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IEVADS

Prezentācijas saturu
izstrādājuši klimata
eksperti kopā ar
Latvijas Dabas fondu.

Un katra no šīm
minūtēm būs
lietderīga klimatam.

PAMATINFORMĀCIJA

IEVADS

Nākotnes klimata
pārmaiņu scenāriji
paredz, ka globālā
vidējā temperatūra
līdz gadsimta
beigām pieaugs
par 1,4–5,8 ºC.

Paredzamais
sasilšanas temps
būs daudz straujāks,
nekā tas tika novērots
20. gadsimtā.

KĀ NOTIEK KLIMATA PĀRMAIŅAS?

Vispirms:

IEVADS

Zemei ir savs apvalks –
atmosfēra. Tā saglabā
Zemes virsmas siltumu, un
tāpēc te var pastāvēt
dzīvība. To sauc par
siltumnīcas efektu. Ja tās
nebūtu, siltums izstarotos
atpakaļ izplatījumā un pie
mums vidējā temperatūra
būtu -18 °C.

Pēc tam:
Oglekļa dioksīds (CO2),
metāns un citas gāzes
uzsūc zemes atstaroto
infrasarkano starojumu,
tā noturot siltumu,
karsējot atmosfēru, un
sildot planētu.

Visbeidzot:
Cilvēku darbība,
izmantojot dažādus
fosilos resursus
(piemēram, ogles, gāzi,
naftu), ir radījusi situāciju,
ka CO2 un tai līdzīgo gāzu
daudzums atmosfērā ir
lielāks nekā jebkad agrāk
cilvēces vēsturē.

ĪSA KLIMATA PĀRMAIŅU VĒSTURE
Siltumnīcas efekts
nav mūsdienu «zaļo»
atklājums, jo…
Tas sākās ar izcilu
cilvēces sasniegumu
1859. gadā

IEVADS

19. gs. 2. puse – iekšdedzes
dzinēja izgudrošana un
ieviešana. Liels sasniegums
cilvēcei, izrāviens attīstībā,
bet līdz ar to tika sākts aktīvi
izmantot fosilos resursus, lai
virzītos uz priekšu un dotu
jaudu dažādu mērogu un
lietojumu iekšdedzes
dzinējiem.

1896. gadā pirmo reizi
siltumnīcas efekts tiek
zinātniski skaidrots.
Džons Tindals atklāja, ka
atsevišķas gāzes kavē
infrasarkanā starojuma
izplatīšanos. Viņš arī izvirzīja
hipotēzi, ka process var
izraisīt klimata pārmaiņas.
Zviedru zinātnieks Svante
Arēniuss, kas 1903. gadā
ieguva Nobela prēmiju
ķīmijā, konstatēja, ka
intensīvā ogļu sadedzināšana
veicina siltumnīcas efektu.

1972. gads – pirmais publiskais paziņojums
par klimata pārmaiņām
Romas Klubs ir starptautiska organizācija, kas
apvieno zinātniekus, uzņēmējus un juristus visā
pasaulē. Romas Kluba mērķis ir izvērtēt stāvokli
ekoloģijā un ekonomikā. 1972. gadā Romas Klubs
izdod ziņojumu, kas prognozē ar klimata
pārmaiņām saistītas katastrofālas izmaiņas
sabiedrībā, ja mēs turpināsim «business as usual».

1957. gadā izskan pirmie brīdinājumi par
to, ka nevaram tā turpināt
Veikti pirmie precīzie atmosfēras mērījumi par CO2
koncentrāciju atmosfērā.

1988. gadā
apvienojas
zinātnieki, lai
vērstu uzmanību
uz klimata
pārmaiņām
ANO valstīs tiek
izveidots Starpvaldību
klimata pārmaiņu
panelis (IPCC), kas ANO
ietvaros zinātniski
analizē klimata
pārmaiņas.

MŪSDIENAS

MŪSDIENAS

1990. gadā:

1992. gadā:

1997. gadā:

trauksmes līmenis
paaugstinās un
temperatūra tāpat.

tiek parakstīta ANO
vispārējā konvencija
par klimata
pārmaiņām –

tiek panākta pirmā
starpvalstu
vienošanās par
emisiju samazināšanu

daudzpusējs starpvalstu līgums
ar mērķi globāli koordinēt un
organizēt klimata pārmaiņu
izraisošo izmešu samazināšanu
un dalībvalstu spēju pielāgoties
esošām un nākotnes klimata
pārmaiņām.

Kioto protokols – valstu
apņemšanās samazināt
siltumnīcas efektus radošo gāzu
(SEG) emisijas.

MŪSDIENAS

Kopš 20. gs. astoņdesmitajiem
gadiem regulāri tiek reģistrēti
jauni vidējās temperatūras
rekordi. Vidējā planētas
temperatūra ir palielinājusies
par 0,3–0,6 °C salīdzinājumā ar
19. gs. vidu.

.

