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM)

Projekta partneri Latvijā

• Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (ZM)

• Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC)

Norvēģijā

• Norvēģijas vides aģentūra (NEA)

Projekta budžets

1 981 871 EUR

Projekta īstenošana

2014.g. 1. aprīlis 2017. gada 31.janvāris

Īsumā par projektu 



Projekta mērķis
Uzlabot institucionālo sistēmu ikgadējās SEG
inventarizācijas un politikas, pasākumu un
prognožu ziņojumu sagatavošanai.

Kas ir SEG inventarizācija?

• SEG aprēķins no enerģētikas, transporta, 
rūpniecisko procesu un šķīdinātāju 
lietošanas, lauksaimniecības, atkritumu 
apsaimniekošanas, zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības sektoriem.

• Emisijas novērtē nozaru eksperti.

Īsumā par projektu



Tiek īstenotas 3 galvenās aktivitātes:
1) Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas uzlabošana Latvijā;
2) 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.

Īsumā par projektu



Īsumā par projektu

2014 2015 2016 2017
Projekta 
noslēgums 
31.01.2017
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atklāšanas 
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pirmā posma 
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Projekta 

vidus posma 

konference

Projekta 

noslēguma 
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Pagarināto 

un jauno 
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4 semināri
ekspertiem 2 pētījumi
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Digitālā
augšņu datu
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Lauksaimniecības
emisiju prognožu
rīks
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Projekts skaitļos šobrīd:

• 2 pētījumi inventarizācijas 
uzlabošanas jomā (un vēl 2 
noslēguma fāzē);

• 2 projekta konferences;

• 10 semināri un/vai citi pieredzes un 
zināšanu apmaiņas pasākumi;

• Vairāk nekā 20 Latvijas eksperti
piedalījušies semināros Latvijā un 
Norvēģijā;

• 2 publikācijas masu medijos un 
vairākas publikācijas par projekta
ietvaros veiktajiem pētījumiem;

• 3 projekta vadības komitejas sēdes.

Īsumā par projektu



Projekta aktivitāte –

Integrētā klimata pārmaiņu un gaisa kvalitātes 

datubāze

Integrētas datubāzes izveide klimata pārmaiņu izraisošo un gaisa
piesārņojošo vielu emisiju un CO2 piesaistes aprēķināšanai un apkopošanai.

Datu bāze:

• sekmēs informācijas pārvaldību automātiski, tādējādi izvairoties no datu 
manuālās ievades, kuras laikā var tikt pieļautas kļūdas; 

• palīdzēs paaugstināt arī kopējo ziņojumu kvalitāti iesniegšanai dažādām 
starptautiskām un vietējām institūcijām;

• projekta ietvaros datu bāzi izstrādās projekta partneris LVĢMC kopā ar
izpildītājiem no Vācijas;

• Datu bāze tiks izstrādāta līdz 2016. gada 4.ceturksnim. 
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Projekta publicitāte

Vides Vēstis 2015
Ilustrētā zinātne 2016

Informācija partneru mājas lapās



Pasākumi projekta ietvaros -
ekspertu pieredzei un zināšanām



Pasākumi projekta ietvaros -
ekspertu pieredzei un zināšanām



Paldies par uzmanību!

Klimata pārmaiņu departaments

http://www.varam.gov.lv

Kontaktinformācija

Elīna Reihmane
projekta koordinatore

E‐pasts: elina.reihmane@varam.gov.lv
Tālrunis: 67026406 

Aigars Rūdulis
projekta finansists

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