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Klimata pārmaiņas ir līdz šim lielākais izaicinājums cilvēces vēsturē, kuram tai 
jāstājas pretī. Temperatūras paaugstināšanās ir zināma jau vairākus desmitus gadus, un 
tiek prognozēts, ka tuvākajā nākotnē tā turpinās paaugstināties. Ūdens deficīts, ezeru 
izzušana un pārtuksnešošanās, ar vien biežāki ekstrēmi laikapstākļi, jūras līmeņa celšanās 
un augošais plūdu skaits ir tikai dažas no pamanāmākajām globālās sasilšanas sekām. 

Globālās sasilšanas ietekme liek katrai pasaules valstij, bez izņēmumiem, apzinā-
ties jau notiekošās un gaidāmās pārmaiņas, un augošo nepieciešamību tām pielāgoties. 
Vēl jo vairāk, ir svarīgi, lai katrs pasaules iedzīvotājs aktīvi iesaistītos klimata pārmaiņu 
seku mazināšanā un pielāgošanās pasākumu īstenošanā. Ne tikai valstu valdībām, bet arī 
sabiedrībai jābūt labi informētai par klimata pārmaiņu riskiem, lai mainītu un uzlabotu 
mūsu ikdienas paradumus. Mūsu dzīvestils apdraud planētu, un tikai kopā mēs to varam 
mainīt.

1.Ievads1.
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Šobrīd klimata izmaiņu temps rada pamatotas bažas par neatgriezenisku seku ies-
tāšanos, kas liek rīkoties steidzami.

Zinātnieki ir brīdinājuši, ka klimata pārmaiņas jau ir realitāte nevis nākotne, un 
lielākā daļa pasaules iedzīvotāju ir cietuši klimata pārmaiņu seku dēļ. Šobrīd siltumnīcefe-
kta gāžu daudzums atmosfērā ir krietni pārsniedzis līmeni, kuru Zeme ir spējīga absorbēt. 
Neskatoties uz to, šobrīd klimata pārmaiņas vēl ir iespējams apstādināt un to intensitāti 
mazināt, lai sekas nebūtu tik postošas. Lai to panāktu, ir ļoti svarīgi, ka valstis pieņem lē-
mumus un ievieš politikas, ar kuru palīdzību tās spētu ne tikai adaptēties sagaidāmajām 
izmaiņām, bet arī palēnināt klimata izmaiņu progresēšanu un ietekmi.

Un tieši pilsētu teritorijas ir tās, kuras spēlē nozīmīgu lomu klimata pārmaiņu norisē, 
ņemot vērā lielo CO2 emisiju apjomu, ko tās saražo. Šobrīd siltumnīcefekta gāžu dau-
dzums atmosfērā ir daudz reižu lielāks kā pirms industrializācijas.

2.Pamatojums1.
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Projekts LIFE Adaptate, kurš ir iekļauts ES LIFE programmā, tika izveidots, lai veicinā-
tu pilsētu pielāgošanos klimata izmaiņu ietekmei. Šis projekts sekmē pielāgošanās poli-
tikas attīstību, veicina, lai Eiropas politika vairāk tiktu orientēta uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, kā arī palīdz sasniegt Eiropas Savienības mērķus 2030.gadam, kuri ir siltum-
nīcefekta gāžu samazināšana, energoefektivitātes uzlabošana un atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas palielināšana.

Iedzīvotāju bažas saistībā ar vidi

1195 vīrieši 1262 sievietes

Klimata pārmaiņu 
ietekme

Mežu iznīcināšana

Pārāk liela nozveja

Upju un ezeru 
piesārņojums

Gaisa piesārņojums

Kodolkatastrofas

Ģenētiski modificēti 
kultūraugi

Sugu un ekosistēmu 
izzušana

Neviens no minētajiem

Nezinu

1.
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ŠĪ mācību materiāla mērķis ir atspoguļot klimata izmaiņu augošo nozīmi un iepazīs-
tināt skolēnus ar būtiskākajiem šīs tēmas aspektiem.

Šis materiāls ir adresēts skolēniem, kuri iegūst obligāto pamatskolas izglītību. Pa-
redzētais materiāla apgūšanas laiks ir 6,5 stundas. Sīkāks laika sadalījums ir apskatāms 
7.nodaļā.

PIedāvātā metodoloģija ir strukturēta tā, lai mācību process sāktos ar vispārīgu 
problēmjautājumu apguvi un tiktu pabeigts ar konkrētu iespēju apguvi, ko katrs var darīt, 
lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. Četras galvenās sadaļas materiālā ir:

a) Pamatzināšanu novērtējums
Pirmajai nodarbībai (1 stunda maksimums) jābūt veltītai skolēnu iedrošināšanai 
piedalīties un dalīties ar savām idejām, domām un nostāju par klimata izmaiņām.

b) Apgūstamās vielas skaidrošana 
Šajā daļā, kas ilgst četras stundas, skolotājs izskaidro, kas ir klimata pārmaiņas un kā tās 
ietekmē valsti / reģionu / pilsētu, kurā skolēns dzīvo. Teorētiskajās nodarbībās vajadzētu 
izmantot gan video materiālus, gan diskusijas ar skolēniem, lai nodrošinātu maksimālu 
skolēnu iesaisti diskusijā.

c) Noslēdzošās diskusijas
Šajā nodarbībā, kuras maksimālajam ilgumam vajadzētu būt vienai stundai, ir jāmēģina 
panākt konstruktīvas diskusijas par to, kā iegūtās zināšanas ir izmainījušas izpratni un 
domāšanu par klimata izmaiņām.

d) Izvērtējums un izvērtējuma veidlapas sagatavošana. 
Kad mācību materiāls ir apgūts, skolēniem ir jāizveido apraksts par to, kā viņi un viņu 
apkārtējā sabiedrība var cīnīties pret klimata izmaiņām un pielāgoties tām.

3.Metodoloģija1.
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1. NODAĻA. KLIMATA PĀRMAIŅAS
 1.1. Siltumnīcas efekts un globālā sasilšana.
 1.2. Klimata pārmaiņas.
 1.3. Siltumnīcefekta gāzes.

2. NODAĻA. KLIMATA PĀRMAIŅU PIERĀDĪJUMI
 2.1. Starpvaldību speciālistu grupa par klimata pārmaiņām.
 2.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām.
 2.3. Iesaistīto pušu konferences.
 2.4. Kioto protokols
 2.5. Parīzes klimata konference.

3. NODAĻA. KLIMATA PĀRMAIŅU SEKAS 
 3.1. Fizikālās sekas.
 3.2. Ietekme uz cilvēka veselību.

4. NODAĻA. CĪŅA AR KLIMATA PĀRMAIŅĀM
 4.1. Klimata pārmaiņu mazināšana.
 4.2. Pielāgošanās klimata pārmaiņām.
 4.3. Vietējās iniciatīvas: Pilsētu Mēru pakts.

5. NODAĻA. LIFE ADAPTATE PROJEKTS
 5.1. ES LIFE Programma.
 5.2. Cīņa ar kilmata pārmaiņām kopā ar LIFE Adaptate.
 5.3. Pilotaktivitātes pilsētu pielāgošanai klimata parmaiņām.

Galvenais mērķis šim mācību materiālam ir sniegt skolēnam zināšanas par klimata 
pārmaiņām, tā cēloņiem un sekām. Tādējādi mērķis arī ir dot iespēju skolēnam apzināt 
potenciālos risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām, kuri ir izmantojami tieši reģionā, 
kurā viņš dzīvo. Katras nodaļas specifiskais mērķis ir:

 

4.Nodaļu saturs

5.Mērķi1.

1.
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1. NODAĻA. KLIMATA PĀRMAIŅAS

1.Izskaidrot, kas ir siltumnīcefekta gāžu emisijas un kādi ir to cēloņi, kas ir globālā 
sasilšanas un klimata pārmaiņas.
2. Parādīt galvenos klimata pārmaiņu iemeslus, koncentrējoties uz to antropoloģisko 
izcelsmi.

2. NODAĻA. KLIMATA PĀRMAIŅU PIERĀDĪJUMI
1. Informēt skolēnu par globālās vidējās temperatūras paaugstināšanās riskiem.
2. Iepazīstināt ar starptautiskajiem instrumentiem, ar kuru palīdzību tiek novērtēta 
klimata pārmaiņu ietekme, un datiem, kuri atspoguļo problēmas realitāti.
3. Parādīt skolēnam dažādās starptautiskās iniciatīvas, kuras tiek īstenotas, lai 
mazinātu un pielāgotos klimata pārmaiņām.

3. NODAĻA. KLIMATA PĀRMAIŅU SEKAS
1. Veicināt izpratni par klimata pārmaiņām skolēnu vidū.
2. Informēt par siltumnīcefekta gāžu emisiju pašreizējām un nākotnes sekām, īpaši 
pilsētu teritorijās.

