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Pēdējo 10 gadu laikā:
• 2010.g. lielākā emigrācija 10 gadu laikā (-35,6 tūkst. gada laikā).
• 2017.g. mazākā emigrācija 10 gadu laikā (-7,8 tūkst.).
• Būtiski atšķiras reģionāli - Pierīgā pēdējos 10 gados ir samazinājies

iedzīvotāju skaits tikai par 1%, tad Latgales reģionā par 20%.
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Atšķirīgā situācija Latvijā –
IKP plānošanas reģionos
(faktiskajās cenās, uz vienu iedzīvotāju, eiro)

Avots: VARAM veidots pēc datiem no CSP

Rīgas reģionā IKP uz vienu iedzīvotāju 2016.gadā ir 17 213 eiro, kas ir 135% no vidējā IKP uz
vienu iedzīvotāju valstī (12 760 eiro). Kurzemē IKP uz vienu iedzīvotāju ir 74% no vidējā IKP uz
vienu iedzīvotāju valstī, Vidzemē 66%, Zemgalē 63%, bet Latgalē 51%.

Rīgas reģionā IKP uz vienu iedzīvotāju ir 2,64 reizes lielāks nekā Latgales reģionā.
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• Latvijā 1960-2010.gadā vidējā gaisa temperatūra vidēji 
paaugstinājusies par 0,7oC (visvairāk ziemā). Līdz 2100. gadam 
vidējā gaisa temperatūra varētu paaugstināsies par 3,4 oC līdz 5,4oC.

• Līdz gadsimta beigām sala dienu skaits samazināsies par 50-80 
dienām un dienu skaits bez atkušņiem samazināsies līdz tikai 40-50 
dienām 2011.-2040.gadā un aptuveni 30 vai pat mazāk nekā 20 
dienām 2100.gadā. 

• Kopš 1961.gada Latvijā nokrišņu daudzums ir palielinājies par 
vidēji 39 mm. Līdz gadsimta beigām tas palielināsies par aptuveni 80-
100 mm (10-15%). Vislielākais pieaugums gaidāms ziemā– nozīmīgu 
klimata pārmaiņu scenārijā pat par 35-51%, savukārt vasarā dažviet 
novērojama nokrišņu daudzuma samazināšanās. 

• Līdzšinējais augšanas sezonas ilgums Latvijā ir bijis 170-240 dienas. 
Vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās ietekmē līdz 2100.gadam 
tas pagarināsies vidēji par 1 līdz 2 mēnešiem. 

Latvijā vērojamas klimata 
pārmaiņas!

Avots: LVĢMC (http://www2.meteo.lv/klimatariks/)

http://www2.meteo.lv/klimatariks/


Avots: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_klimata_parmainu_joma/?doc=23668

Galvenie klimata pārmaiņu 
riski un iespējas Latvijā



Risinājums?

Oglekļa mazietilpīga (low carbon
development) un klimatnoturīga
(climate resilient) attīstība – tāda 
attīstība, kas rada minimālas 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
emisijas, sevišķi oglekļa dioksīda 
(CO2), saglabā un vairo CO2 

piesaisti, kā arī samazina klimata 
pārmaiņu negatīvās ietekmes/ 
riskus un izmanto klimata pārmaiņu 
radītās iespējas. 

Pārdomāti īstenotai šādai 
attīstībai ir ne vien pozitīva 
ietekme uz klimatu un vidi, bet 
arī uz ekonomiku un sociālo 
sfēru. 

Eiropas Savienības (ES) SEG emisijas, reālais 
IKP un SEG emisiju intensitāte (1990.g.= 100)

Avots: Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei: ES un Parīzes klimata nolīgums: progresa 
izvērtējums pušu konferencē Katovicē (2018)



Eiropas Savienības ceļakarte virzībai uz 
oglekļa mazietilpīgu attīstību (OMA)

- 21% ES 
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-30% ne-
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- 80% līdz             

-100%       
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• 2008.gadā apstiprināta Eiropas Klimata un enerģētikas 
pakotne 2020.gadam.

• 2011.gadā apstiprināts Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā.

• 2014.gadā  apstiprināts Eiropas Klimata un 
enerģētikas politikas satvars 2030.gadam 
(KEPS2030).

• 2018.gada 28. novembrī Eiropas Komisija publicēja 
stratēģisku redzējumu «Tīru planētu visiem!» (t.s. ES 
OMA stratēģijas priekšlikums)

-20% vismaz -40%

ES kopš 2013. gada 
ievieš visaptverošu 
klimata politiku, kas 
virzīta uz >80% SEG 

emisiju samazināšanu līdz 
2050.g. salīdzinājumā ar 

1990.g. ES galvenais 
klimata politikas 
instruments – ES 
Emisijas kvotu 
tirdzniecības 

sistēma (ETS).

