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1. Rokasgrāmatas ievads un mērķis 

Klimata pārmaiņas ir lielākais izaicinājums, ar ko cilvēce ir saskārusies visā tās vēsturē. Zemes atmosfēras 

sasilšana, ko izraisīja apjomīgs fosilā kurināmā izmantojums kopš industriālās revolūcijas, ir iemesls tam, 

ka palielinās ekstremālie klimatiskie apstākļi, kuru ietekme jau ir jūtama: lietusgāzes, sausums, karstuma 

viļņi vai jūras līmeņa celšanās. Šīm klimata pārmaiņām ir būtiska negatīva ietekme uz planētu, 

piemēram, ekosistēmu izmaiņas, lauksaimniecības produktivitātes samazināšanās, cilvēku veselības 

problēmas, ar plūdiem saistīti zaudējumi vai pieprasījuma pieaugums pēc neatliekamās palīdzības 

pakalpojumiem. Taču tas rada arī sociālās, ekonomiskās un vides iespējas, un tam ir pozitīvi aspekti, 

piemēram, tūrisma sezonas pagarināšana vai jaunas nodarbinātības nišas, kas saistītas ar cīņu pret 

klimata pārmaiņām un to ietekmi. 

Visas stratēģijas cīņai pret klimata pārmaiņām ir saistītas ar divām skaidri atšķirīgām jomām: darbībām, 

kuru mērķis ir mazināt klimata pārmaiņu risku un to nopietnību, un darbībām, kas mēģina pielāgot vidi 

tās ietekmei. Šajā cīņā Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā ir piemērota rīcības platforma 

vietējā līmenī. Pievienošanās šai iniciatīvai ir saistīta ar Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 

(IEKRP) izstrādi, kas ietver klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumus, tostarp stingras 

saistības apkarot enerģētisko nabadzību un aizsargāt visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas no tā, ka 

tās zaudē piekļuvi energopakalpojumiem. 

Lai gan klimata pārmaiņu mazināšana, kas ietver tādu darbību izstrādi, kuras krasi samazina 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, pēdējās desmitgadēs ir pietiekami izpētīta un novērtēta, 

metodoloģija, kā pielāgot mūsu pilsētas klimata pārmaiņām, ir sarežģīta, un tai ir nepieciešama 

detalizēta vietējo klimata un vājo vietu analīze. 

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir nodrošināt pašvaldības tehniķiem un vadītājiem metodoloģiju, kuras 

pamatā ir viņu pilsētas kvalitatīva analīze, jo tā saskaras ar klimata pārmaiņām. Tādā veidā 

diagnostikas posms tiek būtiski vienkāršots, jo tas neprasa kvantitatīvu informāciju, kas vairumā 

gadījumu nav pieejama pašvaldībām. Tādējādi rokasgrāmata ir noderīgs instruments pašvaldībām, 

kuras pirmo reizi saskaras ar klimata pārmaiņām pielāgotas pilsētas izveides problēmu. Tad vietējās 

varas iestādes var plānot savus pasākumus saskaņā ar vietējo situāciju, integrējot tos pasākumos, kas 

saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un cīņu pret enerģētisko nabadzību. 

 

2. Pilsētu mēru pakts 

Eiropas Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā ir brīvprātīga iniciatīva, kurā piedalās tūkstošiem 

vietējo pašvaldību, kas ir apņēmušās sasniegt Eiropas Savienības izvirzītos mērķus klimata un 

enerģētikas jomā. Tā tika uzsākta 2008. gadā ar mērķi palīdzēt vietējām pašvaldībām sasniegt klimata 

pārmaiņu mazināšanas mērķus, ko Eiropas Savienība noteikusi 2020. gadam: 20% enerģijas no 

atjaunojamiem enerģijas avotiem, 20% enerģijas pieprasījuma samazinājums, uzlabot efektivitāti, un 

20% siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums. Iniciatīvai jau no paša sākuma bija lieli panākumi, 

pateicoties tās novatoriskajai pieejai darbībām, kas saistītas ar klimatu un enerģētiku. 

Kustība, kuras izcelsme bija Eiropas Savienībā, tagad apvieno vairāk nekā 9800 pašvaldības 57 valstīs 

5 kontinentos, iesaistot vairākas ieinteresētās personas. Patlaban Pasaules pilsētu mēru pakts balstās uz 

galvenajiem iniciatīvas panākumu faktoriem: tās augšupējo pārvaldību, daudzlīmeņu sadarbības 

modeli un uz kontekstu vērsto rīcības sistēmu. 
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Daži pilsētu mēru pakta vēstures atskaites punkti ir: 

 

 

 

Tas, ko šodien dēvē par Pasaules mēru paktu klimata un enerģētikas jomā, pilnībā atbilst ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem un klimata tiesiskuma principiem un risina trīs galvenos jautājumus: 

klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņu negatīvajām sekām un vispārēja 

piekļuve drošai, tīrai un cenas ziņā pieejamai enerģijai. 

 

 

1 attēls. Pilsētu mēru pakta un pilsētu mēru adaptācijas apvienošanās ceremonija, ar 

ko izveido Pilsētas mēru paktu klimata un enerģētikas jomā. (2015) 

Dalība Pilsētu mēru paktā par klimatu un enerģētiku ļauj vietējām pašvaldībām uzņemties vadošo lomu 

klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanā, atbalstot tās šajos centienos, nodrošinot tām atzīšanu, 

resursus un sadarbības iespējas, kas vajadzīgas, lai uzņemtos saistības enerģētikas un klimata jomā 

nākamajā līmenī. 

2008 Reģionu komitejas un Eiropas Komisijas uzsāktais Pilsētas mēru pakts ar mērķi iesaistīt un 

atbalstīt mērus, lai apņemtos sasniegt ES mērķus klimata un enerģētikas jomā. 

2011 Savu panākumu dēļ Pilsētas mēru pakts jau līdz 2010. gada oktobrim pulcēja 2000 pilsētas, 

tādējādi mudinot Eiropas Komisiju izstrādāt līdzīgu iniciatīvu ES Austrumu partnerības valstīs, 

kas tagad darbojas Baltkrievijā, Ukrainā, Moldovā, Armēnijā, Gruzijā un Azerbaidžānā. 

2012 Eiropas kaimiņattiecību politikas ietvaros Vidusjūras dienvidu reģionā tika uzsākts Pilsētas 

mēru pakts, atbalstot vērienīgu ilgtspējīgas attīstības politiku Alžīrijā, Ēģiptē, Izraēlā, 

Jordānijā, Libānā, Marokā, Palestīnā un Tunisijā. 

2014 Eiropas Komisija uzsāka iniciatīvu “Pilsētas mēru adaptācija (Mayors Adapt)”, apzinoties, ka 

klimata pārmaiņas ir realitāte, kurai mūsu pilsētām ir jāpielāgojas. Mayors Adapt aicināja 

pašvaldības demonstrēt līderpozīcijas pielāgošanā, izstrādājot un īstenojot vietējās 

pielāgošanās stratēģijas. 