4. NODAĻA. CĪŅA AR KLIMATA PĀRMAIŅĀM
1. Sniegt skolēniem idejas un padomus, kurus viņi var izmantot, lai mazinātu 
klimata pārmaiņas un tām pielāgotos.
2. Veicināt skolēnos vēlmi iesaistīties cīņā ar klimata pārmaiņām, rīkojoties gan 
individuāli, gan iesaistoties plašākās aktivitātēs vietējā pašvaldībā.
3. Veicināt izmaiņas nākotnes paaudžu dzīvesstilā, lai tas būtu videi draudzīgāks 
un ilgtspējīgāks.

5. NODAĻA. LIFE ADAPTATE PROJEKTS
1.Informēt par LIFE programmas lietderību, kā finansējuma avotu, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām, veicot inovatīvas aktivitātes.
2. Kā piemēru parādīt sešas Eiropas pilsētas, kuras pielāgojas klimata pārmaiņām, 
iesaistoties LIFE Adaptate projektā. Šīs pilsētas ir Águilas, Lorca, Cartagena, 
Smiltene, Alfândega da Fé un Mértola.
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Specifiskās prasmes un zināšanas ko nodrošina materiāla apguve:
1. Zināt, kas ir klimata pārmaiņas, tā cēloņus, sekas un iespējamos risinājumus.
2. Zināt galvenās siltumnīcefekta gāzes un to izcelsmi.
3. Zināt, spēt aprakstīt un novērtēt cilvēka ietekmi uz vidi un ietekmes sekas.
4. Apzināt vides piesārņojuma radītās problēmas un to radītās sekas, un apzināt 
iespējamās rīcības un risinājumus seku mazināšanai.
5. Atzīt to, cik svarīga loma ir atmosfērai attiecībā uz dzīvajām radībām, kā arī 
saprast cilvēku ietekmi uz to.

Citas kompetences
1. Lasāmvielas izpratne, spēja izteikties mutiski un rakstos.
2. Pilsoniskā izglītība
3. Spēja pieņemt lēmumus
4. Spēja pamatot idejas un piedalīšanās debatēs
5. Kreativitāte un problēmu risināšanas prasme
6. Spēja darboties komandā

10

6.Prasmes un zināšanas

7.Laika plānojums

Aktivitāte Metodika Stundu 
skaits

Patstāvīgais 
darbs Darba slodze

Lekcijas Teorētiskās nodarbības 4 - 4 stundas

Aktivitātes
Praktiskās aktivitātes, 

lai nostiprinātu 
teorētiskās zināšanas 

2 0 2 stundas

Izvērtējums Izvērtēšanas tests un 
aktivitāte 0,5 0 0,5 stundas

   Kopā 6,5 - 6,5 stundas

1.

1.
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• Materiālie resursi
- Dators
- Interneta savienojums
- Projektors un ekrāns
- Tāfele
- Mācību grāmata

• Cilvēkresursi
- 1 skolotājs, kas pasniedz priekšmetu par klimata pārmaiņām.

Mācību materiāla mērķis ir, galvenokārt, raisīt skolēnā izpratni par to, cik klimata 
pārmaiņas ir nopietnas. Lai to panāktu, skolēnam ir jāizskaidro pamatjēdzieni un koncepti, 
kā, piemēram, siltumnīcefekts vai globālā sasilšana. Papildus tam, tiek skaidrots, kādas ir 
siltumnīcefekta gāzes un to izcelsme. Lai skolēns saprastu, ka šī ir globāla problēma, viņš 
tiek iepazīstināts ar dažādām internacionālām starpvalstu iniciatīvām, kuras ir paredzētas, 
lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. Visbeidzot, tiek pieminēta videi veltītā Eiropas Savienības 
LIFE programma un caur šo programmu finansētais projekts LIFE Adaptate, kura mērķis ir 
nodrošināt Eiropas valstu līdzdalību klimata pārmaiņu pielāgošanās procesā.

Lai novērtētu to, vai skolēns ir apguvis iepriekšminēto, ir paredzētas dažādas skolotāja 
pārraudzītas aktivitātes. Kaut arī daļai no tām fokuss ir paredzēts uz teorētisko zināšanu 
novērtēšanu, daļa arī paredz objektīvu novērtēšanu, kā piemēram, iesaistīšanās stundas 
darbā, iniciatīvas izrādīšana, refleksija, u.tml. Īsumā, tiks vērtēts tas, vai skolēns spēj 
nodemonstrēt to, ka ir izpratis mācību materiāla saturu un ir spējīgs to uztvert kristiski. 

Kad mācību materiāls ir izņemts, pēdējais skolēnu pārbaudījums ir izstrādāt 
“apņemšanos” - brīvā formā izstrādāts plakāts/vēstule/apraksts par to kādas darbības 
viņi un viņiem tuvākā sabiedrība var veikt, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. Šis uzdevums 
sastāda 50% no gala atzīmes. 

Otrus 50% sastāda tas, kā skolēns ir piedalījies stundas darbā, kā arī diskusijās.

8. Nepieciešamie resursi

9.Novērtējums1.

1.
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Šī materiāla apguves svaru kopējā mācību priekšmeta gala vērtējumā nosaka mācību 
priekšmeta skolotājs, balstoties uz kritērijiem, kurus tas uzskata par atbilstošiem.

Tā kā šis mācību materiāls ir papildinošs esošajai mācību vielai un eksperimentāls, lai 
noteiktu vai metodes ir atbilstošas šāda temata apguvei, mācību procesam arī tiks veikts 
novērtējums. Lai to īstenotu, mācību materiāla beigās arī skolēniem ir jādod aizpildīt 
aptauju, kurā tiek izvērtēts skolotāja darbs, pielietotās metodes un materiāli, kā arī jādod 
iespēja izteikt ieteikumus procesa pilnveidošanai.

 

10. Satura izstrāde1.

Siltumnīcas 
efekts

Lielākā daļa saules radiācijas izkļūst cauri 
atmosfērai un sasilda zemes virsmu. Daļa šī 

siltuma tiek atstarota atpakaļ atmosfērā 
infrasarkanās enerģijas veidā. Daļa izkļūst 

atpakaļ kosmosā, un daļu absorbē 
siltumnīcefekta gāzes.

 Šis efekts nodrošina 
zemes virsmas un 

atmosfēras zemāko 
slāņu uzsildīšanu. 

Lielākā daļa ra
diācijas 

izkļūst 
cauri a
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osfē
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1.1 Siltumnīcas efekts un globālā sasilšana

Siltumnīcas efekts ir ļoti svarīgs process, lai mūsu planēta spētu nodrošināt 
dzīvības eksistenci jau miljoniem gadu. Atmosfēra, kas ir plāns gāzveida slānis, ieskauj 
Zemi, ļaujot daļai no Saules nākušās radiācijas, tai izkļūt cauri un sasniegt zemes virsmu, 
lai planētu sasildītu.  Lai tā, tas notiktu, šis slānis satur dažādas gāzes (galvenokārt, 
oglekļa dioksīdu CO2),  kuras absorbē daļu no radiācijas enerģijas, tādejādi uzturot zemes 
temperatūru, piemērotu dzīvajai radībai. 

Šīs gāzes, kuras ir spējīgas absorbēt siltuma enerģiju tiek dēvētas par siltumnīcefekta 
gāzēm. Ja šīs gāzes daudzums tiek palielināts, to spēja absorbēt saules radiāciju palielinās, 
no kā izriet vidējās Zemes temperatūras pacelšanās. Siltumnīcefekta gāžu koncentrācijas 
palielināšanās atmosfērā ir galvenais iemesls globālajai sasilšanai, kuras rezultātā 
šobrīd mēs ciešam no klimata pārmaiņām.

1.2. Klimata pārmaiņas 

Klimata pārmaiņas notiek dēļ globālām temperatūras svārstībām (gan pieauguma, 
gan krituma). Šīs svārstības var izraisīt gan dabīgi, gan mākslīgi, jeb cilvēku radīti SEG 
emisiju avoti. Pēdējos gados, tieši cilvēka radītā ietekme ir bijusi milzīga, taču jāatceras, 
ka pārmaiņas globālajā klimatā ir nepārtraukti notikušas arī pirms cilvēks spēra savu kāju 
uz Zemes. 

Mūsu planētas attīstības gaitā gaisa temperatūra ir svārstījusies cikliski, izraisot gan 
ledus laikmetus, gan to atkušņus. Šo notikumu pamatā ir bijuši dabīgie procesi, piemēram:

• Saules aktivitātes izmaiņas,
• Meteorītu ietekme,
• Vulkāniskā aktivitāte,
• Kontinetu pārvietošanās un izmaiņas jūras straumēs,
• Zemes orbītas izmaiņas, un zemes rotācijas ass lenķa izmaiņas,
• Izmaiņas atmosfēras sastāvā.

