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1. Sabiedrības informētības trūkums vai    
komunikācijas problēma?

2. Vai notiek klimata izmaiņas?

3. Kādi ir klimata izmaiņu ietekmējošie faktori?

4. Kā mums rīkoties un pielāgoties?

Saturs



KLIMATA IZMAIŅAS – novērojumi

NEGATĪVIE ASPEKTI POZITĪVIE ASPEKTI

PĀRMAIŅU SCENĀRIJI UN PIELĀGOŠANĀS
• Aptuveni 10 % no sabiedrības nav informēti un neinteresējas 

par klimata pārmaiņām, bet viņiem ir viedoklis.
• Masu mediju nozīme sabiedrības informētībā un izpratnes 

veicināšanā?



Kādas ir esošās zināšanas, pieejamās 
tehnoloģiskās iespējas un kādi faktori 

ietekmē prognozēšanas kvalitāti?

Par ko mēs diskutējam?

Laika apstākļi Klimats

Kādi ir izejas dati, to kvalitāte, pieejamība
(t.sk. uzkrāšanas ilgums) un aprēķini?

Kādā izšķirtspējā
(mērogā, laika posmā)?

Sabiedrības informētība



Kur un kādu informāciju iegūst sabiedrība?



Ticamība, esošās prognozes, mainība, 
nejaušība un to piepildīšanās?



Ticamība, esošās prognozes, mainība, 
nejaušība un to piepildīšanās, varbūtība?



Ko nozīmē laika apstākļu un klimata izmaiņas?



Vai vikingi nezināja par saules aktivitāti un to, ka dabā 
pastāv cikliskums, tādēļ tiem bija jāpamet Grenlande?



Dabiskie procesi nav pakļauti politikai?
Vienīgais risinājums – izprast un pielāgoties

2009./2010. gada ziema

1.09.2017. Latgale

Spēcīgs lietus Rīgā un plūdi



1.Sinoptiskās kartes

2.Satelītinformācija
(tikai aptuveni pēdējie 45 gadi)

3.Radiozondēšanas informācija
(tikai kopš 1958. gada)

4.Doplera radaru informācija (tikai relatīvi jauna)

Cik daudz mēs patiesībā zinām?



Avots: University of Alabama, Hunstville

Ikmēneša zemākās troposfēras globālās gaisa 
temperatūras anomālijas pēc satelītinformācijas datiem



Ir ilggadējs laika apstākļu režīms, kas veidojas:

•Saules radiācijas
•Zemes virsmas rakstura un ar to saistīto atmosfēras cirkulācijas
procesu rezultātā

Klimats



GLOBĀLIE (saules radiācija,
atmosfēras cirkulācija,
okeānu straumes,
ūdens temperatūra u.c.)

REĢIONĀLIE (gaisa masas, sinoptiskie procesi,
reljefs, vulkānu izvirdumi u.c.)

LOKĀLIE (Rīgas līča efekts u.c.)

Klimatu ietekmējošie faktori. Kļūst siltāks, BET….



Vai saules aktivitātei ir raksturīgs cikliskums?

Palīdz izvest 
sniegu no Rīgas 

2009./2010. gada 
ziemā



Vai saules aktivitātei ir raksturīgs cikliskums?



Vēsturiskā informācija par globālo to un CO2 no Antarktikas ledus 
serdēm

5 starpleduslaikmetu siltie periodi, kuri norisinās aptuveni ik pēc 116000 gadiem.
Sarkanās līnijas apzīmē – temperatūru; Zilās – CO2

Avots: Global Weather Oscillations Inc.



Kādi faktori ietekmē CO2 nonākšanu 
atmosfērā?



http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/month_
nao_index.shtml

(Avots: National Oceanic and Atmospheric Administration,
National Weather Service Climate Prediction Centre – NOAA NCEP)

2009./2010. gada ziema

1.09.2017. Latgale

Kā ilgtermiņā iespējams 
aprakstīt gaisa masu 
pārnesi Eiropā?



Lēmuma pieņemšanas ietekmējošie faktori un 
iespējas
(esošās ZINĀŠANAS un pieejamās TEHNOLOĢIJAS)

DINAMISKIE 
PROGNOZĒŠANAS 

MODEĻI
(GFS, GEM, Met Office,
ECWMF, EURO-SIP) u.c.

STATISTISKIE 
PROGNOZĒŠANAS MODEĻI

(IRI, NCEP) piem., NAO 
indeksa prognoze u.c.)

ĢEOGRĀFISKAIS 
NOVIETOJUMS UN VIDES 

APSTĀKĻI, MĒROGS
(piekraste / kontinents)

PIEREDZE

LĒMUMA PIEŅEMŠANA,
PROGNOZES KVALITĀTE 

un MAINĪBA

TEHNISKĀS IESPĒJAS
(resursi)

FAKTISKIE 
NOVĒROJUMI,
TO ANALĪZE, 

PĒTĪJUMI
(informācijas 
pieejamība)

SKAITLISKIE

PROGNOŽU MODEĻI

Okeāni;

Sauszeme;

Atmosfēra;

Sinoptiskie procesi;

Klimata mainības 
tendences un 
cikliskums
(t.sk. sezonalitāte)

Pagātnes vides 
izmaiņu liecību 
laika intervāls un 
izšķirtspēja

Pielietoto metožu 
attaisnošanās

Laika apstākļus un klimata 
mainības ietekmējošie faktori,

t.sk. sinoptiskie procesiIntuīcija, šaubas

Sekošana

IZEJAS DATI, 
APKOPOŠANA, 

UZKRĀŠANAS ILGUMS
(nepietiekami)

???

Rezultāta 
pārbaude, 
verifikācija

Adaptācija (pielāgošanās) 
mainībai, nobīdei un cikliskumam

??



1.Noslēgta piegādes ķēde.

2.Resursu atgūšana.

3.Produktu izmantošanas paildzināšana.

4.Dalīšanās (koplietošanas) ekonomika.

5.Produkta aizstāšana ar pakalpojumu.

Pielāgošanās un klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumi uzņēmējdarbībā



Paldies par uzmanību!

raimonds.kasparinskis@lu.lv


