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Projekta apraksts (mērķis, 
uzdevumi, aktivitātes, rezultāti, 
nepieciešamības pamatojums) 

Projekta mērķis ir palielināt programmas „Nacionālā klimata 

politika” mērķa grupu  zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu 

sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas 

pasākumu īstenošanā, kuri saistīti ar pielāgošanos klimata 

pārmaiņām, izveidojot izglītības moduli „Klimata pārmaiņas” un 

izmantojot to vai tā daļas  augšminētā  mērķa sasniegšanai 

izglītošanas un zināšanu paaugstināšanas procesā, jo īpaši ceļot 

izglītojamo izpratni par siltumnīcas efekta gāzu emisiju 

samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības 

pamatojums 
Eiropas Savienībā viena no prioritātēm ir mazināt ietekmi uz 

klimata pārmaiņām, tāpēc ES un tās dalībvalstīs tiek atbalstīti 

dažādi pasākumi energoefektivitātes veicināšanai, vietējo un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kā arī vides apziņas 

celšanai. Šādi pasākumi tiek veikti ne tikai, lai nodrošinātu ES 

kopīgo mērķu sasniegšanu, ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko 

izaugsmi, bet arī lai dalībvalstis, tajā skaitā Latvija, spētu pārdomāti 

attīstīties un saviem iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu dzīves 

vidi. 

Liepājas Universitāte, īstenojot piedāvāto projektu, plāno palielināt 

mērķauditorijas un sekundārās mērķauditorijas zināšanas un 

kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu 

novēršanā un politikas pasākumu īstenošanā, kuri saistīti ar 

pielāgošanos klimata pārmaiņām, tādējādi ceļot kopējās sabiedrības 

informētību un rezultējošu ietekmes uz vidi samazinājumu, kas 

rezultātā nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu dzīves vidi. 

Projekta ietvaros tiktu izstrādāts (1.aktivitāte) un aprobēts 

(2.aktivitāte) studiju modulis „Klimata pārmaiņas”, kas tiks 

izmantots projekta mērķa sasniegšanai un tādējādi augšminēto 

problēmu risināšanai. 

Plānotā izglītības moduļa priekšrocības attiecībā pret citām 

izglītošanas aktivitātēm ir tajā, ka mērķauditorija ne tikai iegūst 

zināšanas par normatīvo bāzi un teorētiskas zināšanas par klimata 

pārmaiņām, bet iegūst praktisku iespēju iepazīties ar reāli 

strādājošām atjaunojamo energoresursu iegūšanas sistēmām (piem., 

saules bateriju sistēmas, dabasgāzes izmantošanas reaktors u.c.) 

veicot praktiskus laboratorijas darbus, kā arī novērtēt šo sistēmu 

izmantošanas sekas, izmantojot modelēšanas rīkus, kas ļauj 



 

 
 

 

 

prognozēt klimata izmaiņas, ja tiek praksē lietoti vieni vai citi 

enerģijas avoti. 

Projekta mērķa auditorija projekta realizācijas laikā ir personu 

grupa, kuru veido Liepājas Universitātē studējošie, kā arī 

uzaicinātie pārstāvji no programmas „Nacionālā klimata politika” 

mērķa grupas. 

Projekta ietvaros izveidojamā izglītības moduļa ietvaros tiks 

aptvertas šādas tēmas: 

1. Klimata pārmaiņu būtība un norises liecības Latvijā un 

pasaulē, kā arī nepieciešamība pielāgoties klimata 

pārmaiņām un pielāgošanās iespējas Latvijā un pasaulē 

(ietverts arī normatīvās bāzes apskats); 

2. Siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanas iespēju 

daudzveidība Latvijā gan tehnoloģiju un pasākumu, gan 

aktivitāšu īstenotāju aspektā (ietverti laboratorijas darbi un 

darbs ar matemātiskajiem modeļiem); 

Klimata pārmaiņu, to mazināšanas un pielāgošanās klimata 

pārmaiņām sociālekonomiskie aspekti Latvijā. 
Iesniegtais projekts ir aktuāls, jo tas palīdz risināt jautājumus, kas ir 

saistīti ar vienu no ES prioritātēm – mazināt ietekmi uz klimata 

pārmaiņām, kā arī vērš uzmanību uz dažādu veidu atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas iespējām. 

Plānotais projekta sākuma un 
beigu datums 

1 gads un 6 mēneši (ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30. aprīlim). 

Projekta finansētājs Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 
Projekta līdzfinansētāji 
 

Liepājas Universitāte 

Projekta budžets  Kopējais projekta 
budžets 

112 143,26 

Kopējais pieprasītais 
finansējums 

95 321,77 

Pieprasītā summa, kas 
projektā attiecas uz 
LiepU 

16 821,49 

LiepU līdzfinansējums 16 821,49 


