
Līdzšinējās un nākotnes klimata 

pārmaiņas Latvijā

Rīga, 27.10.2020.

Dace Gaile

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

Prognožu un klimata daļas

Klimata un skaitliskās modelēšanas nodaļas

Datu analītiķe





OPERATĪVĀ METEOROLOĢISKO 
NOVĒROJUMU INFORMĀCIJA 





LĪDZŠINĒJĀS KLIMATA PĀRMAIŅAS 
PASAULĒ

National Oceanic and Atmospheric Administration, 2015 



PAGĀTNES KLIMATA LIECĪBAS



KĀ JUMS ŠĶIET? 

Kāda bija Latvijas vidējā gaisa temperatūra 2019. gadā?

a) +5,4 °C

b) +6,7 °C

c) +7,3 °C

d) +8,2 °C

2019. gads bija siltākais gads novērojumu vēsturē 
(kopš 1924. gada).



LĪDZŠINĒJĀS KLIMATA PĀRMAIŅAS
LATVIJĀ

2019. Gada vidējā gaisa temperatūra bija +8,2 °C



KĀ JUMS ŠĶIET? 

Kāda ir augstākā Latvijā novērotā gaisa temperatūra?

a) +37,8 °C

b) +41,3 °C

c) +34,4 °C

d) +40,9 °C
Tā novērota 2014. gada 4. augustā Ventspilī.

Kāda ir zemākā Latvijā novērotā gaisa temperatūra?

a) -45,9 °C

b) -43,2 °C

c) -41,3 °C

d) -37,6 °C
Tā novērota 1956. gada 8. februārī Daugavpilī.



KĀ JUMS ŠĶIET? 

Kāds ir bijis biezākais Latvijā novērotais sniega segas biezums?

a) 0,96 m

b) 1,78 m

c) 1,13 m

d) 1,30 m
Tas novērots 1931. gada 16. martā Gaiziņkalnā.

Kurš mēnesis Latvijā vidēji (normas periodā no 1981. līdz 2010. 
gadam) ir vismitrākais?

a) Jūnijs

b) Jūlijs

c) Augusts

d) Oktobris





KLIMATISKĀS NORMAS

Pēc Pasaules Meteoroloģijas organizācijas norādījumiem raksturīgos
klimatiskos apstākļus var definēt kā klimatisko parametru vidējās vērtības, kas
aprēķinātas 30 secīgu gadu periodam.

Šībrīža klimatu raksturo 1981.-2010. gadu periods.

References periodu raksturo 1961.-1990. gadu periods. To izmanto
raksturojot līdzšinējā klimata mainību.





KLIMATISKO DATU ANALĪZE

2018. gada sausums un karstums2017. gada augusta ekstremālie nokrišņi



KĀ JUMS ŠĶIET? 

Kurš ir vējainākais gadalaiks Latvijā?





KĀ JUMS ŠĶIET? 

Kurā mēnesī Latvijā ir visvairāk zibens spērienu?



ZIBENS SENSORU NOVĒROJUMI



ZIBENS SENSORU NOVĒROJUMI



SATELĪTU DATU IZMANTOŠANA  SAULES 
RADIĀCIJAS MONITORINGĀ



KĀ JUMS ŠĶIET? 

Kur Latvijā ir visgarākais un kur visīsākais veģetācijas periods?
Veģetācijas periods ir dienu skaits gadā starp periodiem, kad pirmo un pēdējo reizi 
novērotā diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs +5 °C vismaz sešas dienas pēc 
kārtas



VEĢETĀCIJAS PERIODA ILGUMS



SAUSUMA UN MITRUMA RĀDĪTĀJS



NĀKOTNES KLIMATA 
SCENĀRIJI



NĀKOTNES KLIMATA SCENĀRIJI

Analizētie meteoroloģiskie parametri:

• Gaisa temperatūra

• Nokrišņu daudzums

• Vēja ātrums

• Sniega segas dziļums

Laika posmi: 

• No 2011. līdz 2040. gadam

• No 2041. līdz 2070. gadam

• No 2071. līdz 2100. gadam

IPCC scenāriji: RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5

Izmantoti dažādu valstu izstrādātie modeļi
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KLIMATA PĀRMAIŅU SCENĀRIJI

Dažādi siltumnīcas efektu 

izraisošo gāzu 

koncentrāciju izmaiņu 

scenāriji
• RCP4.5 (SEG emisijas maksimumu

sasniedz 2040. gadā)

• RCP8.5 (SEG emisijas pieaugums turpinās 

līdz pat gadsimta beigām)

Klimata pārmaiņu

prognozes dažādiem 

scenārijiem

IPCC’s Fifth Assessment (AR5) Synthesis Report



LĪDZŠINĒJĀS KLIMATA PĀRMAIŅAS LATVIJĀ
– GAISA TEMPERATŪRA

Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropā, pēdējās desmitgadēs vērojama 
diezgan stabila vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās.

Gaisa temperatūras 
paaugstināšanās ziemā 
līdz šim ir bijusi 
ievērojami straujāka 
nekā vasarā. 



Turklāt ar katru nākamo 30 gadu 
periodu vasaras dienu skaits 
palielinās, un šīs pieauguma 
tendences kļūst aizvien izteiktākas.

