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Klimata politikas konteksts
un mērķi
ANO Vispārējā konvencija
Par klimata pārmaiņām
(UNFCCC)

ES 2020
Kopējais SEG samazinājums par vismaz
20% pret bāzes gadu 1990
ETS sektoram ES līmenī -21% pret 2005
Ne-ETS sektoram noteikti nacionālie mērķi
no -20% līdz +20% pret 2005

Kioto protokols/ Parīzes
nolīgums (COP 21)

ES 2020 ietvarā Latvijai ne-ETS* sektorā ir
pieļaujams emisiju kāpums +17% pret 2005

ES ceļa karte 2050
ES klimata un
enerģētikas ietvari
2020 /2030

Latvijas klimata
politika

195 valstu vienošanās samazināt
globālās SEG tā, lai atmosfēras t°
palielinājums (salīdzinājumā ar
pirms
industriālo
periodu)
saglabātos zem 2° C, ar mērķi 1,5°
C

ES 2030
Kopējais SEG samazinājums par vismaz
40% pret bāzes gadu 1990
ETS sektoram ES līmenī -43% pret 2005
Ne-ETS sektoram ES līmenī -30% pret
2005

ES 2030 ietvarā Latvijai ne-ETS* sektorā
noteikts mērķis -6% pret 2005

*Ne-ETS sektors – transports, lauksaimniecība, mājsaimniecības (apkure), atkritumi, «mazā» enerģētika

Avots: VARAM, ZM LD
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Klimata pārmaiņas un zeme: IPCC īpašais ziņojums par
klimata
pārmaiņām,
pārtuksnešošanos,
zemes
degradāciju,
ilgtspējīgu
zemes
apsaimniekošanu,
pārtikas
nodrošinājumu
un
siltumnīcefekta
gāzu
plūsmām
zemes
ekosistēmās:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

nodaļa. Ietvars un konteksts
nodaļa.
Zemes
un
klimata
mijiedarbības
nodaļa: Pārtuksnešošanās
nodaļa. Zemes degradācija
nodaļa: Pārtikas nodrošinājums
nodaļa:
Mijiedarbība
starp
pārtuksnešošanos,
zemes
degradāciju, pārtikas nodrošinājumu
un
SEG
plūsmām:
sinerģijas,
kompromisi un integrētās atbildes
reakcijas iespējas
nodaļa: Riska pārvaldība un lēmumu
pieņemšana saistībā ar ilgtspējīgu
attīstību
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Cilvēku darbība tieši ietekmē vairāk nekā 70%
sauszemes virsmas, kas nav klāta ar ledu.
Kopš pirmsindustriālā perioda zemes virsmas gaisa
temperatūra ir pieaugusi gandrīz divas reizes vairāk
nekā pasaules vidējā temperatūra.
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un citas zemes
izmantošanas (AFOLU) darbības veidoja aptuveni
13% CO2, 44% metāna (CH4) un 82% slāpekļa oksīda
(N2O) no cilvēka darbības radītās emisijas visā pasaulē
2007. –2016. gadā, kas ir 23% no kopējās SEG
antropogēnās emisijas.
Zemes dabiskā reakcija 2007.–2016. gadā radīja neto
piesaisti, kas atbilst 29% no kopējām pasaulē radītajām
emisijām.
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Klimata pārmaiņu riski
• Klimata
pārmaiņas
rada
papildu
spriedzi uz zemi, saasinot esošos
riskus bioloģiskajai daudzveidībai,
cilvēku un ekosistēmu veselībai,
labklājībai,
infrastruktūrai
un
pārtikas sistēmām.
• Jau tagad var novērot klimata
pārmaiņu ietekmi uz sauszemes
dabiskajām
ekosistēmām,
mūžīgo
sasalumu, pārtuksnešošanos, zemes
degradāciju
un
pārtikas
nodrošinājumu.
Klimata
un
laikapstākļu ekstrēmu biežums un
intensitāte palielinās.
• Daži reģioni saskarsies ar lielākiem
riskiem, savukārt daži reģioni
saskarsies ar riskiem, kas iepriekš
netika paredzēti.
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2018. gads Latvijā bija sausākais gads
novērojumu vēsturē. Pērnā gada
nokrišņu daudzums Latvijā bija 473 mm,
pārspējot 1964. gada rekordu (484 mm).
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Klimata pārmaiņas varam apturēt tikai,
ja veicam SEG pasākumus arī zemes
sektorā

• Visiem
novērtētajiem
scenārijiem, kas ierobežo globālo
sasilšanu līdz 1,5 °C vai stipri zem
2 °C, ir nepieciešama emisiju
samazināšana
zemes sektorā
un zemes lietojuma maiņa, kas
piesaista CO2 no atmosfēras.
• Lielākā daļa no scenārijiem ietver
mežu
atjaunošanu,
apmežošanu,
samazinātu
atmežošanu un bioenerģijas
ražošanu ar oglekļa uztveršanu un
uzglabāšanu (BECCS).
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Risinājumi pārtikas sistēmās

Ietver pasākumus sākot no
ražošanas līdz patēriņam,
kas dod ieguldījumu gan SEG
samazināšanā,
gan
lai
pielāgotos klimatam, kā arī
uzlabotu cilvēku veselību:
•Ilgtspējīga lauksaimniecības
zemes apsaimniekošana;
•Ilgtspējīga lopkopība;
•Pārtikas
zudumu
un
atkritumu samazināšana;
•Uztura izmaiņas.
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Atbilstošu pasākumu izvēle

•

•

•

Ir pieejami daudzi SEG samazinoši pasākumi
zemes sektorā ar zemām un vidējām
izmaksām.
Visefektīvākie būs tie pasākumi, kas ir atbilstoši
vietējam kontekstam, sniedzot ieguldījumu
arī citu mērķu sasniegšanā – labklājība,
bioloģiskā daudzveidība, pārtikas nodrošinājums,
pielāgošanās.
Ja pasākumus piemēro lielā mērogā un
neilgtspējīgā veidā, tad SEG samazinošie
pasākumi zemes sektorā:
• palielina spiedienu uz zemi un zemes
degradāciju;
• negatīvi ietekmē pielāgošanos klimata
pārmaiņām un pārtikas nodrošinājumu.
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Rīkoties tagad, nevis gaidīt, kad
būs par vēlu
• Savlaicīga rīcība klimata jomā var sniegt
gan tūlītējus, gan ilglaicīgus ieguvumus
ilgtspējīgai attīstībai, un tā ir lielākoties
mazāk dārga nekā novēlota rīcība.
• Novēlota
SEG
samazināšanas
pasākumu īstenošana un mēģinājumi
apturēt
jau
notiekošus
ekosistēmu
zaudējumus (meži, mūžīgais sasalums,
mitrāji, jūras dzīles un lauksaimniecības
zemes) varētu radīt lielas oglekļa dioksīda
un metāna emisijas, kas paātrinātu
globālo
sasilšanu
un
padarītu
ilgtspējīgu attīstību neiespējamu.
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ES paziņojums
(2019)
“ES rīcības
paātrināšana,
lai aizsargātu
un atjaunotu
pasaules
mežus”
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Avots: https://ec.europa.eu/environment/forests/eu_comm_2019.htm
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Paldies par uzmanību!

IPCC ziņojums pieejams: https://www.ipcc.ch/report/srccl/