2015 Pilsētu mēru adaptācijas un pilsētu mēru pakta iniciatīvas oficiāli apvienojās Eiropas 

Parlamentā 2015. gada 15. oktobrī notikušajā ceremonijā. Jaunais Pilsētas mēru pakts 

klimata un enerģētikas jomā ir gan vērienīgāks, gan plašāks: parakstītājpilsētas apņemas 

aktīvi atbalstīt ES 40% SEG emisiju samazināšanas mērķa īstenošanu līdz 2030. gadam un 

vienojas pieņemt integrētu pieeju klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanai, kā arī 

nodrošināt drošu, ilgtspējīgu un pieejamu enerģiju visiem. Klimata sammitā Parīzē tika 

paziņots par pilsētu mēru pakta klimata un enerģētikas jomā ģeogrāfisko paplašināšanu uz 

Subsahāras Āfriku, Ziemeļameriku un Dienvidameriku, Japānu, Indiju, Ķīnu un 

Dienvidaustrumāziju. 
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2. attēls Galvenie pasākumi, lai pašvaldība pievienotos Pilsētas mēru paktam klimata un 

enerģētikas jomā (avots: Pilsētas mēru pakts). 

 

Pilsētu mēru pakts par klimatu un enerģētiku ir atvērts visām vietējām pašvaldībām, kas ir demokrātiski 

izveidotas kopā ar vēlētiem pārstāvjiem neatkarīgi no to lieluma un enerģētikas, un klimata politikas 

īstenošanas stadijas. Lai pievienotos paktam, vietējām pašvaldībām jāveic šāds process: 

 

 

 

 

 

 

1. solis Iesniegt iniciatīvu “Pilsētas mēru pakts klimata un enerģētikas jomā” pašvaldības domei 

un lūgt apstiprināt saistību dokumentu. Kad dome ir pieņēmusi oficiālu rezolūciju, 

pilnvarot mēru parakstīt pakta sadarbības veidlapu. Pēc parakstīšanas aizpildiet savu 

informāciju pakta tīmekļa vietnē tiešsaistē un augšupielādējiet savu pienācīgi parakstīto 

sadarbības veidlapu. Pašvaldība ir pievienojusies Pilsētas mēru paktam. 

2. solis Pēc tam sākas divu gadu periods, kurā pašvaldībai ir jāuzlabo savas teritoriālās 

zināšanas, lai diagnosticētu savu pašreizējo stāvokli, saskaroties ar klimata pārmaiņām 

gan klimata pārmaiņu mazināšanas (emisiju uzskaite), gan pielāgošanās (klimata 

pārmaiņu scenāriji un riska un neaizsargātības analīze) ziņā. Ar lielu līdzdalību, iesaistot 

galvenās vietējās un reģionālās ieinteresētās personas, tiek sagatavots Ilgtspējīgas 

enerģētikas un klimata rīcības plāns (IEKRP). Tas ietver konkrētus pasākumus, lai 

mazinātu enerģijas izmantošanu, pielāgošanos un piekļuvi tai (cīņa pret enerģētisko 

nabadzību). Tiklīdz šo plānu apstiprina novada dome un pirms tā īstenošanas iesniedz 

Eiropas Komisijai izvērtēšanai. 

3. solis Reizi divos gados jāiesniedz SECAP uzraudzības ziņojumi. Tām būtu jāierosina 

atjauninājumi un korektīvi pasākumi, ja ir būtiskas novirzes no sākotnējiem mērķiem. 
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3. LIFE Adaptate Projekts 

LIFE Adaptate projekta “Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu izstrādei 

Eiropas pašvaldībās” mērķis ir risināt klimata pārmaiņu ietekmi uz pilsētu teritorijām, piemēram, intensīvs 

karstums, jūras līmeņa celšanās, galējas lietusgāzes, plūdi, zemes nogruvumi, gaisa piesārņojums, 

pārtikas trūkums vai ūdens trūkums. Šo draudu ietekme pastiprinās, ja tie rada zaudējumus 

pakalpojumu, infrastruktūras un mājokļu nodrošināšanā. 

“LIFE Adaptate” galvenais mērķis ir palielināt Eiropas pašvaldību apņemšanos īstenot Pilsētas mēru 

paktu klimata un enerģētikas jomā, izstrādājot vietējus pielāgošanās plānus, kas tiks integrēti vairāku 

pašvaldību iepriekšējos ietekmes mazināšanas mērķos, sniedzot visaptverošu pieeju cīņai pret klimata 

pārmaiņām. Šim nolūkam tā ir atbalstījusi 6 pašvaldības Portugālē, Spānijā un Latvijā jaunā pakta 

pievienošanās procesā. Turklāt projektā ir izstrādāta vienota metodoloģija, kas izklāstīta šeit, ilgtspējīgas 

enerģijas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrādei, lai jebkura Eiropas pašvaldība to varētu īstenot. 

Galvenais risinājums, ko sniedz LIFE Adaptate pret klimata pārmaiņu ietekmi, ir veicināt pielāgošanās 

politikas izstrādi vietējā līmenī un uzlabot Eiropas politiku attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

Galīgais mērķis ir sasniegt 2030. gada ES mērķus klimata un enerģētikas jomā, kuru mērķis ir ierobežot 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzlabot energoefektivitāti, palielināt atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu un nodrošināt piekļuvi lētai un drošai enerģijai. 

Projekts savu darbību veic sešās pašvaldībās, kas atrodas trīs Eiropas Savienības valstīs: Spānijai 

(Kartagena, Lorca un Águilas), Portugālei (Alfândega da Fé un Mértola) un Latvijai (Smiltene). Ir šādas 

darbības: 

• Izstrādāt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus 

(SECAP) iesaistītajās pašvaldībās, izmantojot dažādu struktūru sinerģijas un zināšanas, kas 

atbalsta tehnisko attīstību un sabiedrības līdzdalību. 

• Veikt demonstratīvus izmēģinājuma pasākumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu 

un pielāgošanos, vietējā līmenī, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, ko pēc tam var atkārtot 

citās Eiropas jomās, paplašinot pieredzi un zināšanas par pielāgošanās pasākumiem. Testēt 

sadarbības shēmas starp dažādu valstu pašvaldībām un sabiedrības līdzdalības pozitīvo 

ietekmi. 

• Izvērtēt ieguvums, kas rodas dažādu valstu pašvaldību sadarbības rezultātā. 

• Izvērtēt, kā vietējās iniciatīvas un pasākumu pieņemšana ļauj pielāgoties klimata pārmaiņām 

un mazināt to ietekmi. 

• Popularizēt šos īpašos resursus un instrumentus un atbalstīt to izstrādi, nodošanu un 

pavairošanu Eiropas līmenī. 

Šis īpašo mērķu kopums norāda uz galīgo mērķi: ka vietējās varas iestādes un atbalsta struktūras ir 

pastiprinājušas mehānismus, lai izstrādātu efektīvus pasākumus, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. 



 

 

LIFE ADAPTATE LIFE16 CCA/ES/000049 

10 

Vadlīnijas Ilgtspējīga enerģētikas un klimata 

rīcības plāna izstrādei 

Izmēģinājuma pasākumi ir: 

 

   

Águilas 

Mežainas teritorijas izveide ar pilienu 

apūdeņošanu, izmantojot attīrītu 

ūdeni no vietējās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas. 

Lorca 

Apēnotu teritoriju izveide vecpilsētas 

noslogotākajās ielās, uzstādot 

nojumes. 

