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JAUTĀJUMI

� Vai klimats mainās un kā?

� Klimata izmaiņu sekas

� Kas ietekmē klimata izmaiņas? 

Pielāgošanās iespējas klimata izmaiņām
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� Pielāgošanās iespējas klimata izmaiņām
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GLOBĀLĀ KLIMATA IZMAI ŅAS
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� Mainās straujāk nekā jebkurā laikā pēdējos 
10 000 gados. 

� Pēdējo 100 gadu laikā vidējā globālā temperatūra 
ir pieaugusi par 0.7+0.2 °C, īpaši izteikta kopš 
1990. gadu sākuma, ko izraisa palielinātas 
CO un citu SEG emisijas atmosfērā.
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CO2 un citu SEG emisijas atmosfērā.
� Vairumos klimata pārmaiņu  scenāriju:

� 21. gadsimtā turpin āsies CO2 emisiju 
pieaugums, arī SEG koncentrācija atmosfērā;
� pasaules vidējās temperatūras pieaugums no 
1990.- 2100. gadam būs no 1.1-6.4 ° C.



KLIMATA IZMAI ŅU PROGNOZE LATVIJ Ā

�Gada vidējais temperatūras pieaugums Rīgā 
(1851–2006) ir 1.53 oC, augstākais - decembrī, 
martā, aprīlī, bet maijā – līdz pat 2.5 oC. 

�Zemākais temperatūras pieaugums šajā periodā 
- jūnij ā, jūlij ā, septembrī – 0.5 oC . 
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aiņas- jūnij ā, jūlij ā, septembrī – 0.5 C . 
�Klimata modeļi paredz, ka gada vidējā 

temperatūra Latvij ā līdz 2100. gadam pieaugs 
par aptuveni 2.5–4.1 oC, lielākais - decembrī un 
janvār ī (līdz 6 °C), mazākais – jūnij ā. 

�Vasarā sagaidāms vairāk īpaši karstu dienu, bet 
ziemā – mazāk īpaši aukstu dienu 4
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KLIMATA IZMAI ŅU IZPAUSMES LATVIJ Ā

�Ziemā biežāk nesasalst augsnes virskārta
� Augsnes virskārt ā bieži novērojami atkušņi
�Palielinās organisko vielu mineralizācija un 

slāpekļa savienojumu denitrifikācija augsnē
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�Pastiprinās ūdens izraisītā augsnes erozija
�Pastiprinās augu barības elementu un augu 

aizsardzības līdzekļu izskalošanās risks 
�Veģetācijas periods kļūs garāks par 30–40 

dienām, un tas ilgs no marta beigām līdz 
novembra sākumam. 5
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KLIMATA IZMAI ŅU PROGNOZĒJAMĀS 
SEKAS LATVIJ Ā

� Ražība varētu pieaugt pat par 40% (34–54% robežās), 
sakarā ar garāku veģetācijas periodu, 

�paaugstinātu temperatūru un 
�CO2 koncentrāciju atmosfērā, 
�paredzams arī plašāks audzējamo lauksaimniecības 

kult ūraugu klāsts 
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kult ūraugu klāsts (Saarikko, 2000). 

� Garākā veģetācijas periodā pieaugs zālaugu ražas, 
savukārt, paaugstinoties temperatūrai, palielināsies 
iespējas audzēt lopbarības tauriņziežus. 

