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Mērķis

• Sasniegt klimata mērķus informējot un iesaistot sabiedrību,
mainot patērētāju paradumus un komersantu saimniekošanas
pieejas

Viss par klimatu vienuviet
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• Dažādām mērķauditorijām piemērota, korektā veidā sniegta
aktuālākā un apkopota pieejamā informācija

• Mūsdienīga un ērti saprotama vietne par klimata pārmaiņām



• Informācija par klimata pārmaiņām

• Klimata pārmaiņu ierobežošana

• Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Sadaļas
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• Padomi projektu īstenotājiem

• Projektu piemēri

• Pētījumi

• Publikācijas, prezentācijas, foto, video

• Spēles, izglītojoši rīki

• Saites uz citiem noderīgiem resursiem

Sadaļas
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• Pieejamie finanšu avoti

Sadaļas

5

(un citi)



Sadaļas
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Mērķauditorijas
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- Padomi enerģijas un resursu 
taupīšanai

- Paradumu un 
rīcības maiņa

- Projekti

- Līdzfinansējums

- Likumdošana

- Klimata tehnoloģijas

- Atjaunojamie energoresursi

- Likumdošana

- Klimata mērķi

- Programmas, 
iesaiste

- Izglītojoša 
informācija

- Spēles, rīki, aprēķini



• Aktuālās ziņas un jaunumi

• Notikumi

• Pētījumi, pasākumi

• Īstenotie projekti

• utt.

Sadaļas
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Sadaļas
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Sadaļas
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- Pasākumu 
kalendārs par 
notiekošo Latvijā 
un pasaulē

@klimatam

- Portāla  
apmeklētāju 
viedoklis

- Saite uz esošiem 
kalkulatoriem un 
aprēķinu rīkiem

- LVĢMC Klimata 
pārmaiņu analīzes 
rīks



• Izstrādātājs VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”

• Rīks piedāvā interaktīvas kartes un grafikus ar līdzšinējām
novērotām vērtībām periodā no 1961. līdz 1990. gadam un
demonstrē nākotnes klimatu Latvijā pēc šādiem galvenajiem
parametriem:
o Gaisa temperatūra
o Atmosfēras nokrišņi
o Vēja ātrums

• http://www2.meteo.lv/klimatariks/
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Klimata pārmaiņu analīzes rīks

http://www2.meteo.lv/klimatariks/


Saturs
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http://www2.meteo.lv/klimatariks/


• Portāla izstrādātājs – SIA «Bright»

Šobrīd izstrādes procesā

Pieejams aprīļa beigās

• Tehniskā uzturēšana – VRAA (Valsts reģionālās attīstības
aģentūra)

• Saturiskā atjaunošana un administrēšana – VARAM Klimata
pārmaiņu departaments

www.klimatam.lv
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Paldies par uzmanību!

sofija.grinvalde@varam.gov.lv

☎ 67026907

@klimatam

💻 www.klimatam.lv

(drīzumā)
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