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#

Atsauces tags (angļu: hashtag), arī 
haštags, mirkļbirka, tēmturis, ir vārds vai 
frāze bez atstarpēm, kas sākas ar # zīmi. 
Tas ir viens no metadatu tagiem.
🧑 🏼💻Mūsdienās atsauces tagi tiek plaši 
izmantoti mikroblogošanas vietnēs 
un sociālajos tīklos, 
piemēram, Twitter, Facebook
un Instagram. 
👩🏽💻Ar atsauces tagiem var grupēt 
dažādas ziņas, kurām ir pievienots 
attiecīgais atsauces tags.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Atsauces_tags

#BANKU_AUGSTSKOLA #VIDE  
#ILGTSPĒJA #EKONOMIKA  #PĒTĪJUMI



NB!  Pētam globāli, rīkojamies lokāli!



Zinātniski pētnieciskais darbs
vidusskolā



Temata aktualitāte

• 42% uzskata, ka vides aizsardzība un klimata pārmaiņas
ir jautājumi, kuros zīmoliem un uzņēmumiem vajadzētu 
ieņemt aktīvāku publisko pozīciju un lomu.

https://www.vilands.lv/wp-content/uploads/2019/11/USG2019_merijums-par-sabiedribas-un-uznemumu-attiecibam.pdf



Saturs

Ievads

Ilgtspēja

Pilsēta

Globālā vide

• Saikne ar dabu

• Pētījuma virzieni

• Dzīvesveids

• Patēriņš, atkritumi

• Mājoklis

• Darba vide

• Klimata pārmaiņas

• Ekosistēmu pakalpojumi



Izmantojot tikai savas 
zināšanas, atbildiet uz 
jautājumiem 

(lūdzu pārvariet 
vēlēšanos izmantot 
internetu!)

http://arianeburgess.com/



Izmantojot tikai savas zināšanas, 
atbildiet uz šiem jautājumiem 
(pārvariet vēlēšanos izmanot 
internetu!)💁🏻

1. Pēc cik dienām būs pilns mēness?🌚

2. Kāda augsne ir sastopama Tavā apkaimē?

3. Kāds bija kopējais nokrišņu daudzums Tavā apkaimē Jūlija mēnesī?

4. Nosauc piecus vietējos augus!

5. No kuras puses nāk vētras? 🌬

6. Kur paliek Tavi atkritumi?

7. Cik gara ir lauksaimniecības sezona Latvijā?

8. Kurā dienā ēnas ir visīsākās? 

9. Nosauc piecas migrējošo putnu sugas un piecas nemigrējošo putnu 
sugas!🐦

10. Kādas sugas ir izmirušas Tavā reģionā?

11. Norādi ziemeļu virzienu no savas atrašanās sēdvietas!

12. Kura pavasara puķe parasti uzzied pirmā? 

13. Kad pēdējo reizi Tavā apkārtnē bija dabas ugunsgrēks? 🤔



Kā Tev veicās? � � � �

Izmanto šos jautājumus, lai uzjundītu 
savu interesi par vidi un atrodi 
atbildes uz jautājumiem, kurus 
neizdevās atbildēt pēc novērojumu 
pieredzes.

Piemēram, ja piecas vietējo augu 
sugas nācās meklēt internetā – atrodi 
tās arī dabā!



Vidējie gada dominējošie vēju
virzieni Latvijā



Valdošie vēju virzieni Latvijā vasarā 
(sarkanā krāsā) un ziemā (zilā krāsā)



Tēmas, dabas dati, 
datu krātuves:

Ozols http://ozols.daba.gov.lv/pub
Piesārņojuma (trokšņa vai sīko daļiņu
PM2,5 ) samazināšanas ekonomiskais
efekts.

Ietekme uz cilvēku veselību, dzīves
ilgumu un kvalitāti.

Dati, ko var skatīties: Latvijas ziņojums
Eiropas Komisijai, INSPIRE Strategic 
noise maps, Rīgas trokņšņa karte, LVC 
trokšņa kartes un arī kartes pāris
dzelzceļa līnijām).

