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Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, būtiska nozīme ir ne tikai attīstītai 
velo infrastruktūrai, bet arī cilvēku 
attieksmei pret saviem ikdienas 
paradumiem. Latvija atpaliek no vadošajām 
valstīm abās jomās.

VIDE K L I M A T A  P Ā R M A I Ņ A S

RIČARDS GROSBERGS, SHUTTERSTOCK
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PASTĀVĒS,  
KAS 
PIELĀGOSIES

Bargas ziemas mūsu 
platuma grādos kļūst 
arvien retākas, un tā  
nav ilūzija – klimata 
pārmaiņas ir reālas, un 
mēs tās jau piedzīvojam. 
Tautsaimniecībai nāksies 
pielāgoties jaunajiem 
spēles noteikumiem, un 
uzvarētāji būs tie 
uzņēmēji, kuri spēs atrast 
jaunus biznesa modeļus 
un iekļauties mazoglekļa 
ekonomikā.

Pēdējos gadu desmitos ziņas 
par klimatu regulāri figurē 
plašsaziņas līdzekļos. Visā pa-
saulē meteoroloģiskie novē-
rojumi uzrāda samērā strau-

jas pārmaiņas, kas lielākoties saistās ar 
temperatūras paaugstināšanos. Arī Latvijā 
vidējā gaisa temperatūra laika posmā no 
1961. līdz 2010. gadam pieaugusi par 0,7 °C. 
Visvairāk klimata pasiltināšanās ir jūtama 
ziemā – dažviet Latvijā sala dienu skaits ir 
samazinājies pat par 16 dienām gadā.

Klimata pārmaiņas nevar aplūkot ti-
kai kā vides problēmu, jo tās neizbēgami 
ir saistītas arī ar tautsaimniecību. Eiropas 
Vides aģentūra (EEA) aprēķinājusi, ka Latvi-
jas zaudējumi ekstremālu laikapstākļu dēļ 
posmā no 1980. līdz 2013. gadam veidojuši 
415 miljonus eiro. Lielākajā daļā Eiropas val-
stu, jo īpaši Eiropas vidienē – Vācijā, Šveicē, 
Čehijā –, kaitējums bijis vēl krietni lielāks. 
Ekstremālo laikapstākļu biežuma un inten-
sitātes pieaugums ir viena no klimata pār-
maiņu izpausmēm, kas novērota arī Latvijā, 
un klimata modeļi liecina, ka nākotnē šī 
tendence turpināsies ar pieaugošu spēku.

Augšanas sezona kļūs garāka
Ekstremālie laikapstākļi gan ir tikai viens 
no veidiem, kā klimata pārmaiņas ietekmē 
ekonomiku. Vienlaikus vispārējā gaisa 

Materiāls tapis ar Latvijas Vides  
aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. 

Globālā sasilšana liek 

mainīt ekonomiku
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temperatūras paaugstināšanās maina 
dzīvnieku un augu izplatības areālus – tie 
virzās vai nu uz poliem, vai arī augstāk kal-
nos. Tas nenovēršami ietekmēs nozari, kas 
visvairāk ir atkarīga no laikapstākļiem – 
lauksaimniecību.

“Pie mums, kur mitruma ir pietiekami, 
kļūs vēl mitrāks, savukārt dienvidu reģio-
nos, kur jau tā ir sauss un karsts, kļūs vēl 
sausāks un karstāks. Tāpēc, iespējams, mū-
su lauksaimniekiem būs jāpāriet uz kultū-
rām, kas labāk pacieš mitrumu,” skaidro 
Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultātes asociētā profesore 
Džineta Dimante.

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” prognozē, ka līdz 
2100.   gadam augšanas sezonas ilgums 
Latvijā palielināsies par vienu līdz diviem 
mēnešiem. No vienas puses, tas ir pozitīvi, 
jo lauksaimniekiem var pavērties iespēja 
viena gada laikā novākt vairākas ražas. To-
mēr vienlaikus jārēķinās arī ar dažādu jau-
nu slimību un kaitēkļu ienākšanu Latvijā 
un tam laikus jāsagatavojas.