Cartagena 

Zaļo zonu savienošana pa jaukta 

cikla gājēju koridoru ar apēnotām 

platībām, ko rada jauni koki un 

pergolas 

 
 

 

Smiltene 

Vidusezera tīrīšana un slūžu 

atjaunošana, lai novērstu 

aizaugšanu un ūdens līmeņa 

regulācijas iespēju. 

Mértola 

Apēnotu teritoriju izveide ar 

atjaunojamās enerģijas integrāciju. 

Alfândega da Fé 

Apēnotu teritoriju izveide ar 

fotoelementu pergolām un 

dabiska ezera veidošana. 

 

 

4. Ievads SECAP izstrādes procesā 

Lai izstrādātu jebkuru rīcības plānu, ir iepriekš jāanalizē pašreizējā situācija un iekšējie un ārējie aspekti, 

kas var pozitīvi vai negatīvi ietekmēt vietējo cīņu pret klimata pārmaiņām. No Pilsētas mēru pakta 

sākuma līdz tā apvienošanai ar pilsētas mēru Adapt tika izstrādāti divi pilnīgi neatkarīgi rīcības plāni. 

Tagad, kad abas iniciatīvas ir apvienojušās, ir jāīsteno vienots Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības 

plāns (SECAP), veicinot sinerģijas starp tās darbībām. 

Iepriekšējā klimata pārmaiņu mazināšanas analīze ietver bāzes emisiju inventarizācijas izstrādi, kas 

atbilst 1990. gadam vai tuvākajam gadam, par kuru ir pieejami dati, kurā emisiju daudzumu, ko rada 

enerģijas patēriņš teritorijā, nosaka, izmantojot noteiktus emisijas faktorus. Ietekmes mazināšanas plānā 

aplūkotās nozares ir šādas: 

• Pašvaldības ēkas un iekārtas. 

• Sabiedriskais apgaismojums. 

• Terciārais sektors. 

• Dzīvojamais sektors. 

• Transports un mobilitāte. 

• Rūpniecības nozare (pēc izvēles). 

• Lauksaimniecības un lopkopības nozare (pēc izvēles). 

Tiek ņemtas vērā arī maza mēroga (mazāk par 20 MW) enerģijas ražošanas iekārtas, kas izmanto 

atjaunojamās enerģijas priekšrocības.  
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3. attēls Ierosinātie galvenie pasākumi SECAP sagatavošanai 

 

Tiek izstrādāts Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (SEAP) ar samazināšanas mērķiem 2030. gadam, 

bet bāzes emisijas netiek mainītas, un tiek sastādīts jauns monitoringa emisiju saraksts, kas atbilst 

tuvākajam gadam, par kuru ir pieejami pilnīgi dati, lai sniegtu aktuālāku priekšstatu par vietējām 

emisijām. 

Viss energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas pasākumu kopums ir izstrādāts, pamatojoties uz 

šiem pārskatiem, nosakot emisiju samazināšanas mērķi (vismaz 40% salīdzinājumā ar bāzes scenāriju) 

paredzētajā termiņā (2030. gads). 

Tāpat nepieciešama iepriekšēja vietējo klimata tendenču analīze un lokālās noturības pakāpe, kas 

atspoguļojas risku un ievainojamības analīzē, kas sīkāk tiks izskaidrota vēlāk. Šīs analīzes rezultātā tiks 

definēti konkrēti pasākumi, kas ļaus palielināt vietējo noturību pret klimata pārmaiņām. 

Jaunajā rokasgrāmatā, ko publicējusi Eiropas Komisija, lai izstrādātu IEKRP1, ir ierosināta jauna, 

sistemātiskāka pieeja pilsētu mēru pakta trim galvenajiem pīlāriem: mazināšana, pielāgošanās un 

enerģētiskā nabadzība. Šis jaunais priekšlikums ir atspoguļots 3. attēlā. 

IEKRP izveides pamatā ir klimata pārmaiņu reglamentējošo noteikumu sīks pārskats, kas jāņem vērā visā 

procesā. Pēc tam pašreizējā stāvokļa analīze ietver emisiju uzskaiti un risku un vājo vietu analīzi atkarībā 

no klimata scenārijiem. Tas ļauj veikt vietējo SVID analīzi, kurā tiks pētītas vietējās vājās vietas un stiprās 

puses, saskaroties ar klimata pārmaiņām, kā arī vides apdraudējumi un iespējas pašvaldībai. Ilgtermiņa 

mērķu noteikšana enerģijas trūkuma mazināšanai, pielāgošanai un apkarošanai pašvaldībā ļauj 

izstrādāt vienotu rīcības plānu, kas censtos panākt lielāku integrāciju starp abiem aspektiem katrai 

piedāvātajai darbībai. 

Faktiski šī jaunā pieeja, lai arī tā ir sistemātiskāka, nerada būtiskas atšķirības salīdzinājumā ar iepriekšējo 

procesu, definējot divus atsevišķus rīcības plānus.  

                                            
1 Guidebook “How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)”. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/338a9918-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/338a9918-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
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5. SECAP izstrāde 

Klimata pārmaiņas ir realitāte, un pierādījumi jau ir. Tāpēc cīņa pret to ir atkarīga ne tikai no seku 

mazināšanas centieniem, bet arī no mūsu pilsētu pielāgošanās šīm klimata pārmaiņām, kas var izšķirīgi 

ietekmēt tās iedzīvotāju dzīvi.  

Tas ir lēmumu pieņemšanas process, kas ietver zināmas neskaidrības. Šajā kontekstā ir četri aspekti, 

kam būtu jāvada jebkurš pielāgošanās un mazināšanas process: 

• Tas ir nepārtraukts process. 

• Tas ir konkrēts process. 

• Tas ir process, kurā jāiesaista vairākas ieinteresētās personas, ietverot atsevišķas perspektīvas 

un kontekstu. 

• Tas ir process, kas jāvada. 

SECAP pārstāv vietējo stratēģiju, lai pašvaldība kļūtu par teritoriju, kur tās iedzīvotāji var turpināt attīstīt 

savu dzīvi un darbību par spīti klimata pārmaiņu draudiem. Tādēļ ir svarīgi, lai pašvaldībai būtu 

pamatīgas zināšanas gan fiziski, gan sociāli, gan ekonomiski, kā arī derīga informācija par klimata 

pārmaiņu ietekmi uz teritoriju un tās iedzīvotājiem. 

Tāpat kā jebkurš stratēģiskais plāns, tā īstenošana ir sadalīta divās atsevišķās daļās: pirmā 

koncentrēšanās uz diagnostiku, analizējot teritoriju un klimatu (pēc iespējas vietējā mērogā), veic 

emisiju uzskaiti un pētījumu par klimata apdraudējumiem, kas kopā ar vietējo neaizsargātību rada riskus 

pašvaldībai. Otrajā daļā ir definēts rīcības plāns, kas pieļauj emisiju samazināšanu vismaz par 40% 2030. 

gadā un nosaka prioritātes darbībām, pamatojoties uz steidzamību klimata jomā un klimata pārmaiņu 

radīto seku nopietnību teritorijā. 