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes rīcības
uzlabošanas programma, LVĢMC, Riga 
AirText.

http://ozols.daba.gov.lv/pub


https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/20191223_Precizetais%20vides%20parskats_.pdf



https://mk.gov.lv/lv/aktual
itates/sabiedribas-
vertesanai-nodots-gaisa-
piesarnojuma-
samazinasanas-ricibas-
plans-2019-2030



Our World in Data

https://ourworldindata.org/



Gaisa kvalitāte: Riga air text http://www.rigaairtext.lv/

Rīgas vides pārvalde https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/

LVĢMC vides pārskati
https://www.meteo.lv/lapas/vide/vide?id=1134&nid=320

Inspire telpiskie dati, vide 

https://inspire-
geoportal.ec.europa.eu/envDomain_selection.html?view=qsEnvDoma
in

Ceļu trokšņu kartes (2017. g.) 

https://lvceli.lv/informacija-un-dati__trashed/#

Copernicus dati

https://www.copernicus.eu/en/access-data/conventional-data-access-
hubs

Copernicus Climate TEP https://climate.copernicus.eu/

NASA klimats: 

https://climate.nasa.gov/resources/graphics-and-
multimedia/?page=0&per_page=25&order=pub_date+desc&search=
&condition_1=1%3Ais_in_resource_list

NASA smukbildes https://earthobservatory.nasa.gov/

http://www.rigaairtext.lv/
https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/
https://www.meteo.lv/lapas/vide/vide?id=1134&nid=320
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/envDomain_selection.html?view=qsEnvDomain
https://lvceli.lv/informacija-un-dati__trashed/
https://www.copernicus.eu/en/access-data/conventional-data-access-hubs
https://climate.copernicus.eu/
https://climate.nasa.gov/resources/graphics-and-multimedia/?page=0&per_page=25&order=pub_date+desc&search=&condition_1=1%3Ais_in_resource_list
https://earthobservatory.nasa.gov/


https://earthobservatory.nasa.gov/



Biežāk sastopamie pārkāpumi pret vidi

http://www.videssos.lv/



Vide nav tikai daba

Vides aspekti:

• sociālais

• politiskais

• ekonomiskais

• reliģiskais

• kultūras

• ekoloģiskais

• tiesiskais

• etniskais

Laba vide nozīmē:

• tīru gaisu un ūdeni

• drošību

• savstarpēju cieņu

• mieru pasaulē

• draugus

• sabiedrību

• kultūru

• un daudz ko citu

Vide un ekonomika. Monogrāfija /Dzintra Atstāja, Džineta Dimante, Ivars Brīvers u.c.
ISBN 978-9984-45-371-2. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011.



VIDE NAV TIKAI DABA

VID ES ASP EKTI:

• sociālais

• politiskais

• ekonomiskais

• reliģiskais

• kultūras

• ekoloģiskais

• tiesiskais

• etniskais

LABA VID E  NO Z ĪMĒ:

• tīru gaisu un ūdeni

• drošību

• savstarpēju cieņu

• mieru pasaulē

• draugus

• sabiedrību

• kultūru

• un daudz ko citu Vide un ekonomika. Monogrāfija /Dzintra
Atstāja, Džineta Dimante, Ivars Brīvers u.c.
ISBN 978-9984-45-371-2. Rīga: Latvijas
Universitāte, 2011.



Raksturojošos lielumus, kas iekļauti analītiskā modelī, sauc par 
indikatoriem

Indikatoriem jābūt:

• Ticamiem un zinātniski precīziem

• Noteiktu laika posmu un reģionu 
pārstāvošiem

• Pārbaudāmiem un salīdzināmiem

• Viegli uztveramiem un saprotamiem

• Ar standartizētām metodikām iegūtiem 
un standartizētās mērvienībās izteiktiem

• Savstarpēji nedublējošiem

• Lietotājam nepieciešamiem

• Jūtīgi reaģējošiem uz izmaiņām

• Īstenojamiem par saprātīgām izmaksām

Kas rada 
problēmu?

Kādēļ tā rodas?
Kādu ietekmi 

tā rada?

Kā un ar 
kādiem 

līdzekļiem to 
risināt?

