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ES 1,5 °C dzīvesveida komandā ir desmit 
partnerorganizācijas — universitātes, 
pētniecības institūti un NVO – no 
Latvijas, Nīderlandes, Somijas, Spānijas, 
Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas.

Gandrīz ikviena mūsu ikdienas rīcība, 
piemēram, mājas apkurināšana, pārtikas 
un apģērba iegāde, pārvietošanās, rada 
oglekļa pēdas nospiedumu, kas veicina 
globālo sasilšanu. Lai sasniegtu 1,5 °C 
mērķi, dzīvesveidam ir jāmainās. Taču 
vienlaikus mūsu dzīvesveida izvēles 
nosaka strukturālie faktori, tādi kā 
preču un pakalpojumu pieejamība, tirgus 
struktūras, ražošanas regulējums, 
reklāma un sabiedrības normas, ko 
ievērojam. Lai sasniegtu 1,5 °C mērķi, 
mums jāmaina ne tikai dzīvesveids, bet 
arī to veidojošās struktūras.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības 
pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar granta līgumu Nr. 101003880.
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MŪSU PROJEKTA MĒRĶIS MŪSU DARBA PROGRAMMA

Mēs gribam veicināt 1,5 °C dzīvesveida 
integrāciju un sekmēt 1,5 °C mērķa 
rosinātās pārmaiņas.

PROJEKTA MĒRĶI 

1  Izteikt skaitļos mainīgā dzīvesveida 
ietekmi uz klimatu un veselību

2  Veikt mazoglekļa mājsaimniecību 
pārveidošanas stratēģiju kvalitatīvo 
analīzi

3  Analizēt ilgtspējīga dzīvesveida 
pārmaiņu strukturālos 
ierobežojumus un barjeras

4  Izvērtēt potenciālos riskus 
dzīvesveida pārmaiņām 
mājsaimniecības līmenī

5 Izvērtēt dzīvesveida pārmaiņu 
ietekmi uz ekonomikas un 
labklājības sistēmām

6  Interesēt dažādu iesaistīto pušu 
pārstāvjus, lai tie atbalstītu un 
īstenotu pāreju uz 1,5 °C dzīvesveidu

DP4  Bumeranga efekts un 
citi riski mājsaimniecības līmenīl

DP6 Saziņa un informēšana

Mērķis: rīcībpolitika un dzīvesveids

DP1 Dzīvesveida 
oglekļa pēdas 

kvantitatīvā analīze

DP5 Ekonomikas un labklājības 
sistēmu riski 

DP2 Pārveidojošas 
stratēģijas 

mājsaimniecībām

DP3 1,5 °C dzīvesveida 
strukturālie 

šķēršļi/veicinātāji

Politikas veidotāji un citas
ieinteresētās puses: 
° politikas rekomendācijas, 
° saziņas stratēģijas, 
° praktiskie rīki

Pilsoniskie aktīvisti un 
mājsaimniecības: 
° iesaistīt un izglītot, 
° praktiskie rīki

Zinātne: 
° sadarboties 
   un izplatīt
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2015. gada Parīzes nolīgumā pasaules 
līderi apņēmās ierobežot globālo vidējo 
temperatūras pieaugumu  līdz 2 °C un 
ideālā variantā līdz 1,5 °C. Šis lēmums 
tika pieņemts pēc tam, kad klimata 
zinātnieki brīdināja, ka, palielinoties 
temperatūrai, rastos klimata ārkārtas 
situācija, kas neparedzami ietekmētu 
Zemes ekosistēmas. Termometra stabiņa 
paaugstināšanās par vienu iedaļu 
ietekmē cilvēkus un citas dzīvas būtnes, 
tādējādi izraisot biežākus un spēcīgākus 
ārkārtējus laikapstākļus, tādus kā 
karstuma viļņus, savvaļas ugunsgrēkus, 
plūdus un sausumu, un pamatīgi apdraud 
mūsu nākotni. Lai garantētu drošu dzīvi 
uz Zemes, mums 1,5 °C mērķa 
sasniegšana ir jāizvirza par galveno 
prioritāti. 

KĀPĒC 1,5 °C

+3.5°C+3.2°C+3.0°C+2.0°C+1.5°C

Progresa atšķirības

Pirmsindustriālā 
laikmeta bāzes 
līnija

Parīzes nolīguma 
mērķu diapazons

Valdības 
apņemšanās

Pašreizējā 
rīcībpolitika

Mūsu 
mērķis

Esam 
šeit

Vidējās temperatūras paaugstināšanās 
pasaulē līdz 2100. gadam

Adaptēts no MSCI 2021
www.msci.com/documents/1296102/24052645/paris-agreement-global-progress.pdf
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