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Klimata pārmaiņas notiek!

Jūras ūdens līmenis ceļas.  
20. gadsimtā jūras līmenis palielinās par 20 cm, jeb -
2 mm gadā (šobrīd novērojams pieaugums 3-4mm/gadā). Jūras 
līmeņa celšanos izraisa divi galvenie iemesli, kūstošais ledus un 
tilpuma izmaiņas ūdenim sasilstot. 

Notiek arktiskā ledus un ledāju kušana, pieaug siltuma 
uzkrāšanās okeānā.

Avoti:
European Environment Agency (EEA), https://www.climate.gov/, 
http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materials-klimats.pdf, 
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_lv

Globālā temperatūra pieaug.
Kopš 1880. gada, temperatūras pieaugums ir bijis vidēji 0.07°C
katrus  10 gadus, 2016. gadā sasniedzot 0.94°C virs 20. 
gadsimta vidējās temperatūras. 

https://www.climate.gov/
http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materials-klimats.pdf
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_lv


Klimata pārmaiņas izraisa CO2 (75%) un citas

siltumnīcas efektu izraisošās gāzes

Lielākā daļa zinātnieku ir vienisprātis, ka klimata pārmaiņas  
izraisa būtiski pieaugušais siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
daudzums atmosfērā (pēdējo 200 gadu laikā CO2 koncentrācija 
atmosfērā pieaugusi līdz 402,9ppm, augstākā koncentrācija 
pēdējo 800 000 gadu laikā). C02 galvenokārt rodas cilvēku 
darbības rezultātā izmantojot fosilo kurināmo enerģijas 
ieguvei, no lauksaimnieciskās darbības un mežu pārmērīgas 
izciršanas. 

Citas siltumnīcefekta gāzes: Metāns , slāpekļa oksīds, 
fluorētās gāzes u.c. 

Avoti:
European Environment Agency (EEA), https://www.climate.gov/, 
http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materials-klimats.pdf, 
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_lv
https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3414
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

https://www.climate.gov/
http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materials-klimats.pdf
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_lv
https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3414
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data


Klimata pārmaiņu sekas Eiropā
Klimata pārmaiņas pilnībā novērst nav iespējams, jo daudzu atmosfērā jau agrāk radīto siltumnīcefekta gāzu ietekme uz sasilšanu saglabāsies simtiem gadu, 
neskatoties uz emisiju samazinājumu nākotnē. Bet mums ir jāspēj ierobežot klimata pārmaiņu apjomu, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai globālā 
sasilšana neradītu neatgriezenisku kaitējumu. 

Sekas Eiropā
Eiropas dienvidos un vidusdaļā biežāk ir novērojami karstuma viļņi, meža ugunsgrēki un sausuma periodi.
Vidusjūras reģions kļūst sausāks, tāpēc sausums un ugunsgrēki tur ir vēl bīstamāki.
Ziemeļeiropā palielinās nokrišņu daudzums, un plūdi ziemā vairs nav nekāds retums.
Pilsētas, kur tagad dzīvo 4 no 5 eiropiešiem, biežāk apdraud karstuma viļņi, plūdi vai jūras līmeņa celšanās, bet to iespējas pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
diez cik lielas.

Risks cilvēku veselībai
Dažos reģionos ir novērots lielāks karstuma izraisīto nāves gadījumu skaits, bet citos toties ir samazinājies sala upuru skaits.
Jau tagad ir redzams, kā ir mainījusies netīra ūdens izraisītu un parazītu pārnēsātu slimību izplatība.

Izmaksas sabiedrībai un ekonomikai
Īpašuma, infrastruktūras un cilvēku veselības bojājumi rada lielas izmaksas sabiedrībai un ekonomikai.
No 1980. līdz 2011. gadam plūdi ir skāruši vairāk nekā 5,5 miljonus cilvēku un radījuši tiešus ekonomiskos zaudējumus vairāk nekā 90 miljardu eiro apmērā.
Sevišķi apdraudētas ir tādas nozares kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, enerģētika un tūrisms, kurām svarīgs pastāvēšanas priekšnoteikums ir pieņemams 
temperatūras un nokrišņu intervāls.