Indikatori tiek sasaistīti vienotā cēloņsakarību virknē, parādot :
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http://www.pdf.lv/klimats/klimats.html

http://www.pdf.lv/klimats/klimats.html


http://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.805105.1506232424.1577382544
-1480852110.1577382544#/

http://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.805105.1506232424.1577382544-1480852110.1577382544


https://www.footprintnetwork.org/2018/04/09/has_humanity
s_ecological_footprint_reached_its_peak/

https://www.footprintnetwork.org/2018/04/09/has_humanitys_ecological_footprint_reached_its_peak/


Ecological Footprint 
of Consumption 2019



Avots: CSP



Atkritumu apsaimniekošanas problēmas 
pasaulē un Latvijā, valstu un pilsētu līmenī

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-
waste-global-database

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste_statistics

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics


Atkritumu rašanās 
novēršanas piemēri

• Pārtikas atkritumi

• Parku un dārzu atkritumi

• Nevēlamie pasta sūtījumi 
(reklāmas)

• Autiņi

• Plastmasa



Pārtikas atkritumu rašanās 
novēršanas piemēri

• Bezatkritumu
pusdienas/pikniks/vakariņas

• Radošā darbnīca: ēdienu gatavošana no 
pārpalikumiem

• Seminārs par preču marķējumiem un 
derīguma termiņiem 

• Kompostēšana mājās 

• Iepirkšanās sarakstu popularizēšana 

• Seminārs: Kā izvairīties no pārtikas 
atkritumiem (How to avoid food waste 
when shopping and/or cooking?)

• Skolas vai biroja kafetērijas darba 
uzlabošana



Atkritumu atkārtotas izmantošanas piemēri

• Savākšana atkārtotai izmantošanai: lietotu 
drēbju, grāmatu, instrumentu, mēbeļu, 
elektronikas vākšana, lai to ziedotu sociālajiem 
uzņēmumiem, skolām vai atkārtotas 
izmantošanas organizācijām. 

• Mainīšanās ar lietām, kuras vairs nav vajadzības

• Lietoto mantu tirdziņi 

• Radoša atkārtotā izmantošana: 
darbnīcas/izstādes/modes šovi

• Kopēja lietu labošanas tikšanās café/radošā 
darbnīca/notikums/tirdziņš

• Mantu ziedošana

• Iepakojuma atkārtota izmantošana

• Biroja preču atkārtota izmantošana



Priekšlikumi pārstrādes 
veicināšanas pasākumiem

• Izstādes un informācijas stendi par 
atkritumiem un to pārstrādi, par 
nepieciešamību šķirot; 

• Viegli saprotamas vadlīnijas par šķirošanu 
mājsaimniecībām; 

• Atkritumu šķirošanas ieviešana skolās, darbā, 
publiskajās telpās; 

• Atkritumu pārstrādes uzņēmumu 
apmeklēšana un diskusijas pēc tam; 

• Sacensības izglītojošu filmu vai materiālu 
sagatavošanā; 

• Praktiskās nodarbības/sacensības pārstrādē



Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un 
ieguvumi

• Izmaksas:

- Nesavākto atkritumu ietekme 
uz sabiedrības veselību

- Nelegālās apglabāšanas un 
dedzināšanas ietekme

- Izmaksas sabiedrībai (veselības 
aprūpe, resursu 
produktivitātes zudums, 
zaudējumi uzņēmējdarbībai un 
tūrismam).

- Maksātspēja ir liels 
izaicinājums

• Ieguvumi:

-pat nabadzīgākie ir gatavi 
maksāt par pakalpojumu

- atkritumu rašanās 
novēršanas pasākumi 
samazina izdevumus par 
izejvielām, enerģiju un 
darbaspēka izmaksas



Par 
plastmasām

Vadmotīva varētu būt – “Samazini plastmasas 
priekšmetu patēriņu!” Tālāk varētu veidot ieteikumus 
skolas biedriem un vecākiem, kā samazināt vai 
atteikties no vienreiz lietojamās plastmasas 
priekšmetu patēriņā, kā, ar ko tos aizstāt, kā to 
darījušas atsevišķas skolas. Varētu analizēt, kādi 
vienreiz lietojamās plastmasas izstrādājumu atkritumi 
pārsvarā atrodamie tuvākajā apkaimē – pie upēm, 
pludmalēs, mežā, u.c. nepiemērotās vietas un domāt 
par pasākumiem, kā to novērst – piedāvāt pasākumus, 
projektus. 

