
Eiropas kosmosa izstāde
Kā kosmoss ienāk  
mūsu dzīvē

ES patlaban izstrādā Eiropas Kosmosa politiku un veido spē-
cīgu Eiropas Kosmosa programmu. Šīs iniciatīvas ir svarīgas 
mūsu sabiedrības izaugsmei un attīstībai un tiešā veidā 
pozitīvi ietekmēs mūsu dzīvi.

Eiropas mēroga kosmosa politikas izstrāde liecina par ES 
spēju uzņemties vadošo lomu stratēģiski nozīmīgās nozarēs, 
kurās apvienotas daudzas un dažādas politikas jomas — no 
telekomunikācijām līdz pat humānajai palīdzībai.

Līdztekus abām Eiropas kosmosa pamatprogrammām — 
Galileo (globālā satelītnavigācijas sistēma) un Copernicus 
(globālā vides un drošības novērošanas sistēma) — Eiropa 
stiprina arī savas spējas jūras novērošanas, robežuzraudzī-
bas un kosmosa izpētes jomā un spēju nodrošināt piekļuvi 
kosmosam visām ES valstīm.

Eiropas Kosmosa politika nodrošinās to, ka Eiropa kosmosa 
jomā spēlē nozīmīgu un vadošu lomu un ka kosmosā izvieto-
tas tehnoloģijas sniedz maksimālu ieguvumu iedzīvotājiem un 
ieguldījumu konkurētspējā, izaugsmē un darbavietu izveidē.

Kosmosa izpēte — jaunas idejas gaišākai nākotnei
Eiropas Komisijas darbības kosmosa pētniecības un izstrā-
des jomā ir ļoti svarīga Eiropas Kosmosa politikas daļa un 
papildina dalībvalstu un citu iesaistīto pušu, tostarp Eiropas 
Kosmosa aģentūras (EKA), centienus.

Eiropa jau gadu desmitiem ir aktīvi darbojusies kosmosa jomā. 
Tās darbības ir saistītas gan ar nesējraķetēm un kosmosa 
izpēti, gan ar satelītu lietojumiem, kas nodrošina pakalpo-
jumus sabiedrībai.

Kosmosa izpēte palīdz sasniegt svarīgus mērķus tādās jomās 
kā transports, lauksaimniecība, zivsaimniecība, ārkārtas 
situāciju pārvaldība, humānā palīdzība u. c. Pakalpojumi, 
kuru pamatā ir kosmosa izpēte, ļauj modernajai sabiedrībai 
efektīvi funkcionēt. Satelīti nodrošina, piemēram, ziņu raidī-
jumu tiešraidi un moderno navigācijas sistēmu darbību un 
sniedz laika prognozes.
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Eiropas kosmosa izstādē!Laipni lūdzam 
GALILEO un EGNOS 

Globāla precizitāte, ticamība un neatkarība CopernicusPlanētas novērošana

Šajā unikālajā, ceļojošajā izstādē jūs varat uzzināt par dau-
dziem un dažādiem ieguvumiem, ko Eiropai sniedz kosmoss. 
Šeit jūs varat aplūkot, aptaustīt un piedzīvot to, ko Eiropa dara 
kosmosā un saistībā ar to, kā arī uzzināt, kā šīs iniciatīvas jau 
tagad uzlabo mūsu dzīves kvalitāti.

Pateicoties Eiropas Savienības ieguldī-
jumiem modernos satelītnavigācijas 
(Galileo un EGNOS) un Zemes novē-
rošanas (Copernicus) pakalpoju-
mos, iedzīvotāji visā Eiropā varēs 
baudīt drošāku, efektīvāku un 
videi nekaitīgāku dzīvesveidu. 
Turklāt ir sagaidāms, ka pakal-
pojumi un lietojumi, ko mums 
sniegs ES Kosmosa programma, 
radīs jaunas iespējas globālajā tirgū 
un palīdzēs atbalstīt darbavietu izveidi 
un ekonomisko izaugsmi nākotnē.

Līdz šīs desmitgades beigām globālās satelītnavigācijas lieto-
jumu tirgus sasniegs EUR 240 miljardu apjomu un apmēram 7 % 
no tā iekšzemes kopprodukta, kas atkarīgs no satelītnavigācijas 
pakalpojumiem un Eiropā sastāda EUR 800 miljardus. Pētījumi 
liecina, ka savas darbības pirmajos 20 gados Galileo Eiropas 
ekonomikā varētu sniegt ieguldījumu līdz pat EUR 90 miljardiem.

Līdztekus Galileo arī Copernicus izmanto kosmosā un uz Zemes 
iegūtos datus, lai palīdzētu uzlabot mūsu izpratni par klimata 
pārmaiņām un vides jautājumiem, novērojot, piemēram, okeānu 
stāvokli vai atmosfēras sastāvu. Copernicus varēs izmantot 
arī drošības jomā, piemēram, robežuzraudzībā. Ir paredzēts, 
ka Copernicus radītie ieguvumi desmitkārtīgi pārsniegs tajā 
ieguldīto līdzekļu apjomu. Saskaņā ar ESAO sniegto informāciju, 
Zemes novērošanas globālā tirgus apjoms līdz 2017. gadam 
varētu palielināties līdz EUR 3 miljardiem gadā.

Turklāt Eiropas kosmosa rūpniecības nozares apjoms patlaban 
ir EUR 5,4 miljardi gadā un tajā ir nodarbināts 31 000 augsti 
kvalificētu darbinieku.