� Ilgāks augšanas periods arī samazinās izmaksas 
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai. 6
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VAIR ĀK NOKRIŠŅU

� Ziemeļu zonā iespējamais palielinātais nokrišņu 
daudzums ir viens no augstākās priorit ātes riskiem

� Biežāk plūdi, ūdens kvalitātes, ūdens izsīkšanas un tā 
kr ājumu izmaiņas
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� Plūdu radīto risku un ietekmes uz lauksaimniecības zemi 
mazināšanai būs nepieciešams uzlabot infrastruktūru

� Pastiprināta uzmanība būs jāpievērš tam, kā samazināt 
punktveida piesārņojuma veidošanās risku, piemēram, 
pēc kūtsmēslu izkliedēšanas, kā arī augsnes erozijas riska 
samazināšanai 7
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PĀRTIKAS UN LAUKSAIMNIEC ĪBAS ORGANIZĀCIJAS 
PROGNOZE ((FAO)“TOWARDS 2015/2030” )

�2030. gadā, salīdzinot ar 1995. gadu, pasaulē būs 
par 40% vairāk nepaēdušu cilvēku

�Lai nodrošinātu pārtiku, lauksaimniecības 
kopējais produkcijas apjoms pasaulē būtu 
jāpalielina divas reizes, bet LIZ platības var 
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palielināt tikai par 7% 

�Lielāku ražošanas līdzekļu ieguldīšana problēmu 
neatrisinās, jo:
� tas palielinās kultūraugu slimību izplatīšanos un 

veldres risku; 

� tas nesaskan ar Centrāleiropas ekoloģisko apziņu. 8
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NODROŠINĀTĪBA AR PĀRTIKU

Visiem cilvēkiem visos laikos ir jānodrošina 
fiziska, sociāla un ekonomiska pieejamība 
pietiekamai, drošai un barojošai pārtikai, 
kas atbilst uztura vajadzībām un ir 
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nodrošinājums aktīvai un veselīgai dzīvei 
(Pasaules Pārtikas sammitā, 2008).
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PĀRTIKAS DROŠĪBU RAKSTURO
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pieejamība Izmantojamība
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Pārtikas 
drošība

stabilitāte piekļuve



PĀRTIKAS PIEEJAM ĪBA

�Eiropas Savienības dalībvalstīs pārtikas atkritumi 
ik gadus ir aptuveni 100 miljoni tonnu jeb 179 kg 
uz vienu iedzīvotāju (EK, 2014)

�Latvij ā - 400 000 tonnu jeb 174 kg uz vienu 
iedzīvotāju
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�Prognoze: 2020. gadā pārtikas atkritumi b ūs 

aptuveni 126 miljoni tonnu (40% pieaugums), ja 
vien papildus netiks veikti preventīvi pasākumi 

(FAO pētījums)

�1 kg gaļas ražošana = 250 km vidējs Eiropas 
automobilis (K. Āboliņa, LU) 11
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KLIMATA IZMAI ŅU SEKAS
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• nepieciešamība vairāk lietot 
pesticīdus un 

• veterinārās zāles

Kait īgo 
organismu 
izplatība
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•veicina mikotoksīnus ierosinošo 
sēņu izplatību
•aktualizējas mikotoksīnu
klātbūtne pārtik ā

Siltāks un 
mitr āks 
klimats



MAIN ĪGĀ KLIMATA APST ĀKĻU IETEKME
� Lauksaimniecības kultūraugu slimību izplatība
� Svešzemju invazīvo sugu izplatība
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zaudējumi

Izmaksas, 

Sarežģīti apr ēķināt
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nestabilitāte

papildus 
problēmas

Stingrākas 
karant īnas 
prasības

Izmaksas, 
birokr ātija

Piekļuve tirgiem



EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU 
APŅEMŠANĀS

� līdz 2030. gadam par 40 % samazināt SEG, kā 
arī par 27 % palielināt energoefektivitāti un 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, salīdzinot ar 
1990. gada rādītājiem
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�Apņemšanās saistīta ar:  ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām konferenci  
(2014. gada decembrī – COP20 (Lima, Peru) un 
2015. gadā – COP21 (Parīze, Francija)
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�Metāna (CH4) emisija no fermentācijas 
atgremotāju dzīvnieku zarnās un kūtsmēsliem

�N2O tiešā emisija no augsnes nitrifikācijas 

SEG EMISIJAS NO LAUKSAIMNIEC ĪBAS
2015.03.04.
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procesa rezultātā

