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Mērķgrupa – profesionālās pilnveides studijas
Kursa anotācija

Māris Kļaviņš

Profesionālās pilnveides studiju moduļa mērķis ir iepazīstināt ar
jaunākajiem pētījumiem par klimata pārmaiņu raksturu un to
iespējamajām ietekmēm, lokālā, reģionālā, globālā līmenī un rīcībām,
kuras ir aktuālas, lai klimata pārmaiņas mazinātu un piemērotos tām,
aktuālu vides politikas jautājumu risinājumu kontekstā, akcentējot
Latvijas saistības un uzdevumus. Studiju moduļa mērķgrupa ir
personas ar iepriekšiegūtu kvalifikāciju un vismaz vidējo tehnisko vai
augstāko izglītību un pamatzināšanām par klimata pārmaiņu raksturu.
Līdz ar to moduļa uzdevumi ietver: 1) jaunākās atziņas par klimata
pārmaiņu raksturu pasaulē; 2) klimata pārmaiņas Latvijā un to
izmaiņu scenāriji; 3) Klimata pārmaiņu ietekmes: plūdu riski,
ietekmes lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, rekreācijā un citur; 4)
Klimats un ekonomika; 5) klimats un patēriņš; 6) Latvijas pāreja uz
oglekļa mazietilpīgu attīstību; 7) Latvijas klimata politika; 8) ES
klimata politika.
Moduļa mērķis ir apjaunot, paplašināt un padziļināt zināšanas par
klimata pārmaiņu mazināšanas un adaptācijas risinājumiem, kas ir
aktuāli un kas ir ieviešami konkrētos sektoros. Moduļa ietvaros
paredzēts diskutēt par prioritāriem darbību virzieniem, piemēru (case
studies) analīzi un priekšlikumu izstrādi klimata politikas nostādņu
ieviešanai. Būtisks studiju moduļa satura elements ir studentu

pastāvīgais darbs, kas nodrošina padziļinātu zināšanu apguvi un to
praktisku pielietošanu.
Rezultāti

Moduļa apguves procesā, studentiem tiek pilnveidotas lietišķās
prasmes par klimata politikas ieviešanas risinājumiem, kuras balstās
akadēmiskās zināšanās un izpratnē. Moduļa apgūšanas rezultātā
studenti padziļina izpratni par klimata pārmaiņu mazināšanas un
adaptācijas klimata pārmaiņām īstenošanu konkrētajā darba vietā, jeb
nodrošinot konstatēto problēmu risinājumu. Studenti apgūst iemaņa
piedalīties klimata pārmaiņu mazināšanas un adaptācijas stratēģiju,
programmu un plānu sagatavošanā dažādos tautsaimniecības sektoros,
to īstenošanas uzraudzībā un novērtēšanā. Studenti apgūst iemaņas
piedalīties publiskās diskusijās par klimata pārmaiņu jautājumiem,
argumentācijas un diskusiju, sabiedrisko apspriešanu pamatus.
Zināšanas un izpratne:


Demonstrēt jēdzienu un teoriju kritisku izpratni par klimata
pārmaiņu pamatprincipiem;



Demonstrēt jēdzienu un teoriju kritisku izpratni par klimata
politikas problēmām.

Analīze, sintēze, izvērtēšana:


Iegūtas zināšanas par galvenajām problēmām un iespējamiem
to risinājumiem globālā, reģionālā un vietējā līmenī;



Izzināta indivīda un sabiedrības loma klimata pārmaiņu
pamatjautājumos.

Spēja pielietot zināšanas:


Apgūtas prasmes kompleksi analizēt klimata pārmaiņas,
klimata pārmaiņu mazināšanas riskus Latvijā un Eiropā;



Apgūtas prasmes identificēt klimata pārmaiņu draudus un
riskus to racionālus risinājumus un uzlabošanas veidus.

Komunikācija:


Tiek attīstītas prasmes argumentēti diskutēt par klimata
pārmaiņu pamatprincipiem, galvenajām problēmām un
iespējamiem problēmu risinājumiem un argumentēt savu
viedokli par šiem jautājumiem, balstoties uz modulī iegūtajām
zināšanām;



Grupu darba un semināru rezultātā tiks pilnveidotas studentu
saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Tālākā mācīšanās:
 Prasmes patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos.