ES pirmais 
ieguldījums 
(NDC) Parīzes 
nolīgumā
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Eiropas Savienības OMA 
stratēģija 2050.gadam

• 2018. gada 28. novembrī Eiropas Komisija (EK) publicēja paziņojumu “Tīru planētu 

visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, 

konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” (t.s. ES OMA stratēģijas 

priekšlikums). 

• Tajā izklāstīts EK redzējums par klimatneitrālas Eiropas sasniegšanu līdz 2050. 

gadam, ievērojot Parīzes nolīguma mērķi noturēt pasaules vidējās 

temperatūras pieaugumu būtiski zem 20C robežas (un censties to ierobežot 

1.50C robežās).

• Stratēģijā paredzētie 8 scenāriji grupēti trīs kategorijās:

 80–85 % SEG emisijas samazinājums līdz 2050. gadam 
1.–5. scenārijs paredz SEG emisiju samazināšanu plaši izmantojot elektrifikāciju, dažādas 

inovatīvas tehnoloģijas, kā arī palielinot energoefektivitāti. 

 90 % SEG emisijas samazinājums līdz 2050. gadam 
6. scenārijs, ietverot ZIZIMM sektoru un iepriekšējos scenārijos paredzēto iespēju 

izmaksu ziņā efektīvāko kombināciju. 

 100 % SEG emisijas samazinājums (klimatneitralitāte) līdz 2050. 

gadam 
7. un 8. scenārijs ietver 6.scenārijā paredzēto, kā arī paredz izmantot vairāk 

bioenerģijas un CO2 piesaistītājsistēmas (tādējādi palielinot oglekļa uztveršanu un 

uzglabāšanu), nodrošināt efektīvu aprites ekonomiku un uzvedības modeļu izmaiņas.
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Paziņojums un tā pavadošie dokumenti pieejami: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en


ES OMA stratēģijas priekšlikumā izceltais 
vēlamais scenārijs (klimatneitralitātes
sasniegšana 2050.gadā)

Avots: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
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Transports

Rūpniecība

Enerģētika

CO2 piesaistes tehnoloģijas

Dabīgās piesaistītājsistēmas

Neto emisijas

Atkarībā no ceļa, kāds izvēlēts 
pārejai uz SEG neto emisiju 

nulles līmeni, mainās arī 
atlikušo un absorbēto SEG 

emisiju daudzums

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf


ES OMA stratēģijas priekšlikumā 
aprakstītais ceļš uz klimatneitralitāti
(7 galvenie principi)

1) Palielināt ieguvumus no energoefektivitātes, t.sk. nulles emisiju ēkas

2) Palielināt atjaunojamo energoresursu (AER) un elektrības 

izmantošanu, lai pilnībā dekarbonizētu Eiropas energopiegādes

3) Īstenot tīru, drošu un savienotu mobilitāti

4) Konkurētspējīga ES rūpniecība un aprites ekonomika kā galvenais

SEG emisiju samazināšanas veicinātājs

5) Attīstīt adekvātu viedā tīkla infrastruktūru un starpsavienojumus

6) Izmantot bioekonomikas potenciālu un ieguvumus un radīt būtiskas 

oglekļa piesaistes

7) Pārējās oglekļa dioksīda emisijas                                                         

aptvert ar oglekļa uztveršanu                                                                      

un uzglabāšanu
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Latvijas mērķi SEG 
ierobežošanai

2013-2020 2021-2025 2026-2030

Ne-ETS emisijas
+17%

(sadalīts arī ikgadējos mērķos)

-6%
(tiks sadalīts arī ikgadējos mērķos)

ETS emisijas
-21%

(sadalīts ikgadējos mērķos 

konkrētām iekārtām)

-43%
(tiks sadalīts ikgadējos mērķos 

konkrētām iekārtām)
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Apmežota zeme
Uzskaitāmās SEG 

emisijas nepārsniedz 

uzskaitāmo SEG 

piesaisti

Uzskaitāmās 

SEG emisijas 

nepārsniedz  

uzskaitāmo 

SEG piesaisti

Uzskaitāmās 

SEG emisijas 

nepārsniedz  

uzskaitāmo 

SEG piesaisti

Atmežota zeme

Apsaimniekota meža zeme

(meža references līmenis)*

Apsaimniekota aramzeme

Apsaimniekoti zālāji

Apsaimniekotas mitrzemes

SEG - siltumnīcefekta gāzes
ETS – ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
ZIZIMM – zemes izmantošana, zemes 

izmantošanas maiņa un 
mežsaimniecība 

* Meža references līmenis (MRL) 2013.-
2020.gadam ikgadēji noteikts -16 302 ktCO2 ekv
apmēŗā, taču tā gala vērtība pēc 2020. gada tiks 
pārrēķināta tehnisko korekciju ietvaros. 2021-
2030.gadam MRL aprēķinās līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Energoefektivitāte 
– viens no 

pasākumiem SEG 
mērķu 

sasniegšanai



Latvijas ne-ETS SEG emisiju 
dinamika un mērķis 2030.gadam
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2005.gadu
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Vairums 
iedzīvotāju dzīvo

