
Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata p ārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, 
identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām 

nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērt ējumu 

 

Projekta numurs 4.3-23/EEZ/INP-001/001 
Projekta 

nosaukums 
Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās 
stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās 
klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un 
izmaksu novērtējumu 

Projekta īstenotājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Kopējās izmaksas EUR 1 209 305  

Finansējuma 
sadalījums 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 
100% apmērā 

Līgums parakstīts 16.06.2014. 
Projekta īstenošana Latvijā, ilgums - 37 mēneši, plānotais projekta noslēguma datums 

30.04.2017. 
Projekta partneri 

Latvijā 
Latvijas Hidroekoloģijas institūts 
Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
Zemkopības ministrija 
 
Informācija par partneriem pieejama: 
www.lhei.lv  
www.meteo.lv  
www.zm.gov.lv 

Projekta partneri 
Norvēģijā 

Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāts (Norwegian Directorate 
for Civil Protection)  
 
Informācija par partneri pieejama: 
www.dsb.no  

Mērķa grupas Ministrijas un citas valsts institūcijas, zinātniskie nodibinājumi, 
izglītības iestādes, pašvaldības 

Aktivit ātes/ 
rezultāti 

Klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārija izstrādāšana 
2050.–2100.gadam un esošo un potenciālo zinātnisko datu 
noteikšana pielāgošanās monitoringa sistēmai 
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros 
1) Klimata pārmaiņu modelēšana Latvijai – prognozes un indikatori.  
2) Pielāgošanās monitoringa sistēmas indikatoru datubāzes izveide. 
 
Integrēto klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumu pētniecība un to ietekmes izpēte un nepieciešamo 
pielāgošanās pasākumu noteikšana visjutīgākajām nozarēm 
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros 
1) Plūdu risku kartes 3 upju baseinu apgabaliem (Gauja, Lielupe un 
Venta) un Plūdu informācijas sistēmas uzlabošana ar kartēšanas 
rezultātiem. 
2) Jūras telpiskās plānošanas pētījumi, lai sniegtu vispārēju un 



zinātnisku pamatojumu lēmumu pieņemšanai un zonēšanai, kā arī 
sabiedrības un ieinteresēto pušu iesaiste. 
3) Tematiskie pētījumi, risku un ievainojamības novērtējums un 
pielāgošanās pasākumu identificēšana. 
4) Izstrādāts priekšlikums Nacionālajai klimata pārmaiņu 
pielāgošanās Stratēģijai. 
5) Izveidots nacionālais klimata pārmaiņu un pielāgošanās tiešsaistes 
portāls. 
 
Publicitāte 
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros  
1) 3 projekta konferences par projekta aktivitāšu īstenošanas 

progresu, sasniegumiem un rezultātiem – konference projekta 
īstenošanas sākumposmā, vidus posmā un noslēguma posmā. 

2) 3 publikācijas masu medijos un projekta partneru tīmekļa vietnēs 
par projekta aktivitātēm. 

3) Jaunas sadaļas izveide VARAM tīmekļa vietnē 
www.varam.gov.lv latviešu un angļu valodā, kurā tiks publicēta 
informācija par projekta īstenošanas progresu, sasniegumiem, 
rezultātiem, sadarbību ar projekta partneriem, u.c. iesaistītām 
institūcijām un organizācijām. 

4) Reprezentatīvu projekta materiālu ar programmas logo 
nodrošinājums trīs projekta konferenču dalībniekiem. 

5) Projekta rezultātu izplatīšanas materiāli (datu nesējos), ieskaitot 
projekta rezultātu tulkojumu angļu valodā, nodrošinājums 
noslēguma konferences dalībniekiem un citiem interesentiem, lai 
vērstu uzmanību uz projekta rezultātiem. 

 
Kontakti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

(līdzfinansējuma saņēmējs) 
Valsts sekretāra vietniece Alda Ozola 
Tālr. 67026583 
e-pasts alda.ozola@varam.gov.lv 
Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse  
Tālr. 67026417 
e-pasts ilze.pruse@varam.gov.lv  
 
Latvijas partneru kontaktinform ācija 
Latvijas Hidroekoloģijas institūts 
Direktore Anda Ikauniece 
Tālr. 67601995 
e-pasts anda.ikauniece@lhei.lv 
Jūras monitoringa nodaļas vadītājs Juris Aigars 
Tālr. 67610850 
e-pasts juris.aigars@lhei.lv  
 
Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
Valdes priekšsēdētāja Inita Stikute 
Tālr. 67032600 



e-pasts inita.stikute@lvgmc.lv  
Gaisa un Klimata daļas vadītāja Aiva Eindorfa 
Tālr. 67770049 
e-pasts aiva.eindorfa@lvgmc.lv  
 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 
Valsts sekretāre Dace Lucaua 
Tālr. 67027139 
e-pasts dace.lucaua@zm.gov.lv 
Lauksaimniecības departamenta direktore Ilga Līdaka 
Tālr. 67027160 
e-pasts ilga.lidaka@zm.gov.lv 
 
Norvēģijas partnera kontaktinform ācija 
Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāts 
Nodaļas vadītāja Elisabeth Longva 
Tālr. +47 3341 2738 
e-pasts Elisabeth.longva@dsb.no  
Projekta vadītājs Erling Kvernevik 
Tālr. +47 9004 7415 
e-pasts erling.kvernevik@dsb.no  
 

 