Lauksaimnieki ir pirmie, kuri izjūt kli-
mata pārmaiņas uz savas ādas, tomēr 
zinātnieku aprēķini liecina, ka tās pama-
tīgi skars arī citas nozares, piemēram, 
enerģētiku. Paredzams, ka samazināsies 

nepieciešamība pēc siltumenerģijas mājok-
ļu apkurināšanai ziemā, toties pieaugs pie-
prasījums pēc enerģijas telpu dzesēšanai 
vasarā. Mainoties upju noteces īpatnībām, 
to izmantošana elektroenerģijas ieguvei var 
kļūt ekonomiski neizdevīga – Latvijā tas ir 
īpaši aktuāli, jo hidroelektrostacijas ir mū-
su galvenais elektroenerģijas avots.

Transports piesārņo visvairāk
Patlaban mūsu tautsaimniecība lielā mērā 
ir atkarīga no fosilajiem energoresursiem, 
kas rada lielas siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
emisijas, un tam pārsvarā ir pakārtota visa 
infrastruktūra. Mūsu paaudze šādi vēl var 

S A U L E

Z E M E

A T M O S F Ē R A
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Gāzes silda Zemi
Zemes klimatu nosaka sarežģīts daudzu ap- 
stākļu kopums, un lielāko daļu no tiem, pie-
mēram, Saules aktivitāti un Zemes rotācijas 
ciklus (Milankoviča ciklus) ietekmēt nav cilvē-
ka spēkos. Toties mēs varam būtiski ietekmēt 
citu faktoru – siltumnīcefekta gāzu daudzumu 
atmosfērā, un neskaitāmi pētījumi apstiprina, 
ka tieši tas patlaban ir novērojamo klimata 
pārmaiņu galvenais cēlonis.

Siltumnīcefekta gāzes aiztur no Zemes 
nākošo infrasarkano starojumu, līdz ar to at-
mosfēra sasilst. Šai parādībai ir liela nozīme 
cilvēcei labvēlīgu apstākļu nodrošināšanā – 
bez tās vidējā gaisa temperatūra uz mūsu pla-
nētas būtu aptuveni -18 °C pašreizējo 15 °C 

vietā. Tomēr nepieredzēti straujais temperatū-
ras kāpums, kas novērots kopš industriālās 
revolūcijas 19. gadsimtā, rada problēmas gan 
cilvēkiem, gan daudzām citām sugām.

Nozīmīgākās siltumnīcefekta gāzes ir 
ūdens tvaiks, oglekļa dioksīds, metāns un 
dislāpekļa oksīds. Šīs vielas rodas arī dabis-
kos procesos, tomēr cilvēku saimnieciskā 
darbība ir veicinājusi to nonākšanu atmosfē-
rā. Sadedzinot fosilās degvielas, piemēram, 
naftu, akmeņogles un dabasgāzi, rodas 
oglekļa dioksīds – nozīmīgākā no cilvēka ra-
dītajām siltumnīcefekta gāzēm. Kaut arī me-
tānam un dislāpekļa oksīdam globālās sasil-
šanas potenciāls – spēja aizturēt siltumu 

atmosfērā – ir daudzkārt lielāks, šo gāzu 
koncentrācija ir ievērojami mazāka, tāpēc  
aprēķinos to radītais efekts tiek pārveidots 
oglekļa dioksīda ekvivalentā.

Industriālā revolūcija bija pamats straujai 
pasaules tautsaimniecības attīstībai, bet paš-
laik tās sekas ir kļuvušas par apdraudējumu. 
Līdzšinējais attīstības modelis nav ilgtspējīgs, 
tāpēc gan uzņēmēji, gan patērētāji ir spiesti 
mainīt paradumus. Jauni uzņēmējdarbības 
modeļi, kuros tiek ierobežota siltumnīcefekta 
gāzu nonākšana atmosfērā un gādāts par  
resursu optimālu izmantošanu, varētu  
nodrošināt labvēlīgu vidi arī nākamajām  
paaudzēm.

Siltumnīcefekta gāzes aiztur 
Zemes siltumstarojumu 
atmosfērā.
THINKSTOCK

WIKIMEDIA COMMONS

Fosilo degvielu sadedzināšana transportā, 
rūpniecībā un citās jomās ir galvenais 
cilvēka radītais siltumnīcefekta gāzu 
emisiju avots.
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Latvija pēc siltumnīcefekta gāzu emisiju 
apjoma uz vienu iedzīvotāju atrodas 

vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā, 
vēl mazākas tās ir tikai Horvātijā, Zviedrijā  
un Maltā. Vienlaikus Latvija ir viena no 
nedaudzajām Eiropas valstīm, kurās SEG 
emisiju apjoms pēdējos gados pastāvīgi 

pieaug, kaut arī pieaugums ir neliels. Klimata 
pārmaiņas ir globāla problēma, kas nepazīst 
valstu robežas un skar visu pasauli, tāpēc arī 
jācīnās pret to ir visai pasaulei, tostarp mums.