Varētu pētīt iespējamos alternatīvos 
risinājumus, materiālus un to 
pieejamību, vērtēt resursu 
izmantošanu. Pētīt, no kādiem vienreiz 
lietojamās plastmasas izstrādājumiem 
var atteikties papildus tam, ko 
noteikusi ES no 2021.gada.



• http://www.brivaskola.lv/2018/10/28/ieteikumi-ka-samazinat-vienreizlietojamo-
plastmasu/

• https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-
economy/20180830STO11347/eiropas-plastmasas-strategija-ka-samazinat-
plastmasas-atkritumu-apjomu

• https://www.narvesen.lv/jaunumi/kafiju-lej-kur-gribi

• https://www.circlek.lv/lv_LV/pg1332347177089/ar1334116838016/beziepakojuma.h
tml

• https://www.facebook.com/pg/patapaglazes/about/

• http://www.aprinkis.lv/index.php/ekonomika/11014-barbora-lv-sogad-plano-
samazinat-plastmasas-paterinu-par-20

• https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-
room/20190321IPR32111/parlaments-apstiprina-vienreizlietojamas-plastmasas-
aizliegumu-pec-2021-gada

• https://storymaps.arcgis.com/stories/0ab848598fa744edb1afdad5984fd869

• http://travelnews.lv/?m_id=18311&i_id=5&pub_id=116704&i_ctr=10&Salu-
Horvatija-pilniba-atbrivos-no-vienreiz-lietojamiem-plastmasas-izstradajumiem

• http://www.videsvestis.lv/ka-dzivot-bez-plastmasas/

• http://Iepakojuma%20depoz%C4%ABta%20sist%C4%93mas%20iesp%C4%93jam%C4
%81%20ietekme%20uz%20vidi,%20tautsaimniec%C4%ABbu%20un%20soci%C4%81l
ekonomisko%20att%C4%ABst%C4%ABbu.pdf





Mājoklis

Veselība un iekštelpu gaisa kvalitāte

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://lvportals.lv/wwwraksti//TEMAS/2014/MARTS/BILDES_LIELAS/PIESARNOJUMS.PNG&imgrefurl=
https://lvportals.lv/norises/261425-iekstelpu-gaisa-kvalitate-un-piesarnojums-ii-2014&tbnid=v-
8R8JS_Q0547M&vet=1&docid=GgGFuM_56by4_M&w=800&h=534&itg=1&q=vides+riski+m%C4%81j%C4%81s&hl=en-
US&source=sh/x/im#h=534&imgdii=LdEHhevRB-HHZM:&vet=1&w=800



Jums kā attiecīgās jomas speciālistiem (siltuma, 
elektrības vai ūdens ekspertiem) jāsagatavo 
ieteikumi skolas energoefektivitātes stratēģijas 
izstrādāšanas darba grupai. 

Jums jāiesaka konkrētas darbības, kā var uzlabot 
esošo situāciju, kā vienkāršāk taupīt resursus, lai ar 
maziem ieguldījumiem varētu iegūt lielāku 
saimniecisko efektu.

Veicot skolas energoauditu, atklājāt, ka skola lielus 
līdzekļus tērē apkurei, elektrībai un ūdenim. Šie 
resursi ne vienmēr tiek izmantoti lietderīgi. 

Ja izdotos samazināt šos tēriņus, tad skolai būtu 
līdzekļi, kurus varētu ieguldīt videi draudzīgā skolas 
attīstībā un pasākumu organizēšanā.



Siltuma, elektroenerģijas, 
ūdens patēriņš

• http://www.youtube.com/watch?v=LPbmVg5V3i4

• http://www.lzj.lv/sites/default/files/files/3_apkure_t
elpas_skolas.pdf

• http://www.inpap.lv/veidi-ka-samazinat-majokla-
siltuma-energijas-zudumus/

• https://www.fortum.lv/sites/g/files/rkxjap176/files/
documents/office_print_fortum_-_lv_-
padomi_efektivaisiltuma_izmantosanai-_a4.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=LPbmVg5V3i4
http://www.lzj.lv/sites/default/files/files/3_apkure_telpas_skolas.pdf
http://www.inpap.lv/veidi-ka-samazinat-majokla-siltuma-energijas-zudumus/
https://www.fortum.lv/sites/g/files/rkxjap176/files/documents/office_print_fortum_-_lv_-padomi_efektivaisiltuma_izmantosanai-_a4.pdf