 Prasmes strādāt ar informācijas resursiem, sekot izmaiņām
normatīvajos aktos
Kursa plāns

1. Zinātnes argumentācija par klimata pārmaiņām un to iespējamiem
cēloņiem un mehānismiem. Cilvēka darbības faktora loma klimata
pārmaiņās
2. Zemes klimats un to veidojošie faktori
2.1. Klimats un laikapstākļi
2.2. Zemes atmosfēra un tās uzbūves ietekme uz klimatu
2.3. Saules starojums un Zemes klimats
2.4. Siltumnīcefekts
3. Klimata mainība un klimata pārmaiņas
3.1. Zemes klimats un tā veidošanos ietekmējošie faktori
3.2. Saules starojuma un kosmiskā starojuma mainības ietekme uz
Zemes klimatu
3.3. Zemes orbitālās un rotācijas kustības rakstura izmaiņas
3.4. Ģeoloģiskās un kosmiskās katastrofas
3.5. Okeānu ūdeņu plūsmu mainība
3.6. Jūru un okeānu ūdeņu un atmosfēras mijiedarbība
3.7. Klimata mainības raksturs un cilvēka ietekme uz to
3.8. Siltumnīcefekta gāzu avoti
4. Latvijas klimats un tā mainības raksturs
4.1. Saules spīdēšanas ilgums un Saules radiācija
4.2. Gaisa temperatūra un tās mainības raksturs
4.3. Nokrišņi un to daudzuma mainība
4.4. Ekstremālās parādības un to izmaiņas
4.5. Sniega segas raksturs un tā mainība
4.6. Veģetācijas periods un tā izmaiņas
4.7. Vējš un tā raksturojošo lielumu ilglaicīgās izmaiņas
4.8. Atmosfēras cirkulācijas procesu mainība
4.9. Klimata pārmaiņu ietekme uz Latvijas upju hidroloģisko režīmu
4.10. Iespējamās klimata pārmaiņas Latvijā 21. gadsimta laikā
5. Globālā sasilšana un tās sekas
5.1. Zemes klimata pārmaiņu raksturs
5.2. Zemes klimata modelēšana un klimata mainības scenāriji
5.3. Globālās sasilšanas iespējamās sekas
6. Klimatisko faktoru ietekme uz dzīvajiem organismiem
6.1. Vides faktoru ietekme uz dzīvajiem organismiem: Šelforda
likums
6.2. Vides faktoru mijiedarbība
6.3. Temperatūras ietekme uz dzīvajiem organismiem
6.4. Mitruma ietekme uz dzīvajiem organismiem
6.5. Klimata izmaiņu ietekme uz globālo biodaudzveidību
6.6. Hipotēzes un prognozes

6.7. Draudi pasaules lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
6.8. Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas ekosistēmām un to
bioloģisko daudzveidību
6.8.1. Klimatisko un antropogēno faktoru mijiedarbības ietekme
6.8.2. Izmaiņas jūras ekosistēmā
6.8.3. Saldūdens ekosistēmu izmaiņas
6.8.4. Ietekme uz lauksaimniecību un mežsaimniecību
7. Klimata pārmaiņu ietekme uz cilvēka veselību
7.1. Klimata pārmaiņu ietekme uz veselību – veidi un intensitāte
7.2. Pret klimata pārmaiņām jutīgās iedzīvotāju grupas
7.3. Ārkārtas vides apstākļu ietekme uz veselību
7.4. Pārtikas un ūdens pieejamības izmaiņas klimata pārmaiņu
ietekmē
7.5. Klimata pārmaiņu veicinātas slimības
8. Klimats un enerģētika .
8.1. Enerģētikas ietekme uz klimatu
8.2. Enerģijas lietotājs
8.2.1. Energopārvaldība un energoefektivitāte
8.2.2. Enerģijas patērētāju klimata tehnoloģijas
8.2.2.1. Ēkas
8.2.2.2. Ražošanas procesi
8.3. Atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas
8.3.1. Bioenerģija
8.3.1.1. Bioenergoresursi
8.3.1.2. Bioenergoresursu pārstrādes tehnoloģijas
8.3.1.3. Bioenerģijas energoavoti
8.3.2. Saules enerģija
8.3.3. Vēja elektroenerģija
8.3.4. Hidroenerģija
8.3.5. Ģeotermālās un citas atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas
8.3.6. Atjaunojamās elektroenerģijas avotu darbības režīmi
8.4. CO₂ uzglabāšanas iespējas
9. Augšanas sezonas izmaiņas un tās ietekme uz mežsaimniecību un
lauksaimniecību
9.1. Dabas novērojumi kā klimata mainības signāli
9.2. Klimata mainības ietekme uz lauksaimniecību
9.3. Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību
10. Klimata pārmaiņas un ekonomika
10.1. Ekonomikas ietekme uz klimata pārmaiņām
10.2. Klimata pārmaiņu ietekme uz ekonomiku
10.3. Adaptācijas pasākumi dažādās uzņēmējdarbības jomās
10.4. Klimata pārmaiņu mazināšanas ekonomiskie paņēmieni
10.5. Klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi uzņēmējdarbībā
11. Klimata politika