Eiropas Savienības Latvijai noteiktie 
mērķi 2020. gadam pieļauj nelielu SEG 
emisiju pieaugumu, bet sarežģītāka ir 

situācija ar mērķiem 2030. gadam. Tad 
pieaugums vairs nebūs pieļaujams, un 
emisijām salīdzinājumā ar 2005. gadu būs 
jābūt par 6% samazinātām. Lielāko daļu 
Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju rada 
trīs nozares: enerģētika, transports un 
lauksaimniecība.

1 ENERĢĒTIKAS NOZARĒ lielāko 
piesārņojumu rada centralizētā 
siltumenerģijas un elektroenerģijas 
ražošana, kā rezultātā atmosfērā nonāk 
oglekļa dioksīds. Gados, kad ziema ir silta, 
emisijas šajā sektorā ir mazākas.

2 TRANSPORTA NOZARĒ tiek 
sadedzināts liels daudzums fosilo degvielu, 
izsviežot atmosfērā oglekļa dioksīdu. 
Vislielākais šīs nozares emisiju apjoms bija 
pirms krīzes – 2007. gadā. Pēdējos gados 
tas atkal pieaug.

3 LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ 
aktuālas ir divas ļoti iedarbīgas 
siltumnīcefekta gāzes – mājlopu zarnās 
rodas metāns, savukārt slāpekļa 
mēslojuma lietošanas dēļ izdalās 
dislāpekļa oksīds.

TEC-2 ir Latvijas lielākā 
termoelektrostacija. Tajā, tāpat  
kā TEC-1, pamatā izmanto fosilo 
kurināmo – dabasgāzi.

dzīvot bez lielām raizēm, taču nākamajām 
paaudzēm tas, visticamāk, vairs nebūs ie-
spējams. Alternatīva ir tā dēvētā mazoglek-
ļa attīstība (low-carbon development) jeb, kā 
tā tiek dēvēta Latvijas normatīvajos aktos, 
oglekļa mazietilpīga attīstība (OMA). Tas 
nozīmē pāreju uz ekonomiku, kurā siltum-
nīcefekta gāzu nonākšana atmosfērā ir 
samazināta līdz minimumam, vienlaikus 
saglabājot konkurētspēju un tautsaimnie-
cības attīstību.

Viens no Latvijas galvenajiem “rūp-
ju bērniem” šajā ziņā patlaban ir trans-
porta nozare, kas rada lielāko daļu mūsu 
valsts SEG emisiju. Latvijā ir daudz samērā 

vecu automašīnu ar lielu dzinēja tilpumu 
un attiecīgi lielu degvielas patēriņu. Velo 
infrastruktūra attīstās ļoti lēni, savukārt sa-
biedriskais transports ir nesamērīgi dārgs. 
“Patlaban, piemēram, Rīgā braukt divatā vai 
trijatā ar taksometru ir lētāk nekā ar sabied-
risko transportu,” uzsver Džineta Dimante.

Profesore uzskata, ka lielākie šķēršļi 
pārejā uz OMA ir mūsu bieži vien iesīk- 
stējušie uzskati un bailes no pārmaiņām. 
“Projekti, kas samazina oglekļa emisijas un 
resursu patēriņu, ilgtermiņā atmaksājas. 
Tomēr, lai mainītu domāšanu un izveidotu 
jaunus biznesa modeļus vai tehnoloģijas, ir 
nepieciešamas investīcijas,” viņa teic.

Labu piemēru netrūkst
Tomēr pasaulē netrūkst veiksmīgu piemēru, 
kad radošiem cilvēkiem izdevies atrast jau-
nus biznesa vai pilsētvides attīstības mode-
ļus, kas palīdz taupīt resursus un virzīties uz 
OMA. Kā vienu no piemēriem profesore min 
holandiešu uzņēmumu “Bundles”. Šī firma 
klientu dzīvesvietās uzstāda augstas kvali-
tātes energoefektīvas veļas mašīnas, trauku 
žāvētājus un trauku mazgājamās mašīnas, 
kas tiek pieslēgtas internetam. Uzņēmums 
rūpējas, lai ierīces tiktu lietotas maksimāli 
efektīvi, savukārt klientiem katru mēnesi 
tiek izsniegts rēķins, kas atkarīgs no ierīces 
lietošanas biežuma.