�N2O netiešā emisija no augsnes

�CO2 emisija no lauksaimniecības zemes
15

ņas



SEG INVENTARIZ ĀCIJAS REZULT ĀTI

�No lauksaimniecības nozares 2012. gadā ir 
emitēts 2424.30 Gg CO2 ekv., kas ir aptuveni 
22% no kopējām emisijām valstī un kas ir otrs 
lielākais siltumnīcefekta gāzu avots Latvijā

�N2O emisiju apjoms no tā bija 67% (1636.16 Gg
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aiņas�N2O emisiju apjoms no tā bija 67% (1636.16 Gg
CO2 ekv.), bet CH4 – 32% (784.14 Gg CO2 ekv.)

� No kopējā metāna 87% emisijas bija no 
dzīvnieku zarnu fermentācijas un 13% no 
kūtsmēslu apsaimniekošanas

(VĢMA, 2013)
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KLIMATA IZMAI ŅU MAZIN ĀŠANA 
LAUKSAIMNIEC ĪBA

Ir tr īs veidi:

� samazinot gāzveida izmešus;

� nodrošinot lauksaimniecībā izmantojamo 

2015.03.04.
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aiņas� nodrošinot lauksaimniecībā izmantojamo 
augšņu bagātināšanu ar oglekli;

� investējot atjaunojamās enerģijas un 
bioloģisko produktu ražošanā.
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Saimniecības līmenī: laba un gudra 
ražošanas vadība

Nozares līmenī: nacionālā un reģionālā 
pielāgošanās stratēģija un plānošana. 
ES dalībvalstu atšķir ības 
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ES Kopējā lauksaimniecības politika: mērķis -
nodrošināt pārtikas pieejamību par  samēr īgām 
cenām, sekmējot lauksaimniecības dzīvotspēju lauku 
teritorij ās, veicināt videi draudzīgu saimniekošanas 
praksi
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EIROPAS PADOMES SECINĀJUMI

� Panākt saskaņotību  starp atbalstu pārtikas 
nodrošinājumam un klimata pārmaiņu jautājumu 
risināšanai

� Tādu atbalstu izslēgšana, kas samazina emisijas uz 
pārtikas ražošanas rēķina
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pārtikas ražošanas rēķina

� Lauksaimniecība ir ne vien piesārņojumu radoša, bet arī 
klimatam labvēlīga nozare, līdz ar to jāveicina pārtikas 
ražošanas ilgtspēj īga intensifikācija, vienlaikus uzlabojot 
nozares ieguldījumu SEG mazināšanā un piesaistē 
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LAUKSAIMNIEC ĪBAS NOZARES VADĪBAS 
LĪMENĪ

� Zemniekiem vieniem nav jāuzņemas viss klimata izmaiņu 
slogs. 

� Nodrošināt labāku un piln īgāku inform āciju par klimata 
izmaiņu radītajiem riskiem un to mazināšanas iespējām

� Atbalsts konsultāciju pakalpojumiem un mācībām 

� Jutīgo teritoriju un nozaru  vajadzību un iespēju novērt ēšana 
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� Jutīgo teritoriju un nozaru  vajadzību un iespēju novērt ēšana 

� Atbalsts pētniecībai un jaunajiem apstākļiem piemērotu 
šķir ņu selekcijai

� Energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas

� Riska un krīzes pārvald ības instrumentu nodrošinājums, lai 
mazinātu klimata izmaiņu radītās ekonomiskās problēmas.
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LATVIJAS LAUKU ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMA  (LAP)

� 12.februār ī Eiropas Komisija ir inform ējusi Zemkopības 
ministriju par to, ka l ēmums par LAP 2014.-2020. gadam 
apstiprināšanu ir gatavs