1. sadaļa KLIMATA PĀRMAIŅAS



14

Mācību materiāls par klimata pārmaiņām

Taču mazāk kā divus gadsimtus atpakaļ cilvēks sāka atstāt ievērojamu iespaidu uz 
klimatu. Līdz ar industriālo revolūciju, kura sākās 18.gadsimta otrajā pusē, CO2 emisiju 
apjoms (galvenā SEG gāze), sāka palielināties. To galvenokārt, veicināja fosilo kurināmo 
ieguves aizsākšanās un izmantošana sadedzināšnas procesos, enerģijas ražošanai.

Kopš tā laika emisiju daudzums nekad vairs nav samazinājies, kā rezultātā pirmo reizi 
globālā sasilšana notiek (vai vismaz paātrinās) cilvēka darbību dēļ. Zinātnieku kopiena ir 
paziņojusi, ka tuvākajos gados tiks sasniegts tāds emisiju līmenis atmosfērā, kad globālās 
klimata pārmaiņas būs neatgriezeniskas un būtiski ietekmēs cilvēku ikdienas dzīvi.

Šī atmosfēras temperatūras palielināšanās palielina meteoroloģiskus fenomenus, 
kuri ir cieši saistīti ar temperatūras atšķirībām starp dažādām planētas daļām, biežumu 
un saasina to stiprumu. 

CO2 līmenis atmosfērā

tūkstošus gadus atpakaļ

Oglekļa dioksīda koncentrācijas  Mauna Loa Observatorijā

CO2 - Pirms - 1958 - ledus, pēc-1958 Mauna Loa dati

Līmenis šobrīd

02/05/2018: 409.21 ppm
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Tādejādi, piemēram, polārās okeānu straumes spēj sasniegt zonas, kuras agrāk ir 
bijušas brīvas no to ietekmes (piemēram, Dienvideiropa un Ziemeļāfrika) un subtropu 
straumes spēj pārvietoties tuvāk tradicionāli aukstākiem platuma grādiem (piemēram, 
Centrāleiropa un Ziemeļvalstis).

1.3. Siltumnīcefekta gāzes

Mēs esam emitējuši atmosfērā lielu daudzumu siltumnīcefekta gāžu (SEG), kuras 
tur krājas jau daudzus gadus, lielākoties no rūpnīcu, transportlīdzekļu un enerģijas 
režošanas procesiem. Ir sešas galvenās siltumnīcefekta gāzes: oglekļa dioksīds (CO2), 
metāns (CH4), slāpekļa oksīds (N2O), fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC) un 
sēra heksafluorīds (SF6).
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Pusei šo gāžu ir dabīga izcelsme, neskatoties uz to, ka cilvēks ir būtiski palielinājis šo 
gāžu veidošanos. Otra puse ir cilvēka radītas gāzes, piemēram, fluorētās gāzes. Zemāk 
aprakstīti katras gāzes izcelšanās veidi:

• Oglekļa dioksīds (CO2):
Galvenais dabīgais CO2 avots ir dzīvnieku elpošana, augi un citi mikroorganismi. Tas arī 
rodas mežu ugunsgrēkos, kuros oglekļa rezerves no kokiem un augiem tiek izlaistas at-
mosfērā gāzes formā. Taču cilvēks ir eksponenciāli palielinājis CO2 emisijas izmantojot 
fosilo kurināmo, kā enerģijas avotu.

• Metāns (CH4):
Metānu, galvenokārt, izdala mājlopi, mitrāji un vulkāni. Taču tā koncentrācija atmosfērā ir 
palielinājusies dabasgāzes ieguves un lietošanas dēļ, kuras sastāvā lielākoties ir metāns.

• Slāpekļa oksīdi (N2O): 
Dabiski rodas organisko vielu sadalīšanās procesā (pūšana, sadalīšanās, trūdēšana), cil-
vēku darbības rezultātā slāpekļa oksīdi rodas dedzinot fosilo kurināmo.

• Fluorētās gāzes: 
Šīs ir vienīgās siltumnīcefekta gāzes, kurām nav dabiska izcelsmes avota. Galvenās gāzes 
ir hidrofluorogļūdeņražu gāzes (HFC) un perfluorogļūdeņražu gāzes (PFC), kuras tiek iz-
mantotas kā aukstumaģenti, ugunsdzēšamajos aparātos kā šķīdinātāji un izolācijas putu 
sastāvdaļa; un sēra heksafluorīds, kurš tiek izmantots kā elektroizolators.
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ES- 28 SEG pa sektoriem
milj.tonnu CO2 ekvivalents

Energijas ražošana, 
pārstrādes industrija un 
būvniecība

Transports Lauksaim-
niecība

Atkritumi

ES- 28 SEG emisiju sadalījums
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2009. gadā fiziķis Aleksandrs Wissners - Gross no Harvardas Universitātes publicēja 
pētījumu, kurā viņš bija aprēķinājis, ka katru sekundi, kuru mēs pavadām inteneta vietnēs 
mēs saražojam vidēji 0,02 gCO2. Bet cik daudz mēs radām caur citām ikdienas aktivitātēm?

Radītās  CO2 
emisijas, veicot 
dažādas ikdienas 
darbības

18

Roku mazgāšana

Iešana dušā (ūdens sildīšana ar elektrību)

Iešana vannā (ūdens sildīšana ar elektrību)

Nobraukti 100km ar automašīnu

Vidēja izmēra automašīnas saražošana

Vena viedtālruņa uzražošana

Viedtālruņa lietošana vienu gadu

Iešana vannā (ūdens sildīšana ar dabasgāzi)

Iešana dušā (ūdens sildīšana ar dabasgāzi)
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2. nodaļa. KLIMATA PĀRMAIŅU PIERĀDĪJUMI

Kopš pagājušā gadsimta ir novērots, ka konkrētas pārmaiņas uz Zemes, ir radījušas 
izmaiņas planētas laikapstākļos. Pateicoties zinātnei ir pierādīts, ka mēs tiešām esam 
klimata pārmaiņu centrā. Vēl jo vairāk, ir pierādīts, ka šīs pārmaiņas ir ievērojami palie-
linājušās cilvēku dēļ.

Kā rezultātā ir radītas dažādas starptautiskas iniciatīvas, lai rastu risinājumu tam, 
kā palēlināt pārmaiņas klimatā, lai mūsu planēta arī nākotnē būtu piemērota cilvēku dzī-
vei. Sadarbojoties valstīm, ir piedāvāti priekšlikumi tam, kā samazināt  risku (samazinot 
siltumnīcefekta gāžu emisijas) un pielāgoties jaunajam klimatiskajam stāvoklim.

2.1. Starpvaldību klimata pārmaiņu panelis (IPCC)

Starpvaldību klimata pārmaiņu paneli izveidoja Pasaules Meteoroloģiskā organi-
zācija un Apvienoto Nāciju organizācija 1988.gadā, lai rosinātu zinātnieku sadarbību un 
periodisko klimata pārmaiņu pētījumu pārskatīšanu. IPCC ievāc informāciju un pēc 
tās analīzes, veido ziņojumus, kuros ir iekļauta nākotnes vīzija un riska analīze, kura kalpo 
valstīm kā pamats lēmumu pieņemšanā. 

Šobrīd ir izstrādāti pieci IPCC ziņojumi, no kuriem pēdējais 2014. Divus gadus vēlāk, 
2016.gadā, tika paziņots, ka sestais ziņojums būs pieejams 2022. gadā. Šajā sakarā ir svarīgi 
pieminēt 2007.gadā sarakstītā ceturtā ziņojuma secinājumu par klimata pārmaiņām: 
“Klimata sasilšana ir nepārprotama, kā redzams no vidējās gaisa un okeāna ūdeņu 
temperatūras palielināšanās, plašās sniega un ledus kušanas, un vidējā jūras līmeņa 
celšanās.” Šis secinājums, kurš ir viens no vissvarīgākajiem, parāda, ka klimata pārmaiņas 
ir nenoliedzama realitāte un ir nepieciešams rīkoties, cik ātri vien iespējams.

 
Tajā pašā gadā, IPCC kopā ar bijušo ASV viceprezidentu Albertu Arnoldu Goru saņē-

ma Nobela Miera prēmiju par “zināšanu veidošanu un izplatīšanu par cilvēka radītajām 
klimata pārmaiņām, pamata likšanu pasākumiem, ar kuru palīdzību tās ir iespējams nei-
tralizēt”.
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Kā pārtuksnešošanās procesi 
attīstīsies Spānijā 
tuvākā gadsimta laikā?