Darba vide 
Ilgtspējas indeksā

• Nodarbinātība

• Darba apstākļi un 
sociālā aizsardzība

• Sociālais dialogs

• Darba aizsardzība

• Attīstība, novērtējums

https://www.slideshare.net/linda_matisane/veselbas-veicinana-darba-viets



https://ec.europa.eu/latvia/sites/latvia
/files/styles/reps_main_content_imag
e/public/img/news/gaisa_piesarnojum
s_es_2016.jpg?itok=671YEEmT

Gaisa piesārņojuma avoti

• Ir dažādi gaisa piesārņojuma 
avoti — gan antropogēni, gan 
dabiskas izcelsmes:

• fosilā kurināmā dedzināšana 
elektroenerģijas ražošanā, 
transporta nozarē, rūpniecībā 
un mājsaimniecībās,

• rūpnieciskie procesi un 
šķīdinātāju izmantošana, 
piemēram, ķīmijas un 
minerālu rūpniecībā,

• lauksaimniecība,

• ūdens attīrīšana,

• vulkāniskie izvirdumi, vēja 
pūsti putekļi, jūras sāls 
šļakatas un gaistošu organisko 
savienojumu emisijas no 
rūpnīcām — tie ir dabisku 
emisiju avotu piemēri.



https://www.zm.gov.lv/public/ck/images/vides_aizsadz_att2.jpg

https://www.zm.gov.lv/public/ck/images/vides_aizsadz_att2.jpg


https://www.eea.europa.eu/lv/signali/signali-
2013/grafikas-informacija/gaisa-piesarnojuma-avoti-
eiropa-2/view

Gaisa piesārņojuma 
avoti Eiropā — Eiropas 
Vides aģentūra Gaisa 
piesārņojums visur nav 
vienāds. Dažādas 
piesārņojošas vielas 
tiek emitētas 
atmosfērā no 
dažādiem avotiem, 
tostarp no rūpniecības, 
transporta, 
lauksaimniecības, 
atkritumu...

https://www.eea.europa.eu/lv/signali/signali-2013/grafikas-informacija/gaisa-piesarnojuma-avoti-eiropa-2/view
https://www.eea.europa.eu/lv/signali/signali-2013/grafikas-informacija/gaisa-piesarnojuma-avoti-eiropa-2/view


https://www.eea.europa.eu/lv/signali/signali-
2013/grafikas-informacija/gaisa-piesarnojuma-avoti-
eiropa-2/view

https://www.yumpu.com/lv/document/view/2
4256180/vides-piesaraojums/10

https://www.eea.europa.eu/lv/signali/signali-2013/grafikas-informacija/gaisa-piesarnojuma-avoti-eiropa-2/view


https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2270/2270513/



https://www.oecd.org/social/oecd-guidelines-
on-measuring-the-quality-of-the-working-
environment-9789264278240-en.htm

https://www.oecd.org/social/oecd-guidelines-on-measuring-the-quality-of-the-working-environment-9789264278240-en.htm


https://reba.global/files/document/96/1487613242_REBAEmployeeWellbeingResearch2017ESV_web.pdf



https://healthy-workplaces.eu/en



https://eige.europa.eu/docs/2024_IPOL-
EMPL_ET(2011)464436_EN.pdf



Smart Cities
• https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%
94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs_%
E2%80%94_smart_cities

• www.oecd.org/.../OECD-Roundtable-on-Smart-
Cities-and-Inclusive-Growth_ Issues-Note.pdf

• www.oecd.org/cfe/regional-policy/circular-
economy-cities.htm

• http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/oecd-
roundtable-on-smart-cities-and-inclusive-
growth.htm

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Roundtable-on-Smart-Cities-and-Inclusive-Growth_Issues-Note.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs_%E2%80%94_smart_cities
http://www.oecd.org/.../OECD-Roundtable-on-Smart-Cities-and-Inclusive-Growth_%20Issues-Note.pdf
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/circular-economy-cities.htm
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/oecd-roundtable-on-smart-cities-and-inclusive-growth.htm