2002. gadā Latvijā vidēji 
bijušas 38,7 vasaras dienas; 
Rīgā vasaras dienu skaits 
sasniedzis pat 60 dienas

Ievērojami palielinās t.s. vasaras dienu skaits, kad maksimālā gaisa 
temperatūra sasniedz vismaz +25°C.

1961.–1990. g. 1971.–2000. g. 1981.–2010. g. 1961.–2010. g.

Vidējais vasaras dienu skaits 15,3 16,9 18,6 17,4

Vidējais maksimālais vasaras 

dienu skaits
33,3 35,4 40,9 41,0

Regresijas slīpuma koeficients -0,06 0,03 0,29 0,16

LĪDZŠINĒJĀS KLIMATA PĀRMAIŅAS LATVIJĀ
– GAISA TEMPERATŪRA



Veģetācijas perioda ilgums (dienu skaits) Latvijā 
laika periodā no 1961. līdz 2010. gadam

Veģetācijas perioda ilguma izmaiņas (+/- dienas) 
Latvijā laika periodā 2071.–2100. g., salīdzinot ar 

laika periodu 1961.–1990.g., RCP8.5 scenārijs

Ilggadīgais vidējais tropisko nakšu skaits Latvijā 
laika periodā no 1961. līdz 2010.gadam

Tropisko nakšu skaita izmaiņas
(+/- dienas) Latvijā laika periodā 2071.–2100.g., salīdzinot 

ar laika periodu 1961.–1990.g., RCP8.5 scenārijs

NĀKOTNES KLIMATA PĀRMAIŅU SCENĀRIJI LATVIJAI
– GAISA TEMPERATŪRA



Arī nokrišņu daudzuma 
izmaiņās vērojama 
pozitīva tendence, jo īpaši 
ziemas sezonā, kā arī 
vasaras laikā.

LĪDZŠINĒJĀS KLIMATA PĀRMAIŅAS LATVIJĀ
– NOKRIŠŅU DAUDZUMS



Pieaudzis ne tikai kopējais nokrišņu 
daudzums, bet arī dienu skaits ar 
stipriem nokrišņiem. 

Izmaiņas vasaras sezonā varētu būt 
skaidrojamas ar konvektīva tipa 
nokrišņu jeb lietusgāžu īpatsvara 
palielināšanos, kam raksturīgs liels 
nokrišņu daudzums īsā laika periodā.       

Dienu skaits gadā ar stipriem (≥10 mm) nokrišņiem 

LĪDZŠINĒJĀS KLIMATA PĀRMAIŅAS LATVIJĀ
– NOKRIŠŅU DAUDZUMS

Dienu skaits gadā ar ļoti stipriem (≥20 mm) 
nokrišņiem 



NĀKOTNES KLIMATA PĀRMAIŅU SCENĀRIJI LATVIJAI
– NOKRIŠŅU DAUDZUMS

Vidējā (no kreisās puses augšējā rindā ziema, pavasaris, apakšējā rindā –vasara, 

rudens) atmosfēras nokrišņu daudzuma izmaiņas (izmaiņas %, 2071.-2100.g. 

attiecībā pret 1961.-1990.g. vērtībām) Latvijas teritorijā pēc RCP 4,5 klimata 

pārmaiņu scenārija

Vidējā (no kreisās puses augšējā rindā ziema, pavasaris, apakšējā rindā –vasara, 

rudens) atmosfēras nokrišņu daudzuma izmaiņas (izmaiņas %, 2071.-2100.g. 

attiecībā pret 1961.-1990.g. vērtībām) Latvijas teritorijā pēc RCP 8,5 klimata 

pārmaiņu scenārija



Izmaiņas vidējā vēja ātrumā Latvijā laika
periodā no 1966. līdz 2010. gadam
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KLIMATA PĀRMAIŅAS LATVIJĀ –
VIDĒJAIS VĒJA ĀTRUMS

Globālo klimata modeļu ansambļa 
prognozētās gada vidējā vēja ātruma 
vērtību izmaiņu projekcijas (izmaiņas 
% attiecībā pret 1971.-2000.g. 
vērtībām) Latvijas teritorijai



KLIMATA PĀRMAIŅAS LATVIJĀ 
- SNIEGA SEGAS BIEZUMS

Pēdējo dekāžu laikā vērojama pakāpeniska sniega segas biezuma 
samazināšanās.
Arī nākotnes klimata pārmaiņu scenāriji ir ar līdzīgu tendenci.

Gada vidējā sniega segas biezuma izmaiņas 
Latvijā laika periodā 1961.-2010. gads 

Vidējā sniega segas biezuma izmaiņas (%) Latvijā 
laika periodā 2071.–2100.g., salīdzinot ar laika 

periodu 1971.–2000.g. (RCP8.5 scenārijs)





SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA
PAR KLIMATA PĀRMAIŅĀM

Gan sabiedrībai, gan Latvijas un starptautiskajai zinātniskajai kopienai tiek piedāvāts
interaktīvs klimata pārmaiņu analīzes rīks, kurā ir iespējams sekot līdzi klimata
pārmaiņām pagātnē, kā arī iepazīties ar prognozētajiem klimata pārmaiņu scenārijiem
tuvākā un tālākā nākotnē.

klimata.atlants@lvgmc.lv

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



PALDIES PAR UZMANĪBU!

www.videscentrs.lvgmc.lv
https://twitter.com/LVGMC_Meteo
dace.gaile@lvgmc.lv

https://twitter.com/LVGMC_Meteo