Atsauces metodoloģija, lai izstrādātu klimata pārmaiņu pielāgošanās plānu, ir balstīta uz Eiropas 

Klimata pielāgošanās platformu (Climate-ADAPT2) un UKCIP Adaptation Wizard3 instrumentu, kas 

pieņemts Pilsētas mēru paktā klimata un enerģētikas jomā. Ceļvedis ir izstrādāts un pārbaudīts saskaņā 

ar Apvienotās Karalistes Klimata pārmaiņu programmu (UKCIP), un tā mērķis ir nodrošināt stabilu 

instrumentu adaptējošai plānošanai, kas ir atbalsta instruments lēmumu pieņemšanai, izmantojot 

pakāpeniskas plānošanas ceļvedi pielāgošanās darbībām. 

Šīs metodoloģijas mērķis ir atbildēt uz diviem galvenajiem jautājumiem: kā noteikt galvenos klimata 

riskus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt pētīto teritoriju, un kā definēt galvenos nepieciešamos un 

pieejamos pielāgošanās pasākumus, lai reaģētu uz minētajiem klimata riskiem. 

Klimata pārmaiņu apkarošanas plāna sagatavošanā izmantotajai metodoloģijai ir jāatbilst Klimata 

pārmaiņu ģenerāldirektorāta (DG CLIMA) pamatnostādnēm, EK Kopīgajam pētniecības centram 

(JRC), Vides un ilgtspējīgas attīstības institūtam (JRC-IES), Eiropas Vides aģentūrai (EEA), Klimata un 

enerģētikas mēru paktam un Klimata pārmaiņu starpvaldību padomei (IPCC) būtu jāņem vērā 

attiecīgie klimata pārmaiņu pārvaldības pasākumi. 

Šā klimata pārmaiņu plāna sagatavošanā izmantotajai metodoloģijai būtu jāatbilst arī Klimata politikas 

ģenerāldirektorāta (DG CLIMA), EK Kopīgā pētniecības centra (Common Research Centre), Vides un 

ilgtspējīgas attīstības institūta, Eiropas Vides aģentūras (EEA), Klimata un enerģētikas mēru pakta un 

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC), Eiropas Tematisko jautājumu centra par klimata 

pārmaiņu nepieļaujamību, Neaizsargātību U.C. pamatnostādnēm un ar attiecīgajām valstu 

aģentūrām, iepriekš nosakot lēmumu pieņemšanas un riska analīzes pamatprincipu izmantošanu un 

dodot iespēju noteikt, kādi klimata riski būtu jāņem vērā lēmumu pieņemšanā un kas noteiks, kādi 

pielāgošanās un/vai mazināšanas pasākumi ir nepieciešami šo risku novēršanai. 

                                            
2 https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
3 https://www.ukcip.org.uk/ 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://www.ukcip.org.uk/
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5.1. Sagatavošanas darbības 

Dalība Pilsētu mēru paktā par klimatu un enerģētiku ir saistīta ar jaunu pieeju vietējai pārvaldībai, kurā 

ir iesaistīti visi pašvaldību departamenti, ārējie darbinieki, kas saistīti ar vietējo attīstību un klimata 

pārmaiņām, un galu galā visi iedzīvotāji. Ir nepieciešams, lai visi šie dalībnieki piedalītos SECAP 

sākotnējā posmā, kas jāpagarina līdz uzraudzības posmam, kamēr mērķi tiek sasniegti. 

Tādējādi SECAP ir jāiekļauj sākotnējā sadaļa par sagatavošanas darbībām, kas ietver vismaz šādu 

informāciju: 

 

5.1.1. Piešķirtās koordinācijas un organizatoriskās struktūras 

Šajā iedaļā jānorāda iekšējās darba grupas sastāvs, ko izraudzījusies vietējā padome pareizai SECAP 

izstrādei un tās īstenošanai un uzraudzībai laika gaitā. Tai vajadzētu būt galvenokārt tehniskai 

komandai, kuras sastāvā ir vietējo pašvaldību darbinieki, lai gan par klimata pārmaiņām, vidi vai 

enerģētiku atbildīgais domnieks noteikti var piedalīties. 

Tehniskās komandas dalībnieku vidū jābūt pārstāvjiem no vietējām nodaļām, kas nodarbojas ar 

klimata pārmaiņām, vidi, enerģētiku, mobilitāti, infrastruktūru, sociālajiem dienestiem, mājokli un 

ekonomiku, atkarībā no pašvaldības lieluma. Šajā sadaļā tiks parādīta darba grupas organizatoriskā 

struktūra un tās saistība ar mēru. Tā var raksturot arī savu darba metodiku un tās mijiedarbību ar citām 

vietējās pārvaldes vai virsmežniecības struktūrvienībām. 

 

 

4. attēls SECAP izstrādes organizatoriskā struktūra (avots: paša 

izstrādāšana) 

 

5.1.2. Ieinteresēto personu un iedzīvotāju apzināšana 

Ir jānodrošina ieinteresēto personu un iedzīvotāju iesaistīšanās, kamēr pašvaldība piedalās Pilsētas 

mēru paktā. Šajā nolūkā pirmais solis ir apzināt galvenās ieinteresētās personas, kuras ietekmē dažādi 

IEKRP aplūkotie aspekti. Neatkarīgi no šo aģentu skaita, kas var atšķirties atkarībā no pašvaldības vai 

reģiona, mērķis ir izveidot stabilāku un efektīvāku procesu, iesaistot ieinteresētās personas, kas, 

piemēram, sniedz datus, palīdz procesā, sniedz izmaksu vai finanšu informāciju vai var izplatīt paveikto 

darbu.  
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Starp dažādiem ieinteresēto personu veidiem varam izcelt: 

• Pašvaldību departamentus, piemēram, enerģētikas uzņēmumus, pilsētplānošanu, civilo 

aizsardzību, vidi, zonējumu, reģionālo plānošanu, sociālos pakalpojumus, publisko 

infrastruktūru, struktūrfondus, apsaimniekošanu, zaļās telpas u.c. 

• Vietējās politikas veidotājus vai politiskās grupas, kā arī vides aģentūras un padomdevējus. 

• Komerciālas un rūpnieciskas apvienības, enerģijas piegādātājus, transporta uzņēmumus un 

citus uzņēmumus, kas darbojas nozarēs ar augstām SEG emisijām vai kas var būt neaizsargāti 

pret klimata pārmaiņu ietekmi. 

• Organizācijas, kas iesaistītas seku mazināšanas vai pielāgošanās risinājumu izpētē un izstrādē. 

• Izglītības iestādes. 

• Finanšu un apdrošināšanas partnerus. 

• Zemes īpašniekus un administratorus. 

• Nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar vides un sociālo jautājumu veicināšanu. 

• Iestādes, kas tehniski palīdz gan valdībai, gan nozarei (universitātes, pētniecības iestādes, 

ekspertu grupas vai konsultantus). 

• Ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus. 

• Civilās aizsardzības, policijas, ugunsdzēsēju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. 

• Lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoru. 

• Veselības aprūpes sektoru. 

• Tūrisma sektoru. 

• Plašsaziņas līdzekļus. 

• Četrnozaru organizācijas, kas saistītas ar klimatu, enerģētiku un sociālo neaizsargātību. 

Tiek ieteikts izveidot ekspertu grupu, kurā būtu ieinteresētās personas, kas spētu sniegt detalizētu vietējo 

informāciju par pašvaldību un tās pakļautību klimata pārmaiņām. Šī grupa var tikties biežāk nekā 

ieinteresēto personu grupa. 

