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Ko nozīmē Oglekļa mazietilpīga 
attīstība?

– Ogleklis: ķīmiskais elements, kas ietilps visu organisko 
vielu sastāvā, tajā skaitā fosilo kurināmo sastāvā, tā 
oksīds – ogļskābā gāze (CO2) – ir viena no atmosfēras 
sastāvdaļām

– Mazietilpīgs: tas ir mazāks patēriņš

– Attīstība: izmaiņas sabiedrībām un ekonomikā, 
vēlams, uz labu , 

• Oglekļa mazietilpīga attīstība ir dzīves kvalitātes 
paaugstināšana nepiesārņojot atmosfēru ar 
ogļskābo gāzi (oglekļa dioksīdu jeb CO2)



Kāpēc? – klimata mainība!

• Ogļskābās gāzes (CO2) molekulas ir lielākas nekā 
citu atmosfēras gāzu molekulas un tāpēc labāk 
uztver saules siltumu

• Jo vairāk atmosfērā ir ogļskābās gāzes, jo 
atmosfēra kļūst siltāka

• Mūsdienās atmosfērā ogļskābās gāzes 
koncentrācija pārsniedz 0.04%, dabiskais līmenis 
bija 0.028%
– vairāk kā 1/4 daļa no atmosfēras ogļskāgās gāzes ir 

cilvēka radīts piesārņojums



Avots: Scripps Institution of Oceanography, 
https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

CO2 atmosfērā

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/


No kurienes tik daudz ogļskābā gāze?

Naftas produkti
2(CH2)n + 3nO2 → 2nCO2 + 2nH2O + enerģija

Dabasgāze
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + enerģija

Akmeņogles
C + O2 → CO2 + enerģija

Galvenais enerģijas avots ir fosilais 
kurināmā, kuru sadedzināšanas 

rezultātā radusies ogļskābā gāze 
tiek izkliedēta atmosfērā.



Brūnogļu karjers un 
termoelektrostacija Vācijā Globālie primārās enerģijas avoti

Key world energy statistics, International
Energy Agemcy



Klimata mainība Latvijā: siltāks un mitrāks

Katrs punkts ir 30 gadu perioda vidējā vērtība, gadaskaitļi pie punktiem ir šī perioda vidū 
(piem. 1990 ir periods 1976-2005), www.vpp-evident.lv

Dobele

http://www.vpp-evident.lv/


Mūsdienas

Kāpēc jāuztraucas par siltāku klimatu?

Pirms 20 tūkstošiem gadu

Pēdējais ledus laikmets, globāla 
temperatūra -3.5°C salīdzinot ar 
mūsdienām, (Shakun et al., 
2012)

Globāla temperatūra +4.0°C 
salīdzinot ar mūsdienām (IPPC, 

2014)

2100. gads

Raksturīgas ainavas Latvijā…….



Kāpēc man vajag oglekļa (maz)ietilpīgu
attīstību?

• Ir zināms
– Jūras līmenis celsies un jūru krasti tiks noskaloti
– Būs ekstremālas, līdz šim nenovēroti, laika apstākļi (lietusgāzes, 

karstuma viļņi u.c.)

• Nav zināms
– Zemes vēsturē nav zināms periods, kad klimata izmaiņas būt tik 

straujas kā mūsdienās: nākotnes klimata projekcijas ir tikai minējumi

• Klimata skeptiķiem-patriotiem: 
– akmeņogles un naftu (netīros enerģijas avotus) Latvija importē –

mazāk tos patērēsim, vairāk paliks naudiņas citiem, patīkamākiem, 
izdevumiem

– Latvijā ir maz fosilie enerģijas avoti, bet pieejami atjaunīgie
energoresursi, no kuriem nozīmīgākie ir hidroenerģija un biomasa 
(koksne, salmi, biogāze u.c,), kā arī saules un vēja enerģija un zemes 
siltums



KAS IR OGLEKĻA MAZIETILPĪGA 
ATTĪSTĪBA?