20CM
(kontroles 

periods)
2011-2040

2071-21002041-2070
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2.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC)

1992. gadā notika Riodežaneiro Zemes samits. Šis bija vēsturisks notikums, jo ne-
kad iepriekš nebija vienuviet tikušies tik daudz prezidentu, ministru un monarhu vides un 
attīstības sakarā. Rīcības plāns 21.gadsimtam (Agenda 21) ir viens no svarīgākajiem šī 
samita panākumiem. Rīcības plāns 21.gadsimtam ir plāns, kurš paredzēts, lai sasniegtu 
vides un ilgtspējīgas attīstības mērķus 21.gadsimtā.

Vēl viens īpašs šī samita panākums bija vispārēja līguma izveidošana, kurā iesais-
tījās 178 valstis: Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, kuras mērķis ir panākt internacionālu sadarbošanos cīņai pret klimata pār-
maiņām. 

Lai to panāktu, tika nosprausts galvenais mērķis – stabilizēt siltumnīcefekta gāžu 
koncentrāciju līmeni atmosfērā, tādā līmenī, lai tas ierobežotu pasaules temperatūras 
celšanos un radīto ietekmi. Saskaņā ar UNFCCC 2.pantu šim līmenim “jātiek sasniegtam 
tādā laika periodā, lai pietiekami nodrošinātu ekosistēmu dabīgu adaptāciju klimata pār-
maiņām, lai ēdiena ražošana nebūtu apdraudēta un ekonomikas attīstība turpinātos il-
gtspējīgā manierē.”

Šī konvencija arī kalpo kā atbalsts visām institūcijām, kuras ir iesaistītas starptau-
tiskās sarunās par klimata pārmaiņām. Šajā sakarā, katru gadu iesaistītās personas tie-
kas, lai pārskatītu aktivizēto pasākumu efektivitāti un ietekmi uz klimatu. Šīs tikšanās tiek 
sauktas par iesaistīto pušu konferencēm (Conferences of the Parties (COP)), kas ir gal-
venais lēmumu pieņemšanas UNFCCC instruments.

ES-28 SEG EMISIJAS 
MILJ. TONNU CO2 EKVIVALENTS

Siltumnīcefekta gāzu emisijas
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2.3. Iesaistīto pušu konference 

Iesaistīto pušu konferences ir to valstu pārstāvju tikšanās, kurās tiek izvērtēti uzsāk-
tie SEG emisiju samazināšanas pasākumi. Vissvarīgākā šo konferenču funkcija ir analizēt 
dalībvalstu (partiju) iesūtītos emisiju ziņojumus un novērtēt veikto pāsākumu rezultātus 
un veikto progresu. Papildus tam, Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa veiktie novēr-
tējuma ziņojumi kalpo kā instruments uz kura balstīt lēmumus un uzraudzīt atbilstību 
UNFCCC mērķiem.

Pirmā iesaistīto pušu konference (COP-1) norisinājās 1995.gadā, Berlīnē un kopš 
tās tiek organizēta katrus divus gadus, citā valstī. Pēdējā konference (COP-24) norisinājās 
2018.gadā, Polijas pilsētā Katovicē.

2.4. Kioto protokols

Kioto klimata pārmaiņu protokols ir starptautiska vienošanās, kura ir panākta 
Kioto pilsētā, Japānā, 1997.gada 11.decembrī. Tas tika izveidots, reaģējot uz pārmērīga-
jām siltumnīcefekta gāžu emisijām, kuras veicina globālo sasilšanu. Tādejādi, protokola 
galvenais mērķis ir šo gāzu samazināšana, īpaši visvairāk industrializētajās valstīs.
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Šis juridiskais dokuments ir daļa no Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās kon-
vencijas par klimata pārmaiņām, kopš trešās Partiju konferences (COP-3) un ir viens 
no  svarīgākajiem cīņā ar klimata pārmaiņām. Tas sevī ietver pirmās saistības, ko valstis 
uzņēmās, lai tās samazinātu savas siltumnīcefekta gāžu emisijas.

Lai to panāktu, valstis pieņem tādus lēmumus, kas palīdz mazināt klimata pārmaiņu 
radītos efektus. Protokola 2.pantā ir minēts, ka valstis apņemas:

• Energoefektivitātes palielināšana;
• Ilgtspējības principu veicināšana ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā, 

apmežošanā, atmežošanā un lauksaimniecībā;
• Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana;
• Siltumnīcefekta gāžu emisiju ierobežošana vai samazināšana.

Fosilo degvielu radītās 
CO2 emisijas 2015. gadā 
%

Saūda Arābija

Krievija

Kanāda

Indija

Irāna

ASV

Ziemeļkoreja

Ķīna

Vācija

Pārējās valstis

Japāna
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2.5. Parīzes klimata konference

Parīzes klimata konference norisinājās no 30. novembra līdz 11. decembrim, 2015.
gadā, Parīzē. Tās laikā kopumā 195 valstis parakstīja savstarpēju vienošanos. Oficiāli zinā-
ma kā 21. Partiju konference (COP-21) tā arī kalpoja kā 11. partiju tikšanās Kioto protokola 
izvērtēšanai.

Vienošanās parakstītājvalstis apņēmās vidējo atmosfēras temperatūru noturēt 
mazāku kā 2°C, lai klimata pārmaiņas nesasniegtu bīstamus un nekontrolējamus apmērus. 
Papildus tam tika noteikts, ja IPCC ziņojumos tiks noteikts, ka ir iespējams temperatūras 
ierobežošanu limitēt līdz 1.5°C, tad ir jāvienojas par pasākumiem, lai to panāktu.

3. nodaļa. Klimata pārmaiņu sekas
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3.1. Taustāmās sekas

3. nodaļa. Klimata pārmaiņu sekas

Klimata pārmaiņas sev līdzi nes dažādas pārmaiņas mūsu ierastajā apkārtējā vidē, 
kas vairāk vai mazāk, bet ietekmē mūsu ikdienas dzīvi:

• Paaugstinātas temperatūras:
 Siltumnīcefekta gāžu skaita paaugstināšanās dēļ, pēdējos 130 gados vidējā tempe-
ratūra uz Zemes ir paaugstinājusies par 1°C. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā, katra dekāde ir 
biju siltāka kā jebkura cita kopš 1850.gada, kad sākās temperatūru rekordi.

•Jūras līmeņa celšanās: 
 Kā temperatūras paaugstināšanās sekas var minēt ledāju kušanu, kas rezultējas 
ūdens daudzuma pieaugumā okeānos un jūrās, kā rezultātā ceļas ūdens līmenis piekras-
tēs.
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•Ūdens trūkums, sausums un pārtuksnešošanās: 
 Paaugstinātu gaisa temperatūru un samazinātu nokršiņu daudzuma rezultāts no-
teiktos reģionos.

• Plūdi: 
 Globālās sasilšanas rezultātā atmosfērā uzkrājas daudz vairāk mitruma, kas pēkšņu 
un spēcīgu lietusgāžu veidā sasniedzot zemi, izraisa plūdus noteiktos reģionos. 

• Pārtikas nepietiekamība: 
 Sausums, izmaiņas klimatā, reģionos, kuros noris liela lauksaimnieciskā darbība, kā 
arī okeānu sasilšanas ietekme uz lauksaimniecību, mājlopiem un zvejniecību.

• Ekstrēmas laiksapstākļu parādības: 
 Tās rodas no palielinātas termālās enerģijas atmosfērā, kura aktivizē atmosfēras 
parādības, padarot tās agresīvākas un nežēlīgākas. Dažas no parādībām ir – cikloni, vie-
suļvētras, karstuma un aukstuma viļņi, kā arī stipras lietusgāzes. Šīs parādības tiek sauk-
tas par ekstrēmām, jo atkarībā no intensitātes, tās spēj radīt lielus postījumus ar smagām 
sekām, kā arī tāpēc, ka tās ir retas un dabas sezonai neraksturīgas. Ekstrēmo meteoro-
loģisko parādību skaits ir trīskāršojies kopš 1970. gadiem un to rezultātā katru gadu iet 
bojā vairāk kā 60 tūkstošu cilvēku, īpaši jaunattīstības valstīs.



27

Mācību materiāls par klimata pārmaiņām

Ir svarīgi atzīmēt, ka no klimata pārmaiņu ietekmes visvairāk cieš tieši nabadzīgākie 
pasaules reģioni. Daudzas no valstīm, kuru radītais piesārņojums ir salīdzinoši mazs, atro-
das vislielākā riska zonās. Sekas šādā situācijā ir “klimata bēgļu” skaita pieaugums. 
Tie ir cilvēki, kuri pamet savas dzīvesvietas vides faktoru dēļ, kad tur dzīvot vairs nav 
iespējams. Uz doto brīdi tiek lēsts, ka uz pasaules šobrīd vairāk kā 1 miljards cilvēku dzīvo 
īpaši neaizsargātās un ekstrēmu laikapstākļu pakļautās vietās.