IEKRP izstrādē ļoti nozīmīgs ir līdzdalības process. Tādēļ ir ļoti ieteicams izveidot darba grupu, kurā būtu 

iesaistītas ieinteresētās personas. Lai gan šī grupa var sanākt tik bieži, cik tas tiek uzskatīts par 

nepieciešamu, ir ieteicams rīkot vismaz trīs darbseminārus ar plašu līdzdalību. Ir ieteicams, lai šie semināri 

būtu īpaši dinamiski, dodot priekšroku dalībnieku līdzdalībai un radošumam, lai iedvesmotos no 

vispiemērotākajiem risinājumiem, ar ko risināt piedāvātos uzdevumus. Šo semināru saturs varētu būt 

šāds: 

 

 

 

 

 

1. seminārs Iepazīstināšana ar riska mazināšanas, pielāgošanās un enerģētiskās nabadzības 

diagnostikas posma rezultātiem un piedāvāto risinājumu kopuma analīze, lai 

apkopotu grupas dalībnieku viedokli. Šī analīze būtu jāpiedāvā arī pārējiem pilsoņiem 

papīra vai elektroniskā formātā (tiešsaistē), lai apkopotu maksimālo informāciju no 

ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem. 

2. seminārs Iepriekšējā semināra rezultātu atjaunošana un veicamo darbību kopuma 

pārrunāšana. Adaptācijas pasākumu gadījumā tiks izmantota vairāku kritēriju 

metodika, lai noteiktu darbības izpildes prioritāti. 

3. seminārs Rīcības plāna rezultātu izklāsts gan ietekmes mazināšanas, gan pielāgošanas nolūkā, 

ko iepriekš apstiprinājusi vietējā pašvaldība. Plašāks seminārs aicina visus iedzīvotājus 

un ierosina aktīvi piedalīties ieinteresētās personas, kas ir sadarbojušās IEKRP izstrādē, 

vai citus ekspertus ārpus organizācijas. 
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5.1.3. Iekšējie un ārējie sakari 

Komunikācija ir būtisks līdzeklis gan vietējā līmenī, lai visi dienesti būtu pienācīgi informēti par plāna 

izstrādi un turpmāku īstenošanu, gan arī attiecībā uz iedzīvotājiem, mudinot viņus aktīvi piedalīties un 

saņemt pastāvīgu informāciju. Neaizmirstiet, ka iedzīvotāji paši būs galvenie dalībnieki daudzās plānā 

ierosinātajās klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās darbībās. 

5.1.4. Cilvēkresursi un finanšu resursi 

Pakta parakstītāji apņemas piešķirt cilvēkresursus un finanšu līdzekļus. Šajā sadaļā ir aprakstīta 

paredzamā vietējo iestāžu darbinieku līdzdalība šā pakta īstenošanai nepieciešamajos uzdevumos. 

Tiek komentēta arī pašvaldības finansiālā kapacitāte un nepieciešamo ekonomisko resursu piesaiste 

IEKRP veikšanai. 

5.1.5. Plānotie uzraudzības un paveiktā darba kontroles pasākumi 

Kā minēts šīs rokasgrāmatas 2. nodaļā, pievienošanās Pilsētas mēru paktam ietver noteiktas saistības. 

Svarīgākais ir uzraudzīt rīcības plāna īstenošanu un tā ietekmi uz teritoriju. Tāpēc ir jāprecizē, kādi 

uzraudzības un paveiktā darba kontroles pasākumi ir plānoti, lai panāktu IEKRP īstenošanu. 

Ir ieteicams turpināt ieinteresēto personu darba grupas iesaistīšanu visā SECAP īstenošanas laikā. 

Tādējādi šajā iedaļā pienācīgi jāplāno un jāapraksta periodiskas sanāksmes (vismaz divas reizes gadā). 

Visbeidzot, ir jāprecizē monitoringa metodika rādītājiem, kas norādīti IEKRP: CO2 emisiju samazināšana 

klimata pārmaiņu mazināšanas sadaļā un konkrētie rādītāji, kas atlasīti katram pasākumam sadaļā par 

pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

 

5.2. Pašvaldības kontekstualizācija par klimata pārmaiņām 

Būtiski ir apzināties novada ģeogrāfisko un teritoriālo stāvokli. Tās pilsētas struktūra, ēku inventārs, to 

vecums u.c. Šī sadaļa tiek izmantota arī visu pilsētas attīstības plānu apkopošanai. Svarīgi analizēt arī 

vietējo iedzīvotāju struktūru un demogrāfiskās tendences.  

Šajā sadaļā ir jāņem vērā arī pilsētu mobilitātes analīze. Klimata pārmaiņas var būtiski ietekmēt 

infrastruktūru, ierobežojot cilvēku un preču mobilitāti. 

Turklāt viena no redzamākajām klimata pārmaiņu radītajām sekām pilsētu iedzīvotājiem ir vides 

piesārņojums. Tāpēc ir jāanalizē zaļo zonu pieejamība, to izvietojums, sastāvs un izmantošana, ko veic 

iedzīvotāji. Turklāt ir jāzina pašreizējais gaisa piesārņojuma līmenis un jāizveido mērījumu protokoli 

monitoringam. 

Visbeidzot, efektīva atkritumu apsaimniekošana arī tiek uzskatīta par būtisku procesu, lai pielāgotos 

klimata pārmaiņām. Tāpat ir efektīvi jāpārvalda vispārēja ūdens piegāde un notekūdeņu attīrīšana un 

attīrīšana turpmākai atkārtotai izmantošanai. 

Ir svarīgi veikt to vēsturisko notikumu analīzi, kuri ir ietekmējuši pašvaldību, jo tie var kalpot par norādi uz 

iespējamo klimata pārmaiņu izraisīto progresiju (biežuma un smaguma ziņā), kā arī norādīt uz 

būtiskākajiem vērā ņemamajiem klimata apdraudējumiem. Šajā nolūkā tiks apkopota pieejamā 

informācija par klimata pārmaiņām un dabas apdraudējumiem (plūdi, zemes nogruvumi, karstuma 

salu ietekme, karstuma viļņu rekordi utt.). 

Svarīgākie šajā sadaļā analizējamie jautājumi ir šādi: 

5.2.1. Pašvaldības ģeogrāfiskais stāvoklis 

• Ģeogrāfiskā atrašanās vieta. 

• Teritoriju kartes. 

• Ēku uzbūve: vecums, galvenās iezīmes. 

• Pašreizējie pilsētu plāni. 
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• Zemes izmantošana. 

 

5.2.2. Pilsētu mobilitāte 

• Transportlīdzekļu autoparka analīze: transportlīdzekļu skaits un tips. 

• Transportlīdzekļu izmantošana pilsētas un starppilsētu transportā. 

• Esošie mobilitātes plāni. 

 

5.2.3. Vides analīze 

• Zaļās zonas: paplašināšana, izplatīšana, uzturēšana un izmantošana. 

• Gaisa kvalitāte. Gaisa piesārņojuma līmenis. 

 

5.2.4. Atkritumu apsaimniekošana 

• Atkritumu apsaimniekošana pilsētās. 