Latvijā emisijas pieaug

SHUTTERSTOCK
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Līdzīgu biznesa modeli izmanto arī 
amerikāņu ražotājs “Interface”, kas aizstāj 
paklāju pārdošanu ar iznomātu grīdas segu-
mu, ko uztur labā stāvoklī un aprites cikla 
beigās pārstrādā jaunā produktā. Uzņē-
mums ir apņēmies līdz 2020. gadam novērst 
jebkādu tā radīto negatīvo ietekmi uz vidi.

Kā vēl vienu veiksmīgu piemēru eksper-
te nosauc Dānijas galvaspilsētu Kopen-
hāgenu, kas līdz 2025. gadam apņēmusies 
kļūt oglekļa neitrāla. Lai šo mērķi sasniegtu, 

tiek celtas vēja spēkstacijas, pārveidota ap-
kures sistēma un attīstīta jau tā labā velo 
infrastruktūra.

Arī pie mums notiek pakāpeniska vir-
zība uz OMA, tomēr aktivitātes bieži vien 
ir kampaņveida, kas nevar dot vajadzīgo 
rezultātu ilgtermiņā. “Latvijas mērķis kļūt 
par zaļāko valsti pasaulē ir lielisks, taču, 
lai to panāktu, mums vēl ļoti daudz jādara 
un ne tikai Lielās talkas laikā, bet arī ikdie-
nas darbos un patēriņa lēmumos,” uzskata 

Džineta Dimante. Kā labākos pozitīvos pie-
mērus viņa min “zero waste” kustību un 
beziepakojuma veikalu “TURZA”, kura at-
vēršanai patlaban tiek vākti līdzekļi.

Eksperte uzskata, ka ticamākais risi-
nājums klimata pārmaiņu mazināšanai 
ir cilvēku uzvedības un attieksmes maiņa 
komplektā ar aprites ekonomiku. Tas sa-
mazinātu resursu patēriņu un līdz ar to arī 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kam ir nozī-
mīga loma klimata pārmaiņu izraisīšanā.

Latvijas mērķis kļūt 
par zaļāko valsti 
pasaulē ir lielisks, 
taču, lai to panāktu, 
mums vēl ļoti daudz 
jādara un ne tikai 
Lielās talkas laikā, bet 
arī ikdienas darbos un 
patēriņa lēmumos.

Džineta Dimante,
Dr. oec., LU Biznesa, vadības 
un ekonomikas fakultātes 
asociētā profesore
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Ieradums produktu pēc lietošanas izmest atkritumos ir dziļi iesakņojies mūsu 
dzīvesveidā, tomēr šāds modelis nevar veiksmīgi darboties ilgākā laika periodā. 
Atkārtoti izmantojot resursus, ieguvēja būs gan vide, gan ekonomika.

Ja mobilie telefoni būtu ērtāk izjaucami, 
tos varētu vieglāk pārmontēt, ES vien 
ietaupot miljardu eiro gadā.

Tokijā iecerēts savākt astoņas tonnas lietotu 
mobilo telefonu, lai no tiem izgatavotu 
2020. gada olimpisko spēļu medaļas.

VIDAPRESS VIDAPRESS
VIDAPRESS

VIDE K L I M A T A  P Ā R M A I Ņ A S

Novērst vai pielāgoties?

RESURSUS VAR IZMANTOT LABĀK

Debatēs par klimata pārmaiņām ilgus gadus uzsvars bijis uz to novēršanu, 
tomēr pēdējā laikā arvien biežāk tiek minēta arī nepieciešamība pielāgoties. 
Tās nozīmi apliecina arī Džineta Dimante: “Klimata pārmaiņas notiek, un tās 
uzreiz apstādināt nav iespējams, jo inerce ir milzīga.” Zinātnieki ir 
aprēķinājuši – ja 2000. gadā būtu pārtrauktas SEG emisijas, globālā 
temperatūra līdz gadsimta beigām tik un tā paaugstinātos par 0,5 °C.