Tātad tas ir svarīgi, ko tālāk…



Enerģija un efektivitāte

• Enerģijas avoti, kas 
nepiesārņo atmosfēru 
ar ogļskābo gāzi

– Atomenerģija

– Atjaunojamie enerģijas 
avoti

• Energoefektivitāte –
mazāks enerģijas 
patēriņš – mazāks 
piesārņojums ar CO2



Atjaunojamie enerģijas avoti

• Hidroenerģija

• Biomasa (malka, biogāze, 
biodegviela)

• Saules enerģija

• Vēja enerģija

• Ģeotermālā enerģija

Pļaviņu HES



Energoefektivitāte

• Siltināti mājokļi

• Efektīvas spuldzītes

• Sabiedriskais transports un 
maz-auto

• Efektīvi tehnoloģiskie 
procesi

LED vai kvēldiegs

Uz to pašu gaismas daudzumu LED 
spuldzes patērē 7.5 reizes mazāk 
enerģijas, kā kvēldiega spuldzes
Light / gaismu
Emitting / izstarojoša
Diode / diode



Un ko darīt man?

• Aizej uz lielveikalu un uz spuldzīšu etiķetēm izpēti, 
cik reizes mazāk enerģiju patērē LED spuldzītes 
salīdzinot, piemēram, ar halogēnu spuldzēm

• Nosiltinot savu mājokli tu iegūsi ne tikai mazāku 
apkures rēķinu, bet arī samazināsi ogļskābās 
gāzes daudzumu, kas nākamajā ziemā nonāks 
atmosfērā!

• Padomā pirms pirkt vai izmest: katras preces 
ražošanai nepieciešama enerģija, kas, visbiežāk, ir 
iegūta no fosilā kurināmā



LATVIJA VAR!

Mums ir ar ko lepoties



Atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars Eiropas valstīs



Latvija var!

• 36.1% no kopējā 
enerģijas patēriņa Latvijā 
2013.gadā veidoja 
atjaunojamie enerģijas 
avoti, kas ir PATS
augstākais rādītājs ES:
– 30.2% ir biomasa 

(koksne)
– 5.6% hidroenerģija 

(Daugavas HES kaskāde)
– 0.2% vēja enerģija

• ES-28 vidēji atjaunojamie 
enerģijas avoti ir 11.8%

Eurostat dati



Hm.., bet dedzinot malku arī rodas 
CO2!

• Izmantojot biomasu (t.sk. 
malku) enerģijas ražošanai, 
kā blakus produkts vienmēr 
veidojas arī ogļskābā gāze

• Augiem augot (veidojot 
biomasu) tie no gaisa 
uzņem tieši tādu pašu 
ogļskābās gāzes daudzumu, 
kā tiek izdalīts tos 
sadedzinot

• Rezultātā ogļskābās gāzes 
daudzums atmosfērā paliek 
nemainīgs



ENERĢIJA IR VISUR

Cilvēkiem vajag enerģiju!



Noor Ouarzazate Saules elektrostacija,
Maroka, lielākā pasaulē

Plānotā kapacitāte 1 470 GW·h / gadā jeb 20% 
no Latvijas 2015.gada elektroenerģijas 
patēriņa

Parabolisku spoguļu sāls 
kausējuma tehnoloģija



Wikipedia, the free encyclopaedia



Enerģija ir visur

• Karstā ūdens patēriņš vidēji Latvijā 2010.gadā bija 
39 l/diena uz cilvēku (CSB dati), kā sasildīšanai no 
8° līdz 55°C nepieciešami  7 664 kJ enerģijas

• Šādu enerģijas daudzums atbilst:

– 0.23 kg augstas kvalitātes akmeņogļu sadedzināšanai, 
radot 0.86 kg gāzveida atkritumus (ogļskābo gāzi)

– Saules starojuma enerģija, kas sasniedz 6 m2 Zemes 
virsmu Rīga decembrī vai 0.4 m2 jūnijā
(http://www.gaisma.com dati)

http://www.gaisma.com/


Saules siltuma kolektors karstā ūdens sagatavošanai

Paldies par uzmanību!