 

5.2.5. Ūdens un kanalizācija 

• Ūdens apgāde. 

• Ūdens patēriņš. 

• Kanalizācija un kanalizācijas notekas. 

• Notekūdeņu attīrīšana un apstrāde. 

 

5.3. Klimata pārmaiņu mazināšana 

Klimata pārmaiņu Ietekmes mazināšana vietējā līmenī balstās uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanu (tās rādītājs ir “CO2 ekvivalents”). To panāk ar diviem galvenajiem pasākumiem: 

enerģijas pieprasījuma samazināšana, uzlabojot procesu un pakalpojumu efektivitāti, un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas pieaugums. No tā izrietošās darbības nosaka vietējo stratēģiju klimata 

pārmaiņu mazināšanai. 

Nedrīkst aizmirst, ka emisiju samazināšanas mērķis vietējā līmenī ir mērķis, ko Eiropas Savienība noteikusi 

visai tās teritorijai: 20% līdz 2020. gadam un 40% līdz 2030. gadam. Lai gan šis mērķis attiecas uz 1990. 

gadā radītajām emisijām, vietējie dati, kas dažreiz ir veci, nav pieejami, tāpēc par bāzes gadu jāizvēlas 

tuvākais gads, par kuru var apkopot datus. 

Novērtējuma daļa ļauj uzzināt sākuma situāciju attiecībā uz emisijām, ko rada enerģijas patēriņš vietējā 

līmenī. To veic, veicot emisiju uzskaiti. Šo uzskaiti uzskata par bāzes scenāriju, ja tas attiecas uz gadu, 

kas izvēlēts kā sākumpunkts emisiju samazināšanai. To pašu inventarizāciju, kas veikta turpmākajos 

gados, uzskata par plāna rezultātu uzraudzības turpinājumu un daļu. 

Šo inventarizāciju rezultātā kopā ar teritoriālo kontekstu tiks apkopoti pasākumi, kas atbilstīgi kvantificēti 

pēc to darbības jomas, izmaksām un ietekmes, kam jāļauj sasniegt mērķus (vismaz 40% 2030. gadā). 

Svarīgs aspekts, kas jāņem vērā, ir demogrāfiskās un pilsētu attīstības analīze. 

Šā krājumu un darbību veida izstrādes metodika literatūrā ir pietiekami aplūkota kopš Pilsētas mēru 

pakta uzsākšanas 2008. gadā. Eiropas Komisija ar Kopīgā pētniecības centra starpniecību 2010. gadā 

publicēja ceļvedi “Kā izstrādāt ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu (SEAP)”4, kas ir šā pakta atsauces 

                                            
4 https://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_es-2.pdf 

https://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_es-2.pdf
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dokuments. Šajā ceļvedī sīki aprakstīta atbilstošā metode, lai izstrādātu vietēji saskaņotu un 

apmierinošu plānu, taču nav padziļināti izklāstīti ietekmes mazināšanas aspekti, koncentrējoties uz 

adaptāciju, kas ir jauna pieeja, kurai trūkst vienkāršu pamatnostādņu, lai atbalstītu IEKRP izstrādi. 

 

5.4. Cīņa pret enerģētisko nabadzību 

Pakta parakstītājiem būs jāapņemas noteikt darbības, kas attiecas uz taisnīgu piekļuvi drošai, cenas 

ziņā pieejamai un ilgtspējīgai enerģijai, tas ir, veikt pasākumus, lai mazinātu enerģētisko nabadzību. 

Enerģētisko nabadzību var definēt kā “mājsaimniecības nespēju piekļūt drošiem enerģijas 

pakalpojumiem, kas ir piemēroti tās vajadzībām un saprātīgi pieejami”. Tas nozīmē mājsaimniecības 

nespēju atļauties apkuri, dzesēšanu, apgaismojumu un citus enerģiju prasošus pakalpojumus. ES 

Enerģētikas nabadzības novērošanas centrs5 ir noteicis četrus primāros enerģētiskās nabadzības 

rādītājus:  

• nespēja laikus samaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus; 

• nespēja uzturēt mājas pareizā temperatūrā; 

• ļoti maza daļa mājsaimniecību izdevumu par enerģiju salīdzinājumā ar valsts mediānu (ko sauc 

arī par “slēpto enerģētisko nabadzību”, jo tas var liecināt par nepietiekamu enerģijas 

patēriņu); 

• ļoti liela daļa mājsaimniecību izdevumu par enerģiju salīdzinājumā ar citiem izdevumiem 

(vairāk nekā 10%).  

Enerģētisko nabadzību var izraisīt zemie mājsaimniecību ienākumi, augstās enerģijas cenas, neefektīvā 

ēku energoefektivitāte vai visu trīs faktoru apvienojums (5. attēls). 

Lai gan cīņa pret enerģētisko nabadzību Eiropā līdz šim ir koncentrējusies uz apgaismojumu, apkuri, 

dzesēšanu un sadzīves tehnikas darbināšanu, šī pieeja tiek paplašināta, lai ņemtu vērā mobilitāti un 

sabiedriskā transporta tuvumu.  

 

5. attēls. Enerģijas trūkuma galvenie aspekti (avots: paša izstrādāšana) 

Saistībā ar IEKRP attīstību pilsētas un reģioni tiek aicināti noteikt, vai enerģētiskā nabadzība pastāv, un 

vajadzības gadījumā izstrādāt stratēģiju problēmas risināšanai, norādot, kas ir skartie (neaizsargātie 

iedzīvotāji) un kas tiks darīts, lai tiem palīdzētu. Lai atvieglotu parakstītāju darbu ceļā uz enerģētiskās 

nabadzības pasākumu integrēšanu IEKRP, Eiropas Komisijas zinātnes un zinību dienesta pētniecības 

centrs, liek iestādēm apsvērt trīs jautājumus: 

                                            
5 https://www.energypoverty.eu/ 

https://www.energypoverty.eu/
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• Enerģētiskās nabadzības novērtēšana – vai manu novadu ietekmē enerģētiskā nabadzība?  

• Mazāk aizsargātu grupu noteikšana – kas ir visneaizsargātākās grupas manā pašvaldībā?  

• Darbību izstrāde — Kā es varu izstrādāt efektīvas darbības enerģētiskās nabadzības jomā? 

Patiesībā SECAP nav jāiekļauj konkrēts rīcības plāns ar pasākumiem, lai apkarotu enerģētisko 

nabadzību. Tā vietā daži no ierosinātajiem klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

pasākumiem palīdzēs sasniegt šo mērķi. 

 

5.5. Pielāgošanās klimata pārmaiņām 

Kā minēts iepriekš, iepriekšējā vietējā analīze, lai noteiktu adaptācijas pasākumus, ir saistīta ar zināmu 

sarežģītību. Zināšanas par klimata pārmaiņu scenārijiem un to radītajiem apdraudējumiem kopā ar 

vietējo vājo vietu izpēti ir būtiskas, lai izstrādātu efektīvus pasākumus, kas ļautu pašvaldībai pielāgoties 

klimata pārmaiņām. 