�Jaunajā LAP liels uzsvars ir likts uz 
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aiņas�Jaunajā LAP liels uzsvars ir likts uz 
pasākumiem, kas saistīti ar ekonomiskās 
izaugsmes, vides un klimata mērķiem,  
piemēram, investīcijām, atbalstu bioloģiskai 
lauksaimniecībai, agrovides pasākumiem, 
zināšanu veicināšanai un teritorij ām ar dabas 
ierobežojumiem 21
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PIELĀGOŠANĀS SAIMNIEC ĪBAS LĪMENĪ

� Sēšanas, stādīšanas laika izvēle

� Tehniskie risinājumi

� Piemērotu, iztur īgu kultūraugu sugu un šķir ņu izvēle

� Ģenētiskās daudzveidības ieviešana un biotehnoloģijas 
iespēju izmantošana

Kait īgo organismu ierobežošanas profilakse
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� Kait īgo organismu ierobežošanas profilakse

� Ūdens efektīvāka izmantošana, tā zudumu samazināšana 

� Augsnes īpašību uzlabošana

� Ainavu pārvald ība un saglabāšana

� Stresa apstākļiem pielāgoties spēj īgākas lauksaimniecības 
dzīvnieku šķirnes
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� Tuvākās nākotnes jautājums - diferencēta mēslojuma 
lietošana uz laukaatkar ībā no auga nodrošinājuma ar 
barības elementiem (īpaši N) konkrētajā vietā.

� Iespēja nolasīt un ilgstoši uzkrāt mēr ījumu datus gan 
par kult ūraugu augšanas apstākļiem, gan to ražību

PRECĪZĀ LAUKSAIMNIEC ĪBA
2015.03.04.
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par kult ūraugu augšanas apstākļiem, gan to ražību

� Viena no progresīvākajām tehnoloģij ām ir bezvadu 
sensoru tīkli (BST). BST tehnoloģijas pēdējā laikā ir 
attīstījušās sprādzienveidīgi. Ir rad īta jauna 
elektroniskā bāze un izstrādāta atbalsta 
programmatūra.
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BEZVADU SENSORU TĪKLI

�Mēr ījumi plašās teritorij ās neierobežoti daudzos 
punktos nepārtraukt ā režīmā
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Dati Statistiskās 
metodes

Matemātiskie 
modeļi

Procesu 
Procesu 

�Piemēram, modelēt tādas kultūraugu audzēšanas 
tehnoloģijas, lai iespējami maz slāpekļa oksīda 
nonāktu atmosfērā 24
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dator-

modelēšana

Procesu 
precīza 

prognozēšana 
un vadība



AR BST IEGŪTO DATU IZMANTOŠANA

�Uzglabāt vēlākai statistiskai analīzei, ar mērķi 
meklēt cēloņsakarības procesu dinamikā

� Izmantot reālā laikā, lai pēc iepriekš izveidotiem 
laika apstākļu maiņas dinamikas modeļiem 
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prognozētu augiem bīstamu apstākļu tuvošanos 
un izstrādātu agrās brīdināšanas signālus 

(Alberts, Kreišmane, Grīnbergs u.c. 2013).
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�Minim ālā augsnes apstrāde ir saskaņota ar 
saimniecībā iegūto barības elementu izlietojumu 

� Piemēram, organiskās vielas daudzuma 
palielināšana augsnē

�Samazinātas enerģijas izmaksas, to ražojot no 

INTEGRĒTA SAIMNIEKOŠANAS SIST ĒMA
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atlikumiem vai atjaunojamiem resursiem 
(kūtsmēsliem, u.c. )

�Slimību un kaitēkļu ierobežošanu veic, palielinot 
saimniecībā bioloģisko daudzveidību, 

�Saimniecības ienākumi palielinās no efektīvākas 
saimniecībā esošo resursu izmantošanas. 26
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JAUNAS IESPĒJAS VAI 
KĀRTĒJAIS SLOGS LAUKSAIMNIEKIEM ?

PALDIES!
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