MŪSDIENAS

MŪSDIENAS

iezīmē tiešu saikni starp klimatu un ekonomiku

–––––di
+2 grā–

2006. gadā
Ķīna apsteidz ASV

Situācija
2007. gadā

un kļūst par lielāko
piesārņotāju pasaulē.

Kopš 1870. gada
pasaules jūras līmenis ir
paaugstinājies par 25 cm.

Tiek publicēts ziņojums
«Klimata pārmaiņu
ekonomika», kas apliecina, ka
investīcijas emisiju
samazināšanā ir ekonomiski
pamatotas un būs zemākas
nekā pielāgošanās izmaksas
nākotnē.

––––

Vidējai atmosfēras temperatūrai
palielinoties, kūst ledāji, un vidējās
planētas temperatūras
palielināšanās ietekmē, izplešoties
ūdenim, pasaules okeānu ūdens
līmenis paaugstinās.

>2°
2015. gadā Parīzē
195 valstis panāca
vienošanos par globālu
klimata pārmaiņu
nolīgumu.
Mērķis ir panākt, ka atmosfēras
vidējās temperatūras pieaugums
nepārsniedz 2 grādus.

DATI PIERĀDA, KA KLIMATS
TURPINA SŪTĪT MUMS SVEICIENUS

100x

> 400 ppm

MŪSDIENAS

CO2 koncentrācija
atmosfērā pārsniedz
400 ppm (daļas uz miljonu).
18. gs. sākumā šis skaitlis
bija 275 ppm.

Arktikā tiek
reģistrēta augstākā
temperatūra
pēdējo 115 gadu
laikā.

Pēdējos 70 gados CO2
pieaugums atmosfērā ir
gandrīz 100 reizes lielāks,
nekā tas bija pēdējā
leduslaikmeta beigās.

UN
KAS
TĀLĀK?

Nākotnes klimata pārmaiņu
scenāriji paredz, ka globālā
vidējā temperatūra līdz
gadsimta beigām pieaugs
par 1,4–5,8 ºC.
Paredzamais sasilšanas
temps būs daudz straujāks,
nekā tas bija novērots
20. gadsimtā.

KLIMATS

Ledāju kušana
Mainās augu un
dzīvnieku sugas

Reģionam neraksturīgas
laikapstākļu pārmaiņas

Tuksnešos kļūst
vēl karstāks

Jūras
izplešanās, plūdi

KLIMATS

Arvien siltākas
ziemas

Klimata pārmaiņu
ietekme uz dabu un
cilvēkiem

Visas šīs pārmaiņas atstās milzīgu ietekmi uz dabu un cilvēkiem. Prognozē, ka 20–30% dzīvnieku un augu
sugu nespēs pielāgoties augstākai gaisa temperatūrai un pārmaiņām to dabiskajos biotopos. Klimata
pārmaiņu dēļ plašas teritorijas kļūs arī cilvēkiem neapdzīvojamas, jo applūdīs piekrastes, kļūs pārāk karsti
vai trūks dzeramā ūdens.

Klimata bēgļu
migrācija

Tas nozīmē, ka ļoti daudziem cilvēkiem nāksies pamest
savas mājvietas un meklēt patvērumu citās valstīs, kur
klimata krīze nebūs nodarījusi tik lielus postījumus.

KĀ MĒS
RADĀM KLIMATA
PĀRMAIŅAS?

KLIMATS

Pārmērīga fosilo dabas
resursu izmantošana, zemes
lietojuma maiņa, pārmērīgs,
neilgtspējīgs patēriņš.

Galvenās nozares, kas rada izmešus:

Enerģētika – elektrība un siltums
Tātad gan mājokļa sildīšana, gan interneta lietošana.

Industriālā
ražošana un
rūpniecība

Industriālā
mežsaimniecība

Arī, piemēram, minerālu
ieguve un minerāli tiek
izmantoti, lai ražotu mūsu
telefonus.

Koki veic fotosintēzi un
absorbē CO2, mazāk
koku – mazāks CO2 filtrs.

Iekšdedzes
dzinēju
transports

Mājokļi
un ēkas

Braukšana ar auto,
lidošana ar lidmašīnām –
dīzeļdegviela, benzīns un
lidmašīnu degviela.

Galvenokārt mājokļu
apkure, kas aizvien
notiek ar fosilo
kurināmo.

Industriālā
lauksaimniecība
Dažādu kultūru
audzēšana,
ganāmpulku
uzturēšana rada
daudz CO2 izmešu.
Arī augsnes
apstrāde veicina
CO2 izdalīšanos.

Atkritumu
apsaimniekošana
Pūšana, atkritumu
dedzināšana.

LATVIJĀ?

KĀ MĒS
RADĀM KLIMATA
PĀRMAIŅAS
LATVIJĀ?

LATVIJĀ

Galvenie SEG
emisiju avoti Latvijā,
2017. gadā.

Transports

Lauksaimniecība

25%

Rūpnieciskie procesi un
produktu izmantošana

Iekļautas visas nozares, izņemot zemes izmantošanu,
zemes izmantošanas maiņu un mežizstrādi.