 

5.5.1. Vietējie klimata pārmaiņu scenāriji 

Lai pieņemtu lēmumus par pielāgošanās politiku klimata pārmaiņām, ir svarīgi apkopot reģistrētos 

datus par klimata mainīgajiem lielumiem un citiem elementiem (piemēram, jūras līmeņa celšanos). Pēc 

tam būs jāizvērtē šo scenāriju iespējamās sekas uz ietekmētajā teritorijā veiktajām darbībām. 

 

Esošie dokumenti par klimata izmaiņām pašvaldībā 

Pirms sākt vākt oficiālu informāciju par klimata izmaiņu scenārijiem, nepieciešams veikt to vēsturisko 

notikumu analīzi, kas ietekmējuši pašvaldību pēdējos gados vai pat gadu desmitos, jo tie var kalpot 

par norādi uz iespējamiem notikumiem, kas varētu notikt, saasinot to biežumu un smagumu ar klimata 

pārmaiņām. Šajā posmā tiek apkopoti visi pieejamie dokumenti, kas sniedz informāciju par 

notikumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un dabas katastrofām: plūdi, lavīnas, karstuma salas 

efekts, karstuma viļņi u.c. Šos dokumentus var savākt tabulā, kā parādīts 1. tabulā. 

1. tabula Kopsavilkums esošajiem dokumentiem par klimata pārmaiņām pašvaldībā 

Nosaukums Autors Gads Apraksts 

    

    

    

Klimata mainīgie lielumi 

Pirmais solis ir atlasīt galvenos klimata mainīgos lielumus pašvaldībai, pamatojoties uz dokumentiem, 

kas apkopoti iepriekšējā sadaļā. Šo mainīgo lielumu izlase varētu būt: 

• Nokrišņi (mm). 

• Lietaino dienu skaits. 

• Sauso dienu skaits. 

• Brāzmains lietus (mm/h). 

• Maksimālā temperatūra. 

• Minimālā temperatūra. 

• Silto dienu skaits. 

• Silto nakšu skaits. 

• Salnu dienu skaits. 

• Karstuma viļņu skaits. 

• Dienu skaits, kad nepieciešama dzesēšana. 

• Dienu skaits, kad nepieciešama apkure. 

• Vēji. 
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• Citi. 

Turklāt ir jāņem vērā arī citas parādības, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, piemēram, plūdi, lavīnas 

un mežu ugunsgrēki. Informāciju par plūdu apgabaliem var iegūt no upju baseinu pārvaldības iestāžu 

sniegtajiem datiem. Visbeidzot, Civilās aizsardzības programmu uzdevums ir pārvaldīt ar lavīnām un 

savvaļas ugunsgrēkiem saistītos datus. 

 

Reprezentatīvās koncentrācijas scenāriji 

Nākamais solis ir laika posma un reprezentatīvā koncentrācijas scenārija (RPC) izvēle, kas tiks apsvērta 

klimata risku novērtēšanai. Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) piektajā novērtējuma 

ziņojumā tika atlasīti četri emisiju scenāriji vai ceļi: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 un RCP8 .5.  Šo ceļu 

indikatīvās vērtības atspoguļo kopējo radiācijas spēku. Proti, globālās sasilšanas evolūcija no šī brīža līdz 

2100. gadam līdzinās saules starojuma līmeņa pieaugumam, ko sauc par starošanas spēku, kas svārstās 

no 2,6 līdz 8,5 W/m ². Pirmā scenārija vērtība jau ir sasniegta, tāpēc tā nav derīga. Otrais RCP4 .5 atbilst 

visoptimistiskākajam 2015. gada Parīzes nolīguma mērķim, ko, lai arī vēlams, būs grūti sasniegt. RCP8 .5 

ir izvēlēts starp diviem pesimistiskākiem scenārijiem, jo tas skaidrāk atspoguļo klimata tendences (6. 

attēls). 

         

6. attēls Dažādu reprezentatīvu koncentrācijas ceļu salīdzinājums (avots: paša izstrādāšana). 

 

 

7.attēls Climate-ADAPT interneta vietne 
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5.5.2. Vietējās klimata prognozes, izmantojot valsts instrumentus 

Visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tīmekļa vietnes, tostarp rīkus, kas sniedz informāciju 

par dažādu klimata mainīgo lielumu gaidāmo attīstību reģionālā vai pat vietējā līmenī. Ir Eiropas 

platforma, kur tiek apkopoti visi šie rīki. Tā ir pielāgošanās klimata Climate-ADAPT6 (7. attēls), kuras 

mērķis ir dalīties informācijā par pielāgošanos klimata pārmaiņām visā Eiropas kontinentā. Latvijā 

klimata prognozes ir pieejamas vietnē  https://www4.meteo.lv/klimatariks/.  

 

 

 8.attēls Maksimālās temperatūras attīstības piemērs pašvaldībā saskaņā ar AdapteCCa (Spānija) 

 

Kad analīze ir pabeigta, kopsavilkuma informāciju apkopo līdzīgi kā 2. tabulā. Šādā veidā tiek vāktas 

vēsturiskās vērtības (bāzes perioda vidējā vērtība), pašreizējā vērtība un prognoze 2100, kā arī 

novērtētā vidējā vērtība, maksimuma un minimuma rādītāji atkarībā no izmantotajām metodēm (līdz 

16 dažādām pieejām no vairākām starptautiskām pētniecības organizācijām). 

 

2.tabula Klimata pārmaiņu indikatoru kopsavilkuma tabula. Vēsturiskās, pašreizējās un prognozes 

vērtības līdz 2100. 

Indokators Vidējais 
(Bāzes 

periods) 

2018 2100 prognoze 

Min Vidējais Max 

Nokrišņi (mm/day)      

Lietaino dienu skaits      

Sauso dienu skaits      

Dienu ar nokrišņiem 95. percentile (mm)      

Maksimālā temperatūra (°C)      

Max. temperatūras 95. percentile (°C)      

Minimālā temperatūra (°C)      

Min temperatūras 5. percentile (°C)      

Silto dienu skaits      

Silto nakšu skaits      

Sala dienu skaits      

Karstuma viļņu skaits (dienas)      

Dienu skaits, kad nepieciešama apkure 
(°C·dienā)  

     

Dienu skaits, kad nepieciešama 
dzesēšana (°C·dienas) 

     

Savvaļas ugunsgrēki (skartie ha)      

Citi      

 

Papildus šai tabulai jāapkopo vēsturiskā informācija un atbilstoša tendenču analīze par citām 

parādībām, piemēram, plūdiem, lavīnām un mežu ugunsgrēkiem. 

 

                                            
6 https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 

https://www4.meteo.lv/klimatariks/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
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5.5.3. Riska un neaizsargātības analīze 

Riska un neaizsargātības analīze tiek veikta saskaņā ar IPCC AR5 ziņojumā ierosināto pieeju (9. attēls). 

Pamatojoties uz iepriekš definētajiem klimata pārmaiņu scenārijiem, tiek noteikta virkne klimata 

apdraudējumu, kas kopā ar atklātajām vājajām vietām un dažādu iedzīvotāju sektoru vai pamata 

infrastruktūras iedarbību rada noteiktu ietekmes risku, kas jānovērtē, lai varētu veikt konkrētas darbības, 

kas varētu to samazināt. 