Tas gan nenozīmē, ka vajadzētu atteikties no klimata pārmaiņu 
novēršanas pasākumiem, jo, turpinot dedzināt fosilo kurināmo līdzšinējā 
līmenī, tās var kļūt tik ievērojamas, ka pielāgoties būs ārkārtīgi grūti.

Aprites ekonomika ir tautsaimniecības 
modelis, kurā atkritumu radīšana ir 
samazināta līdz minimumam, produktu 
vērtība tiek uzturēta pēc iespējas ilgi, un 
dzīves cikla beigās tie tiek pārstrādāti  
jaunos produktos. Patlaban Eiropā ik gadu 
600 miljoni tonnu potenciāli pārstrādājamu 
materiālu nonāk atkritumos. Eiropas Komisija 
ir noteikusi mērķi līdz 2030. gadam Eiropas 
Savienībā sasniegt 65% robežu sadzīves 
atkritumu pārstrādē un 75% izlietotā 
iepakojuma pārstrādē. Līdzīgā virzienā 
darbojas arī ANO, kas noteikusi līdz 
2030. gadam divkārt samazināt izšķēr- 
dētās pārtikas daudzumu.

Eiropas Savienība aprēķinājusi, ka, 
novēršot atkritumu rašanos, atkārtoti 
izmantojot resursus un ieviešot citus aprites 
ekonomikas principus, Eiropas uzņēmumi 
varētu ietaupīt vidēji 8% no gada apgro-
zījuma. Savienības mērogā tas atbilstu 
600 miljardiem eiro gadā. Vienlaikus 
ikgadējās SEG emisijas samazinātos  
par 2–4 procentiem gadā.

Latvijā kopējais saražoto atkritumu skaits 
uz citu Eiropas valstu fona ir neliels. Vienlaikus 

mēs esam starp tām Eiropas Savienības 
valstīm, kurās vislielākā atkritumu daļa tiek 
noglabāta poligonos, bet pārstrādāta tikai 
aptuveni desmitā daļa. Vissliktākā situācija ir 
papīra, kartona un stikla atkritumu pārstrādes 
jomā. Pašreizējās aplēses liecina, ka būs 
ārkārtīgi grūti izpildīt Eiropas Komisijas 
noteiktos uzdevumus.
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Šādi varētu būt apstākļi tūrisma nozarē, īstenojoties vienam no 
Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) prognozētajiem 

nākotnes attīstības scenārijiem.

Nākotnē Latvijas pludmales 
varētu kļūt vēl pievilcīgākas 

tūristiem, tomēr peldēties jūrā 
varētu kļūt bīstami.

  TŪRISMA KLIMATA INDEKSS (TCI)  

  VASARĀ 20. GADSIMTA NOGALĒ UN  

  21. GADSIMTA NOGALĒ. 

EC PESETA

20. GS. BEIGAS 21. GS. BEIGAS

Tūrisma nozare pārmaiņu priekšā

Izcils (80–100)

Ļoti labs (70–80)

Labs (60–70)

Apmierinošs (40–60)

Nelabvēlīgs (0–40)

Tūrisms ir viena no tām tautsaimniecības 
nozarēm, kurās klimata pārmaiņas var nest 
uzlabojumus. Eiropas Komisijas aprēķini 
liecina, ka 21. gadsimta beigās Baltijas jūras 
piekraste būs starp tiem Eiropas reģioniem, 
kuros vasarā būs tūrismam vislabvēlīgākie 
klimatiskie apstākļi. Patlaban tāda ir Vidus-
jūras piekraste, kas saskaņā ar klimata 

modeļu datiem līdz gadsimta beigām var kļūt 
nepanesami karsta.

Aprēķinot tūrisma klimata indeksu (TCI), 
Eiropas Komisija ņem vērā tādus parametrus 
kā gaisa temperatūra, gaisa mitrums, saules 
gaismas ilgums, nokrišņu daudzums un vēja 
ātrums. Aprēķinos gan nav ņemti vērā 
ekstremālie laikapstākļi, kas arī var būtiski 

ietekmēt tūrisma nozari. Vienlaikus jārē-
ķinās, ka klimatiskie apstākļi var veicināt 
eitrofikāciju, līdz ar to daudzas dabiskās 
ūdenstilpes, iespējams, vairs nebūs 
piemērotas peldēšanai. Arī uzņēmumiem,  
kuri nodarbojas ar ziemas tūrismu, 
visticamāk, nāksies pārorientēties  
uz citiem virzieniem.
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