Šī iemesla dēļ svarīgi ir attīstītajām valstīm pirmajām apzināties šo situāciju, jo tās ir 
tās, kuras visvairāk izdala siltumnīcefekta gāzes.

3.2. Ietekme uz cilvēka veselību

Pasaules veselības organizācijas (PVO) prognoze

 PVO ziņojumos tiek secināts, ka klimata pārmaiņu rezultātā periodā no 
2030-2050. gadam ir sagaidāmi apmēram 250 000 papildu nāves gadījumi: 38 
000 dēļ karstuma ietekmes uz veciem cilvēkiem, un 95000 dēļ nepietiekama 
uztura bērniem.

Klimata 
pārmaiņas un 

mirstība
Ikgadējie prognozētie 

nāves gadījumi,  dažādu 
pataloģiju rezultātā 2030-

2050 periodā

Karstuma ietekme uz 
veciem cilvēkiem

Nepietiekoš uzturs 
bērnībā

Saslimšanas, kuru 
rezultātā rodas 
caureja

Malārija
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Klimata pārmaiņas gan tieši, gan netieši ietekmē mūsu veselību. Šajā sakarā, Pasau-
les Veselības organizācija atzīmē dažādus riskus, piemēram:

• Ekstrēms karstums: 
Tas palielina nāvju skaitu tieši no sirds un asinsvadu, un elpošanas slimībām, īpaši starp 
gados vecākajiem cilvēkiem. Karstums paaugstina ziedputekšņu un citu alergēnu dau-
dzumu, kas var izraisīt astmu, slimību, kura ietekmē aptuveni 300 miljonus cilvēku visā 
pasaulē.

• Dabas katastrofas un nokrišņu variācijas: 
Izmaiņas nokrišņos ietekmē dzeramā ūdens daudzumu un kvalitāti, kas var palielināt ris-
ku saslimt ar caurejas slimībām. Tāpat, ūdens trūkums, mazo nokrišņu dēļ var izraisīt 
sausumu un badu, bet palielināts nokrišņu daudzums izraisa plūdus, kuru dēļ var gūt 
traumas, noslīkt un nomirt. Visbeidzot, laikapstākļu izmaiņas ietekmē ēdiena ražošanu, 
kas var nostādīt nepietiekama uztura riska priekšā.

• Infekciju izplatība: 
Klimatam ir liela ietekme uz slimībām, kuras izplatās ar ūdens un kukaiņu palīdzību. Pār-
maiņas klimatā var pagarināt svarīgu slimību pārnēsāšanas sezonu, kā arī mainīt organis-
mu ģeogrāfisko izplatību, tādejādi aiznest slimības uz jaunām vietām.
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4. nodaļa. CĪŅA AR KLIMATA PĀRMAIŅĀM

Ir divi dažādi veidi kā stāties pretī klimata pārmaiņām, viens veids ir balstīts uz risku 
samazināšanu un otrs uz pielāgošanos pārmaiņu sekām. Taču, labākais variants ir ap-
vienot abus veidus. Tādejādi, gāžu emisiju samazināšana tuvākajās desmitgadēs varētu 
pazemināt nākotnes riskus un atvieglot pielāgošanos klimata pārmaiņu sekām, tādejādi 
veicinot ilgtspējīgu attīstību kopumā.

Papildus tam, tā kā šī problēma skar visu planētu, ir nepieciešama globāla rīcība, 
kuras pamats ir starptautiska sadarbošanās. Šajā sakarā, problēmu ierobežošana un 
pielāgošanās politika vietējā līmenī ir neefektīva, ja tā neņem vērā globālo ietekmi un nav 
tendēta uz sadarbošanos ar citām valstīm. Īsumā, uz klimata pārmaiņām ir jāskatās kā 
uz globālu problēmu, kura jārisina ar vietējiem pasākumiem. Domā globāli, darbojies 
lokāli.

4.1. Klimata pārmaiņu mazināšana

Klimata pārmaiņu mazināšana sastāv no mēģinājumiem ierobežot un samazināt 
potenciālās klimata pārmaiņu sekas, izmantojot darbības, kuru mērķis ir samazināt sil-
tumnīcefekta gāžu emisijas atmosfērā. 

Darbības, kuras būtu jāveic, lai klimata pārmaiņas tiktu mazinātas, var iedalīt trīs 
galvenajās grupās:

• Energoefektivitātes uzlabošana un racionāla enerģijas izmantošana
• Lielāka atjaunojamo energoresursu izmantošana
• Oglekļa piesaistītāju izmantošanas veicināšana
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Saražotais atjaunojamās elektroenerģijas 
daudzums ES kopā (TWH)

Atjaunojamās elektroenerģijas ražošana (TWh)

Saražotās atjaunojamās elektroenerģijas 
sadalījums pa ieguves veidiem ES (%)

Hidro enerģija

Saules enerģija

Vēja enerģija

Ģeotermālā enerģija

Biomasa

Okeāna enerģija
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4.2. Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Ar šo darbību veikšanu ir paredzēts samazināt klimata pārmaiņu ietekmi, daudzas 
pilsētas jau laikus gatavojas, lai pārmaiņu ietekme uz iedzīvotājiem nav tik smaga. Pie 
veicamajām darbībām, var minēt:

• Noēnoto zonu palielināšana pilsētu un piepilsētu vidēs;

• Veģetācijas integrēšana pilsētvidē, kas var uzlabot gaisa kvalitāti;

• Ēku pielāgošana karstuma periodiem, izmantojot saules aizsarglīdzekļus, 
piemēram, zaļās fasādes un zaļie jumti;

• Teritoriju ar ūdens necaurlaidīgiem segumiem, samazināšana, lai samazinātu 
virszemes noteci un lietus kanalizācijas sistēmas noslodzi;

• Lietus ūdeņu uzkrāšana, lai to lietderīgi izmantotu pilsētas apūdeņošanā;

• Zaļo zonu atjaunošana un ieviešana, kas palīdz piesaistīt atmosfēras oglekli un 
cīnīties ar karstuma salu efektu pilsētās;

• Infrastruktūras aizsardzība pret katastrofu ietekmi, izmantojot inovatīvus 
risinājumus.

• Ātrās reaģēšanas sistēmas izveide un uzlabošana, lai uzlabotu gatavību 
ārkārtas situācijām.
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AKTIVITĀTES, LAI SAMAZINĀTU UN 
IEROBEŽOTU SILTUMNĪCEFEKTA GĀZES

PIELĀGOŠANĀS MAZINĀŠANA
AKTIVITĀTES, LAI UZLABOTU NOTURĪBU 
PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM

ENERGOEFEKTIVITĀTE

VAIRĀK ATJAUNOJAMO 
ENERGORESURSU

INDUSTRIĀLO PROECESU 
ELEKTRIFIKĀCIJA

EFEKTĪVS TRANSPORTS 
(ELEKTRISKAIS, PUBLISKAIS, VELO)

OGLEKĻA NODOKLIS
EMISIJU TIRDZNIECĪBA

iekārtu un infrastruk-
tūras drošības un 
izvietojuma uzlabošana

Ainavu atjaunošana 
(dabīgās ainavas, mežu 
atjaunošana)

Elastīga pārtikas ražošanas 
nozare. Gatava nodrošināt 
pārtiku katastrofu gadījumos

Pētījumi par potenciālajām 
katastrofām un to 
prognozēšana

drošības pasākumi 
(evakuācijas plāni, 
brīdināšanas sistēmas uc.)

Mazināšana ir par cēloņu novēršanu, bet pielāgošanās par sadzīvošanu ar sekām 

MAZINĀŠANA UN PIELĀGOŠANĀS KLIMATA PĀRMAIŅĀM
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4.3. Vietējās iniciatīvas: Pilsētu Mēru Pakts

Pilsētu mēru pakts ir pasaules lielākā iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt pilsētu un 
pašvaldību aktīvu rīcību, lai sasniegtu klimata un enerģētikas mērķus. Pakts tika aizsākts 
2008.gadā, pulcinot tūkstošiem vietējo un reģionālo pašvaldību, kuras brīvprātīgi apņe-
mas sasniegt Eiropas Savienības uzstādītos mērķus. Starp šiem mērķiem ir apņemšanās 
atbalstīt un izpildīt ES 2030 plānu un samazināt par 40% siltumnīcefekta gāžu emisiju 
daudzumu salīdzinājumā ar 1990. gadu. Lai to izdarītu, katrai pašvaldībai divu gadu laikā 
ir jādefinē ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu, kas sevī ietver aktivitātes, kuras 
paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu tās.