Eiropas Komisija un tās vietējie partneri Eiropas kosmosa 
izstādē aicina piedzīvot dzīvi uz Zemes... kas kļuvusi labāka, 
pateicoties kosmosam!

Eiropas satelītnavigācijas sistēma Gali-
leo piedāvās neatkarīgus pozicionēša-
nas, navigācijas un laika pakalpoju-
mus un būs savietojama ar Amerikas 
GPS un Krievijas Glonass sistēmām, 
tādējādi nodrošinot uzlabotu kopīgu 
darbību.

Galileo veidos 30 satelīti, kas riņķos 
aptuveni 23 000 km attālumā no Zemes. 
Šī sistēma piedāvās 5 pakalpojumus:
1. Brīvi pieejamais pakalpojums: bez maksas un brīvi pieejams 

sabiedrībai;
2. Publiskais regulētais pakalpojums: valsts iestādēm paredzēts 

drošs pakalpojums, kurā tiek izmantoti šifrēti signāli;
3. Meklēšanas un glābšanas pakalpojums: Eiropas ieguldījums 

starptautiskajā Cospas–Sarsat meklēšanas un glābšanas sis-
tēmā;

4. Dzīvības aizsardzības pakalpojums: Pateicoties EGNOS, šis 
pakalpojums tagad ir pieejams aviācijas nozarē, un Galileo vēl 
vairāk uzlabos tā darbību;

5. Komerciālais pakalpojums: ticami augstas precizitātes dati 
profesionāliem lietotājiem.

EGNOS — Eiropas pirmais ieguldījums satelītnavigācijas jomā
Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) 
uzlabo GPS precizitāti visā Eiropā, padarot to piemērotu ar drošību 
saistītiem lietojumiem, piemēram, lidojumu veikšanai vai kuģošanai 
caur šauriem kanāliem.

EGNOS sniedz koriģētu GPS informāciju, ļaujot eiropiešiem izmantot 
visprecīzākos datus esošo pakalpojumu uzlabošanai vai jaunu pakal-
pojumu izstrādei. EGNOS arī apliecina sistēmas “integritāti” — to, 
cik pareiza ir sniegtā informācija un cik lielā mērā tai var uzticēties.

EGNOS veido 3 satelīti un Zemes staciju tīkls. Šī sistēma piedāvā 
3 pakalpojumus:
1. Brīvi pieejamais pakalpojums: bez maksas un brīvi pieejams 

ikvienam, kura rīcībā ir ar EGNOS savietojama GPS ierīce;
2. Dzīvības aizsardzības pakalpojums: nodrošina “integritātes” 

funkciju, kas 6 sekunžu laikā ļauj brīdināt lietotāju par GPS 
signāla problēmu. Tas ir būtiski situācijās, kad satelītnavigācija 
tiek izmantota lietojumiem, no kuriem ir atkarīga cilvēku dzīvība. 
2011. gadā EGNOS tika sertificēts izmantošanai civilajā aviācijā.

3. EGNOS Datu izplatīšanas pakalpojums (EDAS): nodrošina EGNOS 
informācijas sniegšanu reāllaikā internetā.

Copernicus ir Eiropas iniciatīva autonomu Zemes novērošanas 
sistēmu izveidei nolūkā uzlabot Eiropas iedzīvotāju labklājību 
un drošību.

Mēs saskaramies ar vairākām būtiskām mūsu dzīvesveida 
pārmaiņām. Nākamo paaudžu labklājība ir atkarīga no efektīvas 
vides politikas īstenošanas un tūlītējiem pasākumiem mūsu 
drošības garantēšanai. Lai varētu risināt paš-
reizējās problēmas, lēmumu pieņēmējiem 
ir vajadzīga uzticama informācija par 
to, kā un kāpēc mūsu planēta un tās 
klimats mainās. Copernicus ir Eiropas 
atbilde uz steidzamo nepieciešamību 
pēc precīzas, ticamas un savlaicīgas 
informācijas par vidi.

Kā darbojas Copernicus
Izmantojot datus no Zemes novērošanas 
satelītiem, uz zemes izvietotiem senso-
riem, atmosfēras monitoringa iekārtām un 
okeānā izvietotām bojām, Copernicus sniedz būtisku informāciju 
par vidi karšu, datu kopu, ziņojumu, mērķtiecīgu brīdinājumu 
u. c. veidos.

Copernicus pakalpojumi aptver daudzas svarīgas nozares. 
Zemes novērošanas, jūras vides novērošanas un atmosfēras 
novērošanas pakalpojumi palīdz izstrādāt tiesību aktus vides 
jomā un uzraudzīt to īstenošanu un efektivitāti. Šie pakalpojumi 
mums palīdz arī labāk izprast klimata pārmaiņas un izstrādāt 
efektīvu to mazināšanas un pielāgošanās politiku.

Pateicoties ātras novērošanas un kartēšanas iespējām, Coper-
nicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums atbalsta neat-
liekamās palīdzības sniegšanu visā pasaulē dabas katastrofu, 
rūpniecisku avāriju vai humāno krīžu gadījumā.

Kāpēc Copernicus?
Vienota Zemes novērošanas un uzraudzības sistēma nodro-
šina labāku, ātrāku un rentablāku informācijas sniegšanu. Tā 
rada jaunus tirgus un darbavietas, tādējādi palīdzot Eiropas 
ekonomikai augt.