Klimata pārmaiņu potenciālās ietekmes uz Latvijas 
tautsaimniecību

Mežsaimniecība

• Lielāks lapu koku īpatsvars
• Lielāka kaitēkļu savairošanās iespējamība

• Jaunu kaitēkļu parādīšanās

• Augstāka ugunsbīstamība sausajos periodos

Lauksaimniecība

• Jaunu kultūraugu ieviešana, kas        izturīgāki pret 
lielākiem nokrišņiem

• Garāks veģetācijas periods, atsevišķiem 
kultūraugiem iespējamas vairākas ražas gadā

• Lielāka nepieciešamība pēc lauku nosusināšanas

Zivsaimniecība

• Intensīvāka zilaļģu         ziedēšana un toksisko 
vielu nonākšana zivju organismos

• Izmaiņas zivju sugās augstāku ūdens 
temperatūru dēļ

Ūdensapgāde

• Lielāks nokrišņu            daudzums un intensitāte
• Lielāks plūdu risks

• Ūdens pieprasījums no sausuma skartajiem 
reģioniem

• Ūdens kvalitātes pasliktināšanās

Enerģētika

• Dārgāki energoresursi       oglekļa cenas dēļ
• Upju noteces izmaiņas elektrības ražošanai 

HES
• Lielāks enerģijas pieprasījums vasarās –

dzesēšanai un mazāks ziemā - apkurei

Būvniecība

• Augstākas prasības ēku siltumizolācijai
• Austākas prasības ēku un būvju           izturībai pret 

vētrām un plūdiem
• Lielāka nepieciešamība pēc                dambjiem un 

jūras piekrasti      nostiprinošām būvēm

• Temperatūras paaugstināšanās
• Izmaiņas nokrišņu intensitātē
• Jūras līmeņa pieaugums



Transports

• Augstākas prasības              
transporta līdzekļu 
energoefektivitātei 
un    pieļaujamām 
emisijām

• Lielāka 
nepieciešamība pēc 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumiem

Veselības aprūpe

• Ievainojumi un nāves                  
gadījumi dabas 
katastrofu rezultātā

• Infekciju slimību 
pieaugums 

• Elpošanas ceļu infekciju 
pieaugums

• Nepietiekama uztura 
izraisītas saslimšanas

Tūrisms

• Lielāks tūristu 
pieplūdums

• Lielāka 
nepieciešamība pēc 
mākslīgi izveidotām 
peldvietām, dabīgo 
ūdenstilpņu       
toksiskuma dēļ

• Bezsniega ziemu 
lielāka iespējamība

Infrastruktūras
nodrošināšana

• Augstākas prasības 
infrastruktūras 
izturībai pret vētrām 
un plūdiem

• Alternatīvu 
pakalpojumu 
nodrošināšana dabas        
katastrofu situācijās

Klimata pārmaiņu potenciālās ietekmes uz Latvijas 
tautsaimniecību Tā kā ietekmju nozīmīgums un iespējamie riski dažādās tautsaimniecības nozarēs ir atšķirīgi,

katram uzņēmējam un organizācijai būtu rūpīgi jāizvērtē kādas ietekmes var radīt klimata
pārmaiņas viņu darbībā un tām atbilstoši gatavoties



KLIMATA PĀRMAIŅU 
MAZINĀŠANAS 
PASĀKUMI 
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

• Uzņēmējdarbībā ietekmes uz klimata pārmaiņām 
samazināšana ir cieši saistīta ar visu resursu 
taupīšanas un kopējās ietekmes uz vidi 
samazināšanas stratēģijām

Lai samazinātu galaproduktu kopējās SEG 
emisijas, ir svarīga sadarbība visā piegādes ķēdē 

– sākot ar izejvielu ražotājiem un beidzot ar 
patērgātājiem, kam aprites cikla beigās būs 

jāatbrīvojas no produkta atkritumiem

Viens no kompleksiem ietekmju uz klimata 
pārmaiņām un vidi kopumā risinājumiem ir t.s. 
aprites ekonomika (angļu val. circular economy)