Neatkarīgi no pašvaldību izmēra un jau esošās vides politikas, jebkuras pašvaldības 
pārstāvjiem, kuri ir ievēlēti demokrātiskā ceļā, ir iespēja pievienoties šim paktam, kurā 
šobrīd ir gandrīz 8000 vietējo un reģionālo pārstāvju no 57 valstīm.
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5.1. EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE Programma

LIFE programma ir vienīgā Eiropas Savienības programma, kas ir veltīta tikai un vienī-
gi videi. Tā kalpo kā finansiāls instruments kopš 1992.gada, kura mērķis ir finansēt pro-
jektus, kuri sniedz pienesumu ilgtspējīgai attīstībai un sasniedz vides un klimata mērķus.

5. nodaļa. LIFE ADAPTATE PROJEKTS

Life programma ir finansējusi vairāk kā 4500 dažādu projektu kopš 1992. gada. At-
balstīti tiek projekti, kuru mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, zināšanu un risinājumu 
apmaiņu, labās prakses piemēru veidošanu, kopumā veicinot nepieciešamās pārmaiņas.

LIFE Adaptate projekts ir Murcijas reģiona attīstības institūta iniciatīva, kurā piedalās 
trīs organizācijas (Eurovértice Consultants, IrRADIARE un Ekodoma), kā arī 6 Eiropas paš-
valdības, kuras ir apņēmušās cīnīties ar klimata pārmaiņām - Águilas, Lorca, Cartagena, 
Smiltene, Alfândega da Fé un Mértola.
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5.2. Cīņa pret klimata pārmaiņām ar Life Adaptate 
Neskatoties uz to ka, klimata pārmaiņu radītās sekas ir jūtamas jau gadiem (un tiek 

prognozēts, ka to ietekme tikai pieaugs un kļūs manāmāka), tieši pilsētās riski ir vislielā-
kie, ņemot vērā lielo cilvēku skaitu, kas tur dzīvo. Kā arī katras pilsētas esošā situācija ir 
atšķirīga, tāpēc katrai pilsētai ir jārod tieši viņiem vispiemērotākie risinājumi.

LIFE Adaptate projekts tika uzsākts 2017. gadā. Tā galvenā ideja, ir ka Eiropas valstīs 
tiek veiktas dažādas aktivitātes ne tikai valsts un reģionu līmenī, bet arī pašvaldību lī-
menī, lai palīdzētu sasniegt ES mērķus.

Projekta mērķis ir uzlabot sešu pašvaldību no Spānijas, Latvijas un Portugāles 
iesaisti Pilsētu Mēru pakta iniciatīvā, izstrādājot Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 
plānus, kā arī īstenojot dažādas aktivitātes savā pašvaldībā.

Kādi ir ES mērķi 2030. gadam?

Saskaņā ar 2030 klimata un enerģijas vadlīnijām, ES galvenie mērķi ir:

• Samazināt siltumnīcefekta gāzes vismaz par 40%  (salīdzinot ar 1990.gada līmeni);
• Vismaz 32% no patērētās enerģijas ir atjaunojamā enerģija;
• Vismaz 32,5% uzlabojums energoefektivitātē.
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5.3. Pilotaktivitātes, lai pielāgotu pilsētas klimta pārmaiņām

Katra projektā LIFE adaptate iesaistītā pašvaldība īsteno kādu pilotaktivitāti, lai savu 
pilsētu padarītu noturīgāku pret klimata riskiem. Katras pilotaktivitātes ieviešana tiks 
aprakstīta un analizēti ieguvumi, veicot šādu aktivitāti, lai citās pilsētās ar līdzīgiem klimata 
riskiem, pašvaldības jau labāk spētu izvērtēt šadas aktivitātes piemērotību viņu situācijai.

Spānija

•Águilas: 
 Águilas, atrodas uz Almerijas provinces robežas, kas ir reģions ar augstu pārtuks-
nešošanās risku. Águilas ir arī piekrastes pašvaldība un cieš no ikgadējās vidējās tempe-
ratūras paaugstināšanās, nokrišņu daudzuma samazinājuma un jūras līmeņa pacelšanās. 
Šie riski, un arī augstais saules radiācijas līmenis, pašvaldību mudināja, radīt vairāk ēnainu 
vietu, stādot kokus blakus veloceliņiem, lai pasargātu braucējus no pārmērīgas pārkarša-
nas vasaras karstajā laikā. Šīs darbības inovatīvais aspekts ir, ka jauno koku apūdeņoša-
na notiks izmantojot attīrītos pilsētas notekūdeņus, tādejādi samazinot gruntsūdeņu pa-
tēriņu pašvaldības teritorijā.

•Lorca: 
 Lorcas pašvaldība, galvenokārt, cieš no karstuma viļņiem vasarās, problēma ir arī 
vasaras perioda pagarināšanās. Izmēģinājuma pasākuma fokuss ir samazināt karstuma 
viļņus vasaras mēnešos, darbīgajos lielpilsētas rajonos. Šajā sakarā ir uzstādīta nojumju 
sistēma pilsētā, lai mazinātu šo ietekmi. Papildus tam, tiks ieviesta monitoringa sistēma, 
ar kuru tiks sekots līdzi gaisa un zemes temperatūrai, kā arī tiks aptaujāti cilvēki, lai nos-
kaidrotu, vai viņi ir apmierināti ar jauno risinājumu un vai jūt uzlabojumus.

•Cartagena: 
 Cartagena pašvaldība uzskata, ka palielinot zaļo zonu apjomu vietās, kur pulcē-
jas cilvēki, tiks samazināti ar klimatu saistītie riski cilvēku ikdienas dzīvē. Izmēģinājuma 
pasākuma mērķis ir samazināt gaisa temperatūru par vienu vai diviem grādiem, karstu-
ma viļņu skartajās teritorijās, izmainot pilsētas konceptu un ieviešot zaļos koridorus. Ir 
plānots gājēju un riteņbraucēju ceļa malās izvietot lapenes un sastādīt augus, lai radītu 
ēnu un pasargātu no saules radiācijas stipruma.
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Latvija 

• Smiltene: 
 Pēdējā laikā vispamanāmākās klimata pārmaiņu pazīmes Latvijā ir pagarinātās, 
sausās vasaras, siltās un mitrās ziemas ar nelielu sniega daudzumu un nelieliem sala 
periodiem, kā arī ekstrēmi laikapstākļi, ilgas un spēcīgas lietusgāzes, sniegputeņi. Šie 
apstākļi rada daudz draudu Latvijas sabiedrībai, piemēram, plūdus un ledus dreifēšanu, 
mežu un kūdras ugunsgrēku risku, eitrofikāciju un slimību un kaitēkļu izplatību. Smiltenes 
pašvaldības plānos ir mākslīgā Vidusezera atjaunošana, kurš šobrīd ir stipri piesārņots un 
nav piemērots izmantošanai rekreācijā. Ezera atjaunošana ir paredzēta, lai izvairītos no 
plūdu draudiem, uzlabojot tā caurplūdi, kā arī, lai izveidotu iedzīvotājiem atpūtas vietu. 
Vidusezers uzlabos arī vietējo mikroklimatu.

Portugāle

• Alfândega da Fé: 
 Pašvaldībā vasaras mēnešos tiek reģistrētas augstas gaisa temperatūras un zems 
nokrišņu daudzums. Klimata pārmaiņas ir arī radījušas samazinājumu vidējā nokrišņu 
daudzumā, biežākus sausuma periodus, spēcīgas lietusgāzes, palielinātu skaitu dienu 
ar augstām gaisa temperatūrām (>35°C) un tropisko nakšu, kurās gaisa temperatūra ir 
>20°C, biežo karstuma viļņu rezultātā palielinās ugunsgrēku riski. Pašvaldības plānā ir 
izveidot teritoriju noēnojumu un dabīgo lagūnu, kas kalpos kā ūdens rezerve lauksaim-
niecībai un pilsētu parku apūdeņošanai, un pēkšņo ugunsgrēku ātrai nodzēšanai, kā arī 
kā temperatūras stabilizators, kas kontrolēs pašvaldības mikroklimatu.

• Mértola: 
 Klimatu pārmaiņu dēļ nākotnē prognozē, ka Mertolā pazemināsies vidējais gada 
nokrišņu daudzums. Nokrišņu samazinājums izteikti būs redzams pavasarī (līdz 54% 
samazinājums). Papildus tam, ir paredzama vidējās gada gaisa temperatūras paaugs-
tināšanās, kā arī dienu, kurās temperatūra ir virs 35°C, skaita palielināšanās. Biežāk arī 
ir sagaidāmas tropiskās naktis, kā arī spēcīgi karstuma viļņi, kuri palielinās ugunsgrēku 
risku. Prognozēti tiek arī sausuma periodi un spēcīgas, ilgstošas lietusgāzes. Pašvaldības 
plānā ir izveidot teritorijas, kuras ir pasargātas no saules, veicinot dažādu atjaunojamo 
dabas resursu izmantošanu. Tāpat ir arī plānots atbalstīt mežu izveidi vietējo sugu augša-
nai, ar kā palīdzību tiktu nodrošināta dabiska reģenerācija un labāka augsnes struktūra. 
Plānots arī izveidot ilgtspējīgu tūrisma plānu.
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individuālas 
rīcības, kas 
palīdzēs rūpēties 
par apkārtējo vidi.