(Latvijā 2017.gadā 
68%) un vēl 
vairāk strādā 

pilsētās

Attīstības un 
ikdienas norišu 

plānošana, 
prioritāšu 

noteikšana utt.

Pašvaldības 
uzņēmumi

Sadarbība ar 
privātajiem 

uzņēmumiem

Saziņa/ 
sadarbība ar 
iedzīvotājiem

NB! SEG un klimatnoturīguma mērķu 
sasniegšana vairumā aspektu nenozīmē jaunu 
pasākumu īstenošanu, bet gan prasa pieejas 
maiņu līdzšinējām rīcībām! 

Pašvaldību loma 
energoefektivitātes 
kontekstā

Komunālie 
pakalpojumi

Teritorijas 
labiekārtošana

Teritorijas 
plānojums

Civilā 
aizsardzība

Sabiedriskais 
transports
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Plānotais atbalsts pašvaldību ēku 
energoefektivitātei – VARAM 
priekšlikums NAP 2021-2027

Indikatīvi veicamās darbības pakalpojumu efektivitātes 
uzlabošanai:

• Ēku pārbūve un atjaunošana

• Lokālās un autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai 
atjaunošana

• Atjaunojamo energoresursus izmantojošu siltumenerģiju un 
elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana

Indikatīvais finansējums: 100 000 000 eiro

Rezultāts:

• primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums gadā –
67 991 529 kWh/gadā

• SEG emisiju samazinājums gadā – 17 200 CO2 tonnas



Norvēģijas finanšu instrumenta 
2014.-2021. gada perioda programma 
«Klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās tām un vide»

Iepriekš noteiktais projekts «Klimata pārmaiņu politikas 

integrācija nozaru un reģionālajā politikā»

Sasniedzamais rezultāts: Uzlabota klimata pārmaiņu politikas 

izstrāde un ieviešana visos līmeņos.

Iesniedzējs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Partneri: LR Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, Norvēģijas Vides aģentūra

Budžets: € 2 182 278

Ilgums: 36 mēneši (2020. – 2023. gads)

Plānotās aktivitāšu grupas: 

1) Papildus klimata pārmaiņu politikas plānošanas rīku izstrāde

2) Klimata pārmaiņu politikas integrēšana nozaru politikās un aktivitātēs

3) Klimata pārmaiņu politikas integrēšana reģionālajās politikās un 

aktivitātēs 



LIFE programmas integrētais
projekts «Greening the cities of 
Latvia» (LIFE-IP GreCitLat)

Projekta mērķis: veicināt Latvijas pilsētu oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu 
attīstību, nodrošinot pāreju uz viedām pilsētām, integrēti samazinot to SEG emisijas 
un ieviešot tajās pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus, tādējādi sekmējot 
Latvijas nacionālo klimata politikas mērķu un Mēru Pakta mērķu sasniegšu.

Plānotais budžets: ~ € 11 000 000 (līdz 60% LIFE)

Projekta ilgums: 7 gadi (potenciāli 2020. – 2026. gads)

Projekta iesniedzējs: VARAM (Klimata pārmaiņu departaments)

Plānotie partneri: Plānošanas reģioni, LVĢMC,  biedrība «Zaļā brīvība»

Statuss: projekta pieteikums līdz 2019. gada 14. martam jāiesniedz EK.

Projektā plānotās aktivitātes

• Klimata aspektu izvērtēšana visās Latvijas pilsētās
• Piecu pilotpilsētu atlase (pilsētu atlases ietvaros tiktu ņemta vērā arī funkcionālo teritoriju 

ietekme)
• Klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām darbību izvērtēšana 

pilotpilsētās, t.sk. komplekss energoaudits
• Risinājumu izstrāde pilotpilsētās SEG un klimatnoturīguma mērķu sasniegšanai
• Pilotpilsētu gatavības nodrošināšana oglekļa mazietilpīgas un klimatnoturīgas attīstības 

ieviešanai
• Latvijas klimatam draudzīgāko pilsētu apbalvošana
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Paldies par uzmanību! 

Jautājumi?

@klimatam