Aprites ekonomikas galvenais princips ir imitēt 
dabā esošās barības ķēdes, kurās atkritumu nav –
visus ražošanas un patēriņa atlikumus izmantojot 

kā izejvielas



SEG emisiju sadalījums 
pa valstīm 2005. gadā, 

ietverot zemes 
lietojuma izmaiņas

SEG emisiju apjoms ir 
ievērojami atšķirīgs starp 
dažādām valstīm – valstu 
ieguldījums ir atkarīgs gan 
no tās industrijas apjoma, 

gan iedzīvotāju skaitu



https://sustainabledevelopment.un.org/conte
nt/documents/24797GSDR_report_2019.pdf





• Izdzīvošanas
nodrošināšana jeb
provīzijas pakalpojumi

• Vides parametru
regulācija

• Atbalsta pakalpojumi
• Nemateriālie pakalpojumi
• Pašsaglabāšanās

nodrošināšana

Ekosistēmu pakalpojumu grupas





https://ekosistemas.daba.gov.lv/upload/File/Nosl%C4%93guma%20zinojums_FINAL.pdf

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas 
pieejas



https://ekosistemas.daba.gov.lv/upload/File/Nosl%C4%93guma%20zinojums_FINAL.pdf



https://vivagrass.eu/lv/lessons-cat/theory/

https://vivagrass.eu/lv/lessons-cat/theory/


Informācija par dažādiem rīkiem un vietnēm 
attiecībā uz ekosistēmu pakalpojumu tēmu:
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https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/rezultati_un_publikacijas1/

LIFE EcosystemServices materiāli – piekrastes kāpas, meži

LIFE VivaGrass materiāli - zālāji

https://vivagrass.eu/lv/ecosystem-services/valuation-of-ecosystem-services/

https://vivagrass.eu/lv/integrated-planning/integrated-planning-tool/

LIFE REstore materiāli – purvi

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/laugas_purvs/

LVMI «Silava» materiāli – meži

http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/mezsaimniecibas-ietekme-uz-meza-un-saistito-ekosistemu-pakalpojumiem

http://www.teebweb.org TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) 

Assessing ecosystems and their services in LIFE projects - https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/life_ecosystem_services_guidance.pdf

Pēdējo gadu LIFE projekti – monitoringa ziņojumi (identificētās ietekmes, izstrādāti indikatori ietekmju novērtēšanai, 
rezultātu atspoguļošana). 

https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/rezultati_un_publikacijas1/
https://vivagrass.eu/lv/ecosystem-services/valuation-of-ecosystem-services/
https://vivagrass.eu/lv/integrated-planning/integrated-planning-tool/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/laugas_purvs/
http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/mezsaimniecibas-ietekme-uz-meza-un-saistito-ekosistemu-pakalpojumiem
http://www.teebweb.org/
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_ecosystem_services_guidance.pdf


• MapNat –ekosistēmu pakalpojumu lietotne The MapNattool is designed to be applied by citizens and scientists who are 
interested in mapping the use of mainly cultural, but also some provisional and regulating, services and disservices. 
Pieejama: http://esmeralda-project.eu/news/13499_mapnat---the-ecosystem-service-mapping-smartphone-app/

• Oppla – https://oppla.eu/ - Oppla is the EU Repository of Nature-Based Solutions. It provides a knowledge marketplace, 
where the latest thinking on natural capital, ecosystem services and nature-based solutions is brought together. Its purpose 
is to simplify how we share, obtain and create knowledge to better manage our environment. Oppla is an open platform that 
is designed for people with diverse needs and interests - from science, policy and practice; public, private and voluntary 
sectors; organisations large and small, as well as individuals. 

• https://oppla.eu/marketplace - A knowledge supermarket where you can obtain guidance, software, data and other useful 
resources - as well as promote the outputs of your own project or network. 