1. Aizver ūdens krānu, kamēr 
mazgā zobus vai ziepē rokas 
vai traukus.

3. Izdomā, kur izmantot 
auksto ūdeni, ko parasti 
iztecini, gaidot kad sāks 
tecēt karstais.

2. Centies pēc iespējas 
mazāk pirkt pārtiku, 
kura ir iepakota. 
Izvēlies produktus bez 
iepakojuma.

4. Mazāk lieto privāto 
transportu, vairāk izmanto 
sabiedrisko transportu, 
ej kājām vai brauc ar 
velosipēdu.

5. Iepirkumu maisiņus 
lieto atkārtoti, un izvēlies 
pārstrādājamus un 
daudzkārt lietojamus 
materiālus.

6. Cik iespējams šķiro 
atkritumus. Īpašu 
uzmanību pievērs bīstamo 
atkritumu šķirošanai, 
piem., baterijām.

7. Nemet kožļājamās 
gumijas uz zemes, bet 
tikai atkritumu grozā.

8. Atslēdz no tīkla visas 
elektroierīces, kuras 
šobrīd nelieto.

9. Dzer krāna ūdeni vai 
citu dzeramo ūdeni, kas 
ir pieejams, lai neradītu 
plastmas pudeļu atkritumus.

10. Plāno ēdienreizes, lai 
maksimāli samazinātu 
pārtikas atkritumu 
apjomu.

11. Maksimāli 
izmanto 
dienasgaismu. 

12. Izmanto 
energoefektīvas 
spuldzes.

13. Pēc iespējas vairāk 
lieto vietēji ražotus 
produktus, kas nav 
tālu transportēti.

14. Darbini 
veļasmašīnu tikai ja 
vari to piepildīt pilnu.

15. Neizmanto veļas 
žāvētāju, ja ir iespēja 
veļu izžāvēt ārā.

16. Neizmanto aerosolu 
veida dezodorantus, 
labāk lieto rullīšu vai 
sausos dezodorantus.

17. izvairies lietot gaisa 
atsvaidzinātājus.

18. Neiznieko papīru. 
Apraksti to no abām 
pusēm, pirms izmet, vai 
nodod makulatūrā.

19. Ja ir iespēja 
izvēlēties, pērc 
produktus stikla nevis 
plastmasas iepakojumā.
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11.Aktivitātes

1. SADAĻA

Noskaties dokumentālo filmu “Neērtā patiesība” 

Īsumā:
 Als Gors, bijušais ASV viceprezidents un Nobela miera prēmijas laureāts 2007. gadā, 
caur runām un lekcijām, kā arī iespaidīgiem dabas skatiem parāda situāciju uz planētas 
klimata pārmaiņu kontekstā. Kā arī dod ieskatu potenciālajos attīstības scenārijos, ja SEG 
emisiju apjoms atmosfērā turpinās kāpt.

Mērķis:
 Parādīt klimata pārmaiņu nopietnību un identificēt to galvenos cēloņus, papildus 
jau materiāla teorētiskās apguves laikā izzinātajam.

Izvērtēšana:
 Skolēniem jāuzraksta filmas kopsavilkums (ap 1/2 lappuse) par galvenajiem tema-
tiem, kas apskatīti filmā. Skolotājs izvērtē uzrakstīto un vēlāk apspriež klasē.

Ieteicams noskatīties arī filmas otro daļu: 
Neērtais turpinājums: patiesība pie varas!

1

1.
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Veic siltumnīcas efekta eksperimentu
 
Materiāli:
- 2 plastmasas kārbas, pēc iespējas caurspīdīgākas
- Īles vai šķēres, ar ko izdurt caurumus
- Termometrs
- Šokolādes vai ledus gabaliņi

Process:
 Vienā no kārbām izveido caurumus, izmantojot īlenu vai šķēres. Ielieciet katrā kas-
tītē vienādu daudzumu šokolādes vai ledus, un novietojiet tiešos saules staros. Kurā kas-
tītē šokolāde vai ledus izkūst visātrāk? 

Mērķis:
 Praktiskā veidā saprast, kā veidojas siltumnīcas efekts. Tas labāk ļaus saprast at-
mosfērā notiekošos procesus.

Izvērtējums:
 Šajā aktivitātē skolotājs izvērtē cik aktīvi skolēni iesaistās procesā un vai skolēni 
izrāda interesi par tēmu.

Izlasiet kādu rakstu ziņās, kas ir publicēts pēdējā mēneša laikā un ir 
saistīts ar klimata pārmaiņu un vides tēmu.

Mērķis:
 Skolēni spēj patstāvīgi atrast informāciju, ir iepazinušies ar aktualitātēm klimata 
jomā un spēj izteikt viedokli par izlasīto informāciju.

Izvērtējums:
 Skolēnam klasē īsumā (3min) jāpastāsta par ko ir raksts un 
kāds ir viņa viedoklis par šo tēmu. Skolotājs izvērtē skolēna spēju 
saprast un paskaidrot tematu.

3

2

2. SADAĻA
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Atrodi kā klimata pārmaiņas ietekmē reģionu, kurā tu 
dzīvo un pastāsti par to klasē.

Mērķis:
 Šī aktivitāte palīdzēs skolēniem saprast, kā klimata pārmaiņas 
ietekmē vidi viņiem apkārt, tuvējo reģionu. 

Izvērtējums:
 Vērtēta tiks skolēna spēja atrast informāciju dažādos avotos, kā arī spēju pamatot 
savu viedokli un diskutēt par tēmu.

Noskaties dokumentālo filmu “Before the Flood”.
 Šajā “National Geographic” dokumentālajā filmā, slavenais aktieris Leonardo Dica-
prio ceļo apkārt pasaulei, satiekot ekspertus, zinātniekus un līderus, lai apspriestu klimata 
pārmaiņu radītās sekas un cilvēku ietekmi uz tām.

Link:  
https://archive.org/details/youtube-90CkXVF-Q8M

5

4
3. SADAĻA
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Mērķis:
 Likt skolēniem saprast , ka klimata pārmaiņas ir globālas, un 
skar pilnīgi visus pasaules iedzīvotājus.

Izvērtējums:
 Pēc filmas kopīgi jāapspriež, ko filmā dzirdēja, kādi ir neskai-
drie jautājumi. Skolotājs izvērtē skolēnu spēju diskutēt par filmā 
dzirdēto, pēc filmas noskatīšanās.

6

7

Eksperiments ar ēnu: Izmēriet zemes temperatūru noēnotā vietā un 
vietā, kuru apsīd saule.

Process:
 Kopā ar skolotāju, bērni atrod vietu (vēlams ar cieto segumu - asfalts, betons, flīzes) 
skolas teritorijā, kur ir gan saules apsīdēts, gan noēnots segums. Ar kontakttermometru 
izmēriet seguma temperatūru saulē un ēnā, un salīdziniet, kādas ir atšķirības. Papildus 
var izvēlēties vietas ar dažādiem segumu veidiem un salīdzināt cik lielas temperatūru 
atšķirības ir dažādiem segumiem.

Mērķis:
 Šī aktivitāte parādīs, ka ēna būtiski ierobežo virsmu uzkaršanu un var tikt izman-
tots kā risinājums pilsētvides uzlabošanai.

Izvērtēšana:
 Skolotājs izvērtēs skolēna iesaisti un izrādīto interesi.

Noskatieties dokumentālo filmu “Rītdien”.
 
Īsumā:
 Šī ir dokumentālā filma par to kā jaunieši brauca meklēt inovatīvus risinājumus, 
kas jau tiek izmantoti un varētu tikt izmantoti nākotnē, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. 
Apskatīti ir risinājumi dažādās nozarēs - lauksaimniecība, ekonomika, enerģija, politika un 
arī izglītība. Filmas gaitā tiek apspriesti tādi jēdzieni kā aprites ekonomika, pielāgošanās 
klimata pārmaiņām un arī to mazināšana.