Savvaļas dabas apdraudējums
Klimata pārmaiņas noris tik strauji, ka daudzām augu un dzīvnieku sugām ir visai grūti izdzīvot.
Daudzas sauszemes, saldūdens un jūras sugas jau ir pārvietojušās uz jaunām teritorijām. Ja vidējā temperatūra pasaulē turpinās nekontrolēti celties, vairākām 
augu un dzīvnieku sugām draudēs iznīcība. 

Avots:
https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_lv

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_lv


Klimata pārmaiņu sekas Latvijā

Avots :
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Seminari/klimats/31_03_2017_semin//Klimata_riski_I.Bruneniece_Konsultanti.pdf

http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Seminari/klimats/31_03_2017_semin//Klimata_riski_I.Bruneniece_Konsultanti.pdf


Parīzes 
klimata 

vienošanās

Avots:
http://climateactiontracker.org/global.html
http://www.consilium.europa.eu/lv/policies/climate-change/timeline/

Virsmērķis. Valdības vienojās par ilgtermiņa mērķi — saglabāt pasaules vidējās 
temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmeta 
līmeni, un censties, lai šis pieaugums nepārsniegtu 1,5 °C, jo tas būtiski mazinātu 
klimata pārmaiņu radīto risku un ietekmi.

CO2 izmešu 
samazinājums 

80-95%

http://climateactiontracker.org/global.html
http://www.consilium.europa.eu/lv/policies/climate-change/timeline/


10 gadu laikā 
ir notikusi 
milzīga 
attīstība -
atjaunojamā 
enerģija ir 
kļuvusi lētāka 
par fosilo!



Saules un vēja izdevīgums atkarīgs no 
ģeogrāfiskās atrašanās



Nākotnē 
enerģija būs 

pieejama 
neierobežotā 

apjomā

Avots:
http://sunteamsolar.com/why-solar-energy/
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Avots :
http://www.ren21.net/future-of-renewables/global-futures-report/

http://www.ren21.net/future-of-renewables/global-futures-report/


Avots :
http://www.ren21.net/future-of-renewables/global-futures-report/

Enerģijas 
uzglabāšana 

kļūs par 
ierastu 

risinājumu

http://www.ren21.net/future-of-renewables/global-futures-report/


Enerģijas 
ražošana būs 

dinamiska, 
katram 

atsevišķam 
patērētājam 
būs jākļūst 
aktīvam. 

Avots :
http://www.ren21.net/future-of-renewables/global-futures-report/

http://www.ren21.net/future-of-renewables/global-futures-report/


Stāvoklis energosistēmā 21.02.2018.
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21. febr. 2018.

Patēriņš LV, MW cena, EUR

Patēriņa pīķis 450 MW izraisa cenas pīķi, šajā 
dienā - 80 EUR/MWh, ražošana pielāgojas 

patēriņam. Nākotnē būs pretēji - patēriņam 
būs jāpielāgojas ražošanai.

MWEUR/MWh

Avots :
http://www.ast.lv/lat/elektroenergijas_sistema/energosistemas_pasreizejais_stavoklis/planotais_un_faktiskais_paterins__saldo
_un_generacija/

http://www.ast.lv/lat/elektroenergijas_sistema/energosistemas_pasreizejais_stavoklis/planotais_un_faktiskais_paterins__saldo_un_generacija/


Aktīvs 
patērētājs -
FORTUM 
piemērs

Ar vien svarīgāk kļūst 

enerģiju patērēt īstajā brīdī, nevis 

patērētais apjoms. 

Šodienas elektroenerģijas 

rēķinā lauvas tiesu veido 

komponentes, kas nav pakļautas 

konkurencei.

Jāveido jauni, konkurencē 

balstīti, patērētāju motivējoši 

risinājumi.

Aktīvs tirgus nodrošina 

vislielāko vērtību sabiedrībai un 

atspoguļo patieso cenu.



“Mēs 
nemantojam 
zemi no saviem 
senčiem, bet 
aizņemamies to 
no saviem 
bērniem.” 

Afrikāņu sakāmvārds 

Paldies par uzmanību
andris.vanags@fortum.com

mailto:andris.vanags@fortum.com