(Avots: Informatīvais ziņojums “Latvijas stratēģija
klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam”, 2019)

7%

29%

Atkritumu
apsaimniekošana

5%
Enerģētika

34%

ARĪ LATVIJĀ
PIEAUG
VIDĒJĀ GAISA
TEMPERATŪRA
Kopš 1990. gada neviens piecu gadu
periods nav bijis vēsāks par 6 °C,
bet pēdējais (2015.–2019. gads) bija
vissiltākais novērojumu vēsturē,
pirmo reizi pārsniedzot 7 °C.

°C

Vidējā gaisa
temperatūra Latvijā
piecu gadu periodos

8

7

6

2015–2019

2010–2014

2005–2009

2000–2004

1995–1999

1990–1994

1985–1989

1980–1984

1975–1979

1970–1974

1965–1969

1960–1964

1955–1959

1950–1954

1945–1949

1940–1944

1935–1939

(Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs)

1930–1934

LATVIJĀ

4

1925–1929

5

KAS SAGAIDĀMS
LATVIJĀ?

Ūdens līmeņa
celšanās un plūdu
biežums un
intensitāte.
Baltijas jūras ūdens līmenis
20. gs. ir paaugstinājies par
aptuveni 20 cm. Kādi ir riski?
––––––––––––––––––––––

LATVIJĀ

§ Plūdi
§ Krasta erozija

Vidējās gaisa temperatūras
pieaugums.
Latvijā 20. gs. gada vidējā gaisa temperatūra
ir palielinājusies par vienu grādu, pēdējās dekādēs
šis pieaugums ir īpaši audzis.
Līdz 2050. gadam vidējā gaisa temperatūra
Latvijā paaugstināsies salīdzinoši vienmērīgi –
par ~1,4 °C, izteiktāks temperatūras pieaugums
gaidāms valsts austrumu daļā.
––––––––––––––––––––––
§ Straujš karstuma viļņu pieaugums
§ Trīskārt vairāk tropisko nakšu
§ Siltas ziemas

Pastāvīgas
sniega segas
ilguma
turpmāka
samazināšanās.

LATVIJĀ

Vidējās sniega segas
apjoms samazināsies
uz pusi, un līdzīgs
samazinājums
gaidāms arī sala
dienu skaitam.

Palielināsies
dienu skaits
ar stipriem
nokrišņiem.
No 15 šādām
dienām pašlaik līdz
18–20 dienām
nākotnē. Kopumā
prognozējams, ka
nokrišņu summa
varētu pieaugt
par ~15%.

Sugu un biotopu
pārmaiņas.
Klimata pārmaiņu ietekmē
notiek sugu sastāva
būtiskas izmaiņas Latvijai
raksturīgajos biotopos.
Kopumā ir novērots, ka
mainās sugu izplatības
areāli no dienvidiem uz
ziemeļiem. Izzūdot
noteiktām sugām, tiek
izjauktas sugu savstarpējās
saiknes un barības ķēde.

LATVIJAS PIENESUMS KLIMATA PĀRMAIŅĀS

Lielākie CO2 un līdzīgo
gāzu emisiju avoti Latvijā
ir līdzīgi kā pasaulē:

enerģētikas
industrija

LATVIJĀ

ražošana un
rūpniecība

lauksaimniecība

atkritumu
apsaimniekošana

transporta
sektors

mājsaimniecības

KĀDA IR LATVIJAS LOMA
KLIMATA PĀRMAIŅU IETEKMĒŠANĀ?

65%

LATVIJĀ

Latvija kā ES dalībvalsts līdz
2030. gadam ir apņēmusies
samazināt emisijas par 65%
(salīdzinot ar 1990. gada līmeni),
bet līdz 2050. gadam – panākt
neto oglekļa neitralitāti.

Mūsu patēriņš Latvijā ir saistīts
ar ražošanu un resursu
patēriņu visā pasaulē, tāpēc
mēs nedzīvojam uz «zaļas
salas», kur var atļauties neko
nedarīt klimata labā.

–––––omi
13 pad –
––––

t am
klima
zīgai
draud ai
ikdien

KO
DARĪT?

1.

Radi mazāk
atkritumu

7.

Izvēlies vairāk
vietējās produkcijas

2.

Domā par atjaunīgo
enerģiju

8.

Dalies ar vēstījumu

9.

Lido retāk

10.

Aktivizē sev tuvākos

11.

Esi politiski aktīvs

12.

Maini gadžetu
lietošanas
paradumus

13.

Audzē pats

3.

4.

Saki NĒ ātrajai
modei
Pārvietojies
klimatam draudzīgi

5.

Samazini gaļas
patēriņu

6.

Lieto resursus
apdomīgāk

Vairāk informācijas par klimatam draudzīgu
ikdienu meklē klimatasveicieni.lv

PALDIES PAR
UZMANĪBU!

