Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projektu
NOSLĒGUMA KONFERENCE

Latvijas gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem
2017. gada 31. martā
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa zāle
Mūkusalas iela 3, Rīga

Programmas projekts
Moderators: Sandra Kropa

9:00 – 9:30
9:30 – 9:45

Reģistrēšanās, rīta kafija
Atklāšanas uzrunas


Kaspars Gerhards, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

9:45 – 9:55

Projektu ieguldījums Latvijas nacionālās klimata
politikas izstrādē

Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece
vides aizsardzības jautājumos, VARAM

9:55 – 10:15

Latvijas klimata politika jaunajā pasaules
kontekstā

Ilze Prūse, Klimata pārmaiņu
departamenta direktore, VARAM

I DAĻA: PIELĀGOŠANĀS KLIMATA PĀRMAIŅĀM
10:15 – 10:25

Pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšana
– projektā iegūtās zināšanas un paveiktais

Solvita Degaine, projekta koordinatore,
VARAM

10:25 – 10:35

Norvēģijas pieeja pielāgošanās jautājumiem un
ieteikumi Latvijai

Norvēģijas Civilās aizsardzības
direktorāts

10:35 – 10:55

Latvijā novērotās klimata pārmaiņas un klimata
pārmaiņu scenāriji tuvākai un tālākai nākotnei

Andris Vīksna, Prognožu un klimata daļas
vadītājs, Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs

10:55 – 11:10

Jautājumi un diskusija

11:10 – 11:30

Kafijas pauze
Ieva Bruņeniece, Klimata pārmaiņu
departamenta vecākā eksperte, VARAM

11:30 – 12:10

Klimata pārmaiņu ietekme uz Latvijas
tautsaimniecības nozarēm

SIA “Baltkonsults”, SIA „Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment”, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte un
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts
“Silava”, SIA “Procesu un analīzes izpētes
centrs”, Biedrība “Zaļā brīvība”

Konference tiek finansēta no EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas LV02 “Nacionālā klimata politika” projektiem „Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai
klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un
izmaksu novērtējumu” un „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”.

12:10 – 12:20

Plūdu informācijas sistēmas izmantošanas
iespējas

Jānis Šīre, Iekšzemes ūdeņu nodaļas
vadītājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs

12:20 – 12:30

Jūras telpiskā plānojuma pieejamība

Telpiskās plānošanas departaments,
VARAM

12:30 – 12:50

Priekšlikums Latvijas klimata pārmaiņu
pielāgošanās stratēģijai

Personu grupa SIA “Baltkonsults” un SIA
“Ardenis”

12:50 – 13:00

Uzzini par klimata pārmaiņām mājaslapā
www.klimatam.lv

SIA “Bright”

13:00 – 13:10

Jautājumi un diskusija

13:10 – 14:10

Pusdienas

II DAĻA: Siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaite un politikas plānošana
14.10 – 14.20

Latvijas nacionālās sistēmas pilnveidošana
siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai – projektā
iegūtās zināšanas un paveiktais

Līga Rūtiņa, projekta koordinatore,
VARAM

14.20 – 14.30

Norvēģijas pieeja siltumnīcefekta gāzu
inventarizācijai un ieteikumi Latvijai

Norvēģijas vides aģentūra

14.30 – 14:45

Latvijā radīto atkritumu daudzums un sastāvs

Kaspars Kļavenieks, SIA „Geo
Consultants”

14:45 – 14:55

Fluorēto gāzu lietošana Latvijas saldēšanas
iekārtās un kondicionieros.

Vita Ratniece, Latvijas vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs

14:55 – 15:00

Vienotās datu bāzes par siltumnīcefekta gāzēm
un gaisu piesārņojošām vielām sniegtās iespējas

Ieva Griķe, Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs

15:00 – 15:30

Jautājumi un diskusija

15:30 – 15:50

Kafijas pauze

15.50 – 15.55

Latvijas augšņu sastāvs un saistība ar
siltumnīcefekta gāzu emisijām

Raimonds Kasparinskis, Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas
Universitāte

15:55-16:10

Atmežošanas ietekme uz siltumnīcefekta gāzu
emisijām un piesaisti

Andis Lazdiņš, Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts ‘’SILAVA’’

Politiku un pasākumu ietekmju uz
siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes
daudzumiem novērtēšanas iespējas

VARAM

16.10 – 16.30
16.30 – 17.00

Jautājumi un diskusija, Noslēgums

Konference tiek finansēta no EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas LV02 “Nacionālā klimata politika” projektiem „Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai
klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un
izmaksu novērtējumu” un „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”.