11.1. Klimata politikas pamatvirzieni
11.1.1. Klimata pārmaiņu novēršana
11.1.2. Pielāgošanās klimata pārmaiņām
11.2. Klimata politikas instrumenti
11.3. Starptautiskā klimata politika
11.4. Starptautisko klimata sarunu dinamika
11.5. Kioto protokola elastīgie mehānismi
11.6. Eiropas Savienības klimata politika
11.7. Eiropas Savienības virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību
11.8. Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
11.9. Eiropas Savienības pielāgošanās klimata pārmaiņām
11.10. Latvijas klimata politika
11.10.1. Latvijas mērķi siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanai
11.10.2. Latvijas progress siltumnīcefekta gāzu ierobežošanā
11.11. Pielāgošanās klimata pārmaiņām
11.12. Nevalstiskā sektora nozīme klimata politikas veidošanā un
īstenošanā
12. Adaptācija (piemērošanās) klimata pārmaiņām
12.1. Adaptācijas koncepcija
12.2. Adaptācijas politika
12.3. Ieteikumi adaptācijas risinājumiem
12.3.1. Klimata pārmaiņu adaptācijas risinājumi valsts līmenī
12.3.2. Izglītība un zinātne adaptācijas izstrādei un ieviešanai
12.3.3. Adaptācija klimata pārmaiņām pilsētvidē un telpiskās attīstības
plānošanā
12.3.4. Adaptācija klimata pārmaiņām lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā
12.3.5. Adaptācija klimata pārmaiņām un ūdens resursu
apsaimniekošana
13. Klimata pārmaiņas, dzīvesveids un patēriņš,
oglekļa dioksīda zemu emisiju sabiedrība
13.1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanas metodes – oglekļa
pēda
13.2. Oglekļa mazietilpīga attīstība
Studentu praktiskais darbs
Studentu praktiskais –projektēšanas darbs izvēlētā teritorijā / par
izvēlētu teritoriju (Seminārnodarbības)
1. studentu darbs (individuāli ar sekojošu darbu grupās): klimata
pārvaldības mērķgrupu un klimata pārvaldības komunikācijas
novērtējums konkrētā (studentam labi zināmā) Latvijas objektā,
kopsecinājumi grupās. Darba uzdevuma nodarbība un
rezultātu/diskusijas seminārnodarbība.

2. Studentu darbs (individuāli ar sekojošu darbu grupās): Klimata
pārmaiņu procesa radītie riski Latvijā, tajā skaitā Latvijas situācijā
īpaši nozīmīgie riski.
Studiju kursa
metodes
Prasības
kredītpunktu
iegūšanai

Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, mācību ekskursija
Studiju darbu veidi: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, grupu darbs
Nosakot studenta galīgo atzīmi, tiek ņemti vērā šādu darbu izpildes
rezultāti:
1. Semestra laikā izstrādāto praktisko darbu saturs un publiskā
aizstāvēšana-diskusija. Kopumā 3 ieskaites praktiskie darbi;
(1.1) praktiskais darbs par klimata pārvaldības mērķgrupu un
klimata pārvaldības komunikācijas novērtējumu konkrētā
Latvijas objektā – 20% kopējā darba vērtējumā,
(1.2) praktiskais darbs par ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna
piemēru un satura analīzi – 25%.
(1.3) Praktiskais darbs par klimata pārmaiņu procesa radīto risku
identifikāciju – 15%
Visu trīs Ieskaites darbu kopējais ieguldījums kursa gala vērtējumā
tādējādi ir 60 %. Vērtējot ieskaites darbu, tiek novērtēts: (i)
individuālā darba fāze un iesniegtā individuālā darba saturs, (ii)
individuālā darba prezentācija un atbilžu uz jautājumiem kvalitāti, (iii)
darbs grupā un studenta aktivitāte un ieguldījums kopsecinājumu
izstrādāšanā, izstrādāto kopsecinājuma satura kvalitāte.
2. Noslēguma darbs – eksāmens 40% no kursa gala vērtējuma.
Vērtējums ietver studenta zināšanu vērtējums vadoties pēc rakstiskā
darba kvalitātes vērtējums, un studenta darba vērtējums noslēguma
seminārā, kas ietver.
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