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COP26 norise un līderu paziņojumi 

• COP26 norise: 31.10.2021 – 13.11.2021

• Dalībnieku skaits sasniedza gandrīz 40 000 
(dalībnieku lokā bija gan valstu vadītāji, ministri, ierēdņi, 
kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, preses pārstāvji 
un zinātnisko institūciju pārstāvji)

• Pasaules līderu samits notika 01.11 – 02.11 
(Latviju pārstāvēja Valsts prezidents Egils Levits) 

• Latvija līderu samita laikā pievienojās 2 deklarācijām 
(par mežiem un zemes izmantošanu un ceļa transportu)

• Otrajā konferences nedēļā Latvijas delegāciju vadīja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Artūrs Toms Plešs
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COP26 būtiskākie pieņemtie lēmumi

• COP26 laikā izdevās panākt vienošanos par Parīzes nolīguma 
īstenošanai nepieciešamajiem lēmumiem, par kuriem nebija 
izdevies panākt vienošanos COP24 laikā Katovicē, Polijā.

• Glāzgovas COP26 tika pieņemti lēmumi attiecībā uz 
Parīzes nolīguma tirgus mehānismu darbības nosacījumiem, 
kas atrunāti Parīzes nolīguma 6.pantā. 

• Tāpat COP26 izdevās panākt vienošanos par Parīzes nolīguma 
ziņošanas ietvaru un kopīgiem laika grafikiem valstu nacionāli 
noteikto apņemšanās ietvaros (Nationally Determined
Contributions – NDC).
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Vienošanās attiecībā uz SEG emisiju 
samazināšanu 

• Lai noturētu pasaules vidējo temperatūru 1,5oC robežās nepieciešama apjomīga globālo SEG emisiju
samazināšana, t.sk. samazināt globālās CO2 emisijas par 45% līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar
2010. gadu, un nodrošināt neto-nulles emisijas ap gadsimta vidu.

• Aicināt visas Puses paātrināt tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, lai pārietu uz zemu emisiju enerģijas
sistēmām, veicinot tīras enerģijas ieguves palielināšanu un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu.

• Pirmo reizi ANO Klimata konferenču vēsturē COP lēmums atsaucas uz nepieciešamību samazināt ogļu ieguvi
un pakāpeniski pārtraukt neefektīvas fosilo degvielu subsīdijas. Tāpat lēmums atzīst nepieciešamību
pēc sociāli taisnīgas pārejas.

• Izveidot darba programmu, lai steidzami paaugstinātu SEG emisiju samazināšanas ambīcijas šajā
desmitgadē.

• Aicināt visas Puses, kas to vēl nav izdarījušas, iesniegt jaunas nacionālās apņemšanās līdz nākamā
gada Klimata pārmaiņu konferencei.

• Sasaukt ikgadēju augsta līmeņa ministru apaļā galda diskusiju par ambīcijām pirms 2030. gada,
sākot ar nākošo gadu.

• Aicināt visas Puses, kas to vēl nav izdarījušas, iesniegt ilgtermiņa SEG emisiju samazināšanas
stratēģijas, lai panāktu neto-nulles SEG emisijas ap gadsimta vidu.
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Vienošanās attiecībā uz pielāgošanos
klimata pārmaiņām

• Izveidot Glāzgovas - Šarmelšeihas divu gadu darba programmu, lai definētu
globālo pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķi, kas identificēs arī kolektīvi, kas ir
nepieciešams un kādi ir pieejamie risinājumi klimata krīzei, kas jau šobrīd ietekmē
visas pasaules valstis.

• Aicināt valstis integrēt pielāgošanos, vietējā, nacionālajā un reģionālajā
plānošanā.

• Aicināt valstis, kas to vēl nav izdarījušas, iesniegt pielāgošanās ziņojumus
līdz nākamā gada Klimata konferencei.

• Stiprināt Santjago tīklu (Santiago Network), kas piedāvā tehnisko palīdzību
klimata pārmaiņu radītajiem zaudējumiem un kaitējumiem (loss and damage).

• Izveidot Glāzgovas dialogu starp valstīm un citām iesaistītajām organizācijām, lai
pārrunātu iespējas atbalstīt un finansēt rīcību, kas palīdzētu novērst un minimizēt
zaudējumus un kaitējumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi.
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Vienošanās attiecībā uz klimata 
finansējumu

• Aicināt attīstītās valstis turpināt piešķirt palielinātu atbalstu attīstības
valstīm (finansējums, tehnoloģiju pārnešana, kapacitātes palielināšana) gan
SEG emisiju samazināšanai, gan lai veicinātu pielāgošanos klimata
pārmaiņām.

• Aicināt arī citas valstis piešķirt atbalstu brīvprātīgi.

• Aicināt attīstītās valstis vismaz dubultot to kolektīvi piešķirto
finansējumu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, attīstības valstīm līdz
2025.gadam salīdzinājumā ar 2019.gada līmeni.

• Attīstītās valstis atkārtoti apstiprināja to pienākumu piešķirt kolektīvi
100 miljardu USD klimata finansējumu ikgadēji attīstības valstīm.
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Paldies!