• ARIES (ARtificial Intelligence for Ecosystem Services– Ekosistēmu pakalpojumu mākslīgais intelekts) programmatūra, kas 
paredzēta ātrai ekosistēmas pakalpojumu izvērtēšanai un vērtību noteikšanai. Rīks novērtē ekosistēmu pakalpojumu 
piedāvājumu, pieprasījumu un plūsmu, lai kvantitatīvi noteiktu faktisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu sabiedrībā. 
Pieejams: http://aries.integratedmodelling.org

• Co$ting Nature ir tīmekļa rīks dabiskā kapitāla uzskaitei un dabiskās vides sniegto ekosistēmas pakalpojumu analīzei, šo 
pakalpojumu ieguvēju identificēšanai un cilvēku mērķtiecīgu darbību ietekmes novērtēšanai. Pieejams: 
http://www.policysupport.org/costingnature

• The Ecosystem Services Toolkit - Ekosistēmas pakalpojumu rīkkopa ir ceļvedis ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai un 
analīzei, kas piedāvā praktiskas norādes visu līmeņu pārvaldībai, kā arī konsultantiem un pētniekiem. Pieejams: 
https://biodivcanada.chm-cbd.net/documents/ecosystem-services-toolkit?lang=En&n=B443A05E-1

• InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs - Integrēta ekosistēmu pakalpojumu un kompromisu 
novērtēšana) ir programmatūra, kas ļauj kartēt un novērtēt zemes un jūras ainavu sniegtos ekosistēmas pakalpojumus. Ar 
rīka palīdzību iespējams analizēt, kā izmaiņas ekosistēmās varētu ietekmēt cilvēku labklājību. Rīks ir paredzēts, lai ļautu 
plānot ilgtspējīgu attīstību un pieņemt pārdomātus lēmumus par dabas resursu pārvaldību. Pieejams: 
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest

• LUCI ir ekosistēmas pakalpojumu modelēšanas rīks, kas ilustrē zemes izmantošanas ietekmi uz dažādiem ekosistēmu 
pakalpojumiem. Tas balstīts uz telpiskajiem datiem un salīdzina pašreizējos ainavas sniegtos pakalpojumus ar to potenciālo 
kapacitāti. Pieejams: https://www.lucitools.org

• SolVES (Social Values for Ecosystem Services – ekosistēmu pakalpojumu sociālās vērtības) Rīks ir paredzēts, lai novērtētu, 
kartētu un kvantitatīvi novērtētu ekosistēmu pakalpojumu sociālās vērtības. Pieejams: 
https://www.usgs.gov/centers/gecsc/science/social-values-ecosystem-services-solves?qt-science_center_objects=0#qt-
science_center_objects

• EcoServ-GIS ir Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) rīkkopa ekosistēmas pakalpojumu kartēšanai valsts vai reģionālā 
mērogā. Tas izmanto ieejas ĢIS / karšu datus, lai izveidotu kartes, kas atspoguļo cilvēku vajadzību vai pieprasījumu pēc 
ekosistēmas pakalpojumiem, kā arī dabiskās vides spēju tos sniegt. Pieejams: https://ecosystemsknowledge.net/ecoserv-gis

• TESSA rīkkopa ir rokas grāmata, kas lietotājam sniedz skaidrojumu par darbībām, kas veicamas, lai novērtētu ekosistēmas 
pakalpojumus noteiktā vietā. Rokasgrāmata veidota, lai ļautu lietotājam salīdzināt divus alternatīvus scenārijus, piemēram, 
pirms un pēc restaurācijas.  Pieejams: http://www.birdlife.org/worldwide/science/Toolkit_for_Ecosystem_Service_Site-
Based_Assessment/How_TESSA_is_different_from_other_tools

http://esmeralda-project.eu/news/13499_mapnat---the-ecosystem-service-mapping-smartphone-app/
https://oppla.eu/
https://oppla.eu/marketplace
http://aries.integratedmodelling.org/
http://www.policysupport.org/costingnature
https://biodivcanada.chm-cbd.net/documents/ecosystem-services-toolkit?lang=En&n=B443A05E-1
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest
https://www.lucitools.org/
https://www.usgs.gov/centers/gecsc/science/social-values-ecosystem-services-solves?qt-science_center_objects=0
https://ecosystemsknowledge.net/ecoserv-gis
http://www.birdlife.org/worldwide/science/Toolkit_for_Ecosystem_Service_Site-Based_Assessment/How_TESSA_is_different_from_other_tools


Pētām globāli, rīkojamies lokāli!



Paldies par uzmanību!

SustEfLab@ba.lv

mailto:SustEfLab@ba.lv

