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Klimata pārmaiņu izaicinājumi  

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas 

priekšlikuma izstrāde 

• Latvijā ik gadus klimatisko ekstrēmu (lielākoties plūdu un vētru) radīto 

zaudējumu segšanai tautsaimniecības  nozarēm un pašvaldībām no 

neparedzētiem gadījumiem izmaksā vairākus miljonus eiro. 

 

• Nepielāgojoties klimata riskiem un preventīvi tos neapzinot, ikgadējie 

sociāli ekonomiskie zaudējumi pieaugs, pastiprinot nedrošību, mazinot 

konkurētspēju, stimulējot migrāciju, raisot konfliktus par resursiem, 

pārveidojot dabu.  

 

• ES Klimata adaptācijas stratēģija rosina visām dalībvalstīm izveidot 

nacionālās stratēģijas, lai padarītu ES «klimatizturīgu». 

 



 

 

  

Stratēģijas izstrādes mērķis 

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas 

priekšlikuma izstrāde 

Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas 

Stratēģija tiek izstrādāta, lai veicinātu Latvijas pielāgošanos klimata 
pārmaiņām. 
 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas izstrāde balstīta uz: 

• klimata galvenajām ietekmēm pagātnē un nākotnē; 

• risku izvērtējumiem sektoros un ekosistēmās;  

• atbilstoši risku nozīmībai identificētajiem nepieciešamajiem 

pasākumiem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratēģija iecerēta kā nacionāla līmeņa ilgtermiņa plānošanas 
dokuments periodam līdz 2030.  gadam. 
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Stratēģijas plānotais saturs 

• Stratēģija būs balstīta uz starptautisko, ES un Latvijas politiku 
un likumdošanu, Latvijas klimata pārmaiņu scenārijiem 
periodam līdz 2100. gadam. 

• Tā tiks balstīta uz 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. 
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Citu valstu labās pieredzes (1)  

• Apvienotā Karaliste 

• Somija 

• Norvēģija  

 

Kopējie elementi 

• Sektoru pieeja 

• Klimata monitorings, zinātniskā izpēte 
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Citu valstu labās pieredzes (2) 
Lielbritānija – 2 pakāpju stratēģijas uzraudzības sistēma. Fokusēta programmu 
plānošanas pieeja un parlamentāra uzraudzība stratēģijas veiksmīgai ieviešanai. 

Kā Lielbritānijas piemērs izskatītos Latvijas gadījumā (ceļa karte). 
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Citu valstu labās pieredzes (3) 

Norvēģija 

• Liels uzsvars ir katra individuālās atbildības veidošana, 
privātās apdrošināšanas izmantošana un pašvaldību 
atbildības uzņemšanās par adaptāciju savā teritorijā. 

Somija 

• Zinātnisko datu publiskas pieejamība un izpratnes sabiedrībā 
veidošana par klimata pārmaiņām un pielāgošanos. 
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Indikatīvs Stratēģijas izstrādes virzības laika grafiks 

marts/ 
aprīlis maijs? jūnijs? jūnijs/jūlijs? 

Priekšlikuma 
stratēģijai 

sagatavošana 

Stratēģijas 
projekta 

sagatavošana, 
noformēšana 

Stratēģijas 
projekta 

izsludināšana 
VSS, sabiedriskā 

apspriešana 

Stratēģijas 
projekta 

pilnveidošana, 
ņemot vērā 

saskaņošanas 
rezultātu 

Stratēģijas 
projekta 
virzība uz 

MK 

Pašlaik notiek stratēģijas priekšlikuma izstrāde  



Paldies! 

 

 
 
 

  

Kontaktinformācija:  
SIA «Baltkonsults», e-pasts: birojs@baltkonsults.lv, t. +371 29455156 

SIA «Ardenis», epasts: nameda.belmane@ardenis.com, t. +371 26529876 
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