4. SADAĻA
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Link:
      https://www.youtube.com/watch?v=NUN0QxRB7e0

Mērķis:
 Mērķis ir panākt, ka skolēni saprot, ka ir iespējams cīnīties ar klimata pārmaiņām, 
ka risinājumi ir dažādi, gan tehnoloģiski sarežģīti, gan vienkārši un visiem pieejami. Kā 
arī to, ka jārīkojas ir ne tikai lielā mērogā valstīm un uzņēmumiem, bet arī mazā mērogā, 
mums katram pašam. 

Izvērtēšana:
 Skolēniem jāizveido saraksts ar tiem risinājumiem, kas tika apspriesti filmā, kuri 
skolēnu skatījumā būtu vispiemērotākie Latvijas situācijai.

Noskatieties Ala Gora runu: klimata krīzes novēršana.
 
Temats:
 TED (Technology, Entertainment, Design) ir labi zināma bezpeļnas organizācija 
Amerikā, kas organizē kongresus un pasākumus, kuros dažādu nozaru speciālisti sniedz 
runas un prezentācijas par aktuālām tēmām tādās jomās kā zinātne, politika, izglītība, kul-
tūra u.t.t. Vienā no šiem pasākumiem 2006. gadā runu pirmo reizi sniedza arī ASV bijušais 
vice-prezidents Als Gors, kad 16 minūšu garumā viņš izklāsta galvenās atziņas par klimata 
pārmaiņu nopietnību, potenciālajām sekām, kā arī iespējamajiem risinājumiem klimta 
seku mazināšanai. 

8
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Saite: 

         https://www.ted.com/talks/al_gore_on_averting_climate_crisis 

Mērķis:
 Šīs aktivitātes mērķis ir parādīt skolēniem piemērus un inciatīvas, ar kuru palīdzību 
ir iespējams cīnīties ar negatīvām klimata pārmaiņu sekām.

Izvērtējums:
 Skolēni pēc video noklausīšanās tiks sadalīti grupās pa 3-4 skolēni. Katras grupas 
uzdevums ir izdomāt vēl vismaz 3 idejas, kuras nav minētas video, kā cīnīties ar klimata 
pārmaiņu sekām. Skolotājs vērtē skolēnu iesaisti un spēju argumentēt savu viedokli.

Aiciniet skolēnus iejusties pašvaldības darbinieku ādā, un grupās pa 3-4 
skolēniem, izdomāt pasākumus, ko pašvaldība varētu ieviest savā nova-
dā, lai pašvaldības būtu gatavāka klimata pārmaiņām. Kā piemērus var 
izmantot Life Adaptate projekta pašvaldībās ieviestās 
aktivitātes.

Mērķis:
 Iepriekšējos uzdevumos skolēni vairāk koncentrējās uz aktivi-
tātēm individuālā līmenī. Šī uzdevuma mērķis ir likt skolēniem pado-
māt jau kolektīvā līmenī jeb pašvaldības līmenī.
 

9
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10

Izvērtējums:
 Skolotājs izvērtē skolēnu spēju strādāt grupā, kā arī spēju radoši radīt idejas, un do-
māt plašākā - sabiedrības mērogā, meklējot risinājumus, kas dos labumu ne tikai viņam, 
bet arī citām sabiedrības grupām.

Noskatieties filmu “Stulbeņu laikmets.

Īsumā:
 Šī filma ir par vīrieti, kurš dzīvo 2055. gadā, pasaulē, kura ir klimata pārmaiņu izpos-
tīta. Šis vīrs meklē atbildes, kāpēc cilvēki neko nedarīja, kamēr vēl bija tāda iespēja.

Saite:
https://www.youtube.com/watch?v=VHLCPzfkh2E

Mērķis:
 Mērķis ir iedrošināt un mudināt sabiedrību steidzami sākt rīkoties, lai apstādinātu 
vidējās gaisa temperatūras atmosfērā pieaugumu, kā arī lai maksimāli pielāgotos klimata 
riskiem un būtu gatavi stāties pretī dabas katastrofām, kas ir arī visa šī mācību materiāla 
galvenais mērķis.

NOSLĒGUMS
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• Papildus literatūra

Flannery, T. F. (2007). The weather makers: How man is changing the climate and what 
it means for life on earth. USA: Grove Press

Flannery, T.  F. (2015). Atmosphere of hope: Searching for solutions to the climate crisis. 
USA: Grove Press

Hawken, P. (Ed.). (2017). Drawdown: The most comprehensive plan ever proposed to 
reverse global warming. Penguin.

Pelling, M. (2010). Adaptation to climate change: from resilience to transformation. 
USA: Routledge. Recuperado de: https://bit.ly/2zqs3BS

Raygorodetsky, G. (2017). The Archipelago of Hope: Wisdom and Resilience from the 
Edge of Climate Change. New York: Pegasus Books

Zommers, Z., & Alverson, K. (Eds.). (2018). Resilience: The Science of Adaptation to 
Climate Change. Amsterdam: Elsevier.

• Interesantas saites

- Jaunākās aktualitātes par klimata jomu Latvijā
https://klimatam.lv/

- Video “How to avoid climate change REALLY FAST”
https://www.youtube.com/watch?v=iw2AHyMmGT8

- Video “What is the greenhouse effect? | Global Ideas”
https://www.youtube.com/watch?v=BPJJM_hCFj0

- Video “Global Warming 101 | National Geographic”
https://www.youtube.com/watch?v=oJAbATJCugs

- Video “How Global Warming and Arctic Ice Melt Intensify Hurricanes”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=430&v=cZTiFA39T8I

- NASA’s blogs par klimata pārmaiņām
https://climate.nasa.gov/blog

12.Pieejamā literatūra1.
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- NASA Klimata pārmaiņu Youtube kanāls
https://www.youtube.com/user/NASAClimate/videos

- Skeptical Science
https://www.skepticalscience.com

- LIFE Programma
http://ec.europa.eu/environment/life

- LIFE Adaptate
http://lifeadaptate.eu

- Pilsētu Mēru Pakts
https://www.pactodelosalcaldes.eu/es

- Eiropas Komisija: Pielāgošanās klimata pārmaiņām
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en#tab-0-1

- Starpvalstu klimata pārmaiņu panelis
https://www.ipcc.ch

- Apvienoto nāciju organizācijas Klimata pārmaiņu konvencija
https://unfccc.int

- Iesaistīto pušu konferences 
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop

- Kioto protokols
https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol

- Parīzes vienošanās
 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
- Apvienotā nacīju organizācija

http://www.un.org/es/index.html

- Pasaules veselības organizācija
http://www.who.int/es
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13.Mācību izvērtējuma anketa

1 Klases/telpas ir labi sagatavotas. 1 2 3 4 5

2 Skolotāja skaidrojumi ir labi saprotami. 1 2 3 4 5

3 Nodarbības ir dinamiskas un ir viegli iesaistīties. 1 2 3 4 5

4 Klasē skaidrotais teorētiskais materiāls ir pietiekošs un ļauj labi 
izprast klimata pārmaiņu būtību. 1 2 3 4 5

5 Materiāla saturs bija saprotams un atbilstošs manam līdzšinējam 
izglītības līmenim. 1 2 3 4 5

6 Mācībās izmantotās metodes bija interesantas un atbilstošas. 1 2 3 4 5

7 Izmantotās praktiskās aktivitātes palīdzēja nostiprināt teorētiskās 
zināšanas. 1 2 3 4 5

8 Vērtēšanas kritēriji tika labi izskaidroti. 1 2 3 4 5

9 Tēmas apguvei un aktivitātēm atvēlētais laiks bija pietiekams. 1 2 3 4 5

10 Tēmas apguvei tika izmantota informācija no mācību materiālā do-
tās papildus literatūras un saišu saraksta. 1 2 3 4 5

11 Skolotājam izdevās kliedēt skolēnos radušās bažas un šaubas. 1 2 3 4 5

12 Skolotājam izdevās izskaidrot klimata problēmu būtību. 1 2 3 4 5

13 Skolotājs izmantoja mācību materiālu un citu materiālus, lai labāk 
organizētu mācību procesu. 1 2 3 4 5

14 Skolotājs ir veicinājis darbošanos grupā. 1 2 3 4 5

15 Skolotājs ir veicinājis interesi un vēlmi mācīties par klimata tēmām. 1 2 3 4 5

16 Ja kāds temas šķita pārāk sarežģīts, skolotājam izdevās to paskai-
drot vienkārši un saprotami. 1 2 3 4 5

17 Šī materiāla apguve ir veicinājusi manu interesi par klimata pār-
maiņām 1 2 3 4 5

18 Šī materiāla apguve ir motivējusi mani rīkoties arī pašam un sama-
zināt manis radīto ietekmi uz apkārtējo vidi. 1 2 3 4 5

19 Kopumā esmu ļoti apmierināts/-a ar mācību materiālu, kas tika iz-
mantots mācībās par klimata pārmaiņām. 1 2 3 4 5

1.