Pēc tam, soli pa solim un saskaņā ar Pilsētas mēru paktā ierosinātajām pamatnostādnēm, mēs veicam 

šo klimata apdraudējumu novērtējumu. Visu intervences aspektu kvantitatīvs novērtējums radītu lielu 

sarežģītību, galvenokārt tāpēc, ka trūkst vietējo datu un ir nepieciešams izveidot sarežģītas korelācijas 

starp dažādām iegūtajām vērtībām. Tas izskaidro, kāpēc šajā rokasgrāmatā ir ierosināta kvalitatīva 

analīze, kuras pamatā ir uztveres pierādījumi, bet kuru var arī izteikt skaitļos, lai labāk atspoguļotu katra 

rādītāja nozīmīgumu. Šī izvēle ievērojami vienkāršo analīzi un veicina IEKRP attīstību vietējās pārvaldes 

iestādēs, kurām vienmēr ir ierobežoti resursi. 

Ir attīstījušies valstu instrumenti, kas pēta klimata pārmaiņu scenārijus, un tie jau piedāvā ģeogrāfisku 

informāciju par klimata mainīgajiem lielumiem. Tā kā ievainojamību izpēte var būt precīzāk 

ģeogrāfiska, visas turpmāk minētās analīzes var veikt, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu 

(ĢIS), piemērojot attiecīgos slāņus un izmantojot ĢIS rīku, lai veiktu aprēķinus, kas vajadzīgi, lai novērtētu 

ar klimatu saistītos riskus. 

 

9.attēls Mijiedarbība starp klimata apdraudējumiem, vietēja mēroga neaizsargātību un ietekmes risku 

(avots: IPCC AR5). 

Vietējie klimata apdraudējumi 

Iepriekšējā novērtējuma rezultātā tiks saprasts, ka pašvaldība ir pakļauta virknei klimata 

apdraudējumu, kas būs atkarīgi no tās ģeogrāfiskās atrašanās vietas un iepriekš minētajām klimata 

tendencēm. Saskaņā ar Pilsētas mēru paktu šie apdraudējumi ir: 

• Ekstremāls karstums. 

• Ekstremāls aukstums. 

• Spēcīgi nokrišņi: lietusgāzes, sniegputenis, migla vai krusa. 

• Plūdi: infarkts/virszemes plūdi, upju plūdi, piekrastes plūdi, gruntsūdeņu plūdi vai pastāvīga 

applūšana 

• Sausums un ūdens trūkums. 

• Vētras: stiprs vējš, tornado, ciklons (viesuļvētra/taifūns), tropiska vētra, negaisa uzplūdi vai 

zibens/pērkona negaiss. 
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• Masveida pārvietošanās: nogruvums, lavīna, klinšu nogruvums. 

• Savvaļas ugunsgrēki: meža vai zemes ugunsgrēks. 

• Ķīmiskās izmaiņas: sāļūdens uzplūšana, okeāna paskābināšanās vai CO2 koncentrācija 

atmosfērā. 

• Bioloģiskie apdraudējumi: ūdens izraisīta slimība, gaisa izraisīta slimība vai insektu invāzija. 

Katrs no šiem apdraudējumiem tiek vērtēts pēc pieciem kritērijiem, kas piedāvā informāciju par 

pašreizējo situāciju un tās tendenci gan intensitātes, gan biežuma ziņā, laika gaitā. Lai gan šis 

novērtējums ir tikai kvalitatīvs, uztveres rezultāts, kas pievienots savāktajai informācijai, katram kritērijam 

ir piešķirta šāda vērtība, lai to kvantitatīvi noteiktu:  

 

 

 

3.tabula Vietējo klimata apdraudējumu kopsavilkums, pamatojoties uz to kvalitatīvo novērtējumu.. 

Klimata apdraudējums 

Pašreizējais 

apdraudējuma risks 

Bīstamība nākotnē 

Varbūtība Ietekme 

Intensitātes 

izmaiņas 

Biežuma 

izmaiņas 

Laika 

posms 

 Zema 

Mērena 

Augsta 

Zema 

Mērena 

Augsta 

Samazinās 

Nav izmaiņu 

Palielinās 

Samazinās 

Nav 

izmaiņu 

Palielinās 

Ilgstoši 

Vidēja 

termiņa 

Īstermiņa 

      

      

 

 

 

Pašreizējais apdraudējuma risks 

Apdraudējuma varbūtība 

1- Zema. 

2- Mērena. 

3- Augsta. 

Apdraudējuma ietekme 

1- Zema. 

2- Mērena. 

3- Augsta. 

Risks = varbūtība x ietekme 

Bīstamība nākotnē 

Paredzamās intensitātes izmaiņas 

1- Samazinās. 

2- Nav izmaiņu. 

3- Palielinās. 

Paredzamās izmaiņas biežumā 

1- Samazinās. 

2- Nav izmaiņu. 

3- Palielinās. 

Laika posms 

1- Ilgstoši. 

2- Vidēja termiņa. 

3- Īstermiņa. 
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10. attēls Piemērs vietējo klimata apdraudējumu kvantitatīvajai noteikšanai, pamatojoties uz to 

kvalitatīvo novērtējumu  

 

Šādā veidā apdraudējumus var iedalīt kategorijās saskaņā ar šiem četriem kritērijiem, lai noteiktu 

prioritātes tiem, kas rada lielāku risku pašvaldībai. Šā novērtējuma rezultātus apkopo tabulā un 

diagrammā (piemēram, 3. tabulā un 10. attēlā). 

 

Klimata apdraudējumu lokālo ietekmju novērtējums 

Ievainojamība raksturo to cik iepriekš aprakstītie apdraudējumi būtiski spēj apdraudēt vietējo 

sabiedrību un sistēmas. Pilsētu mēru pakts izšķir divus galvenos ievainojamības veidus: 

• Sociāli ekonomiskās vājās vietas: tās atspoguļo teritorijas noturības trūkumu, ko izraisa sociālie 

(iedzīvotāju) un ekonomiskie (vietējās ekonomikas) faktori, kā arī citi, kas situāciju pasliktina. 

Daži sociāli ekonomiskās neaizsargātības piemēri ir: 

o Iedzīvotāju skaita pieaugums. 

o Iedzīvotāju blīvums. 

o Jutīgo iedzīvotāju procentuālais īpatsvars (gados vecāki cilvēki, jaunieši, cilvēki, kas 

dzīvo vieni, bezdarbnieki utt.) 
o Procentuālais iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo augsta riska teritorijās (plūdi, ugunsgrēki 

utt.). 
o Teritorijas, kas nav pieejamas komunālajiem pakalpojumiem. 
o Iedzīvotāju procentuālā daļa ar zemu kultūras līmeni. 
o Ekonomiskā darbība, kas ir jutīga pret klimata pārmaiņām (lauksaimniecība, 

zivsaimniecība utt.). 

• Fiziskās un vides vājās vietas: tās atspoguļo izturētspējas trūkumu, ko rada teritorijas 

ģeogrāfiskais stāvoklis, teritorijas plānošana vai vides aspekti, kā arī faktorus, kas situāciju 

pasliktina. Daži fizisko un vides apdraudējumu piemēri ir: 

o Skarto piekrastes teritoriju klātbūtne. 

o Skarto upju klātbūtne. 

o Transporta tīkli apdraudētajās teritorijās. 

o Ēkas apdraudētajās teritorijās. 

1

2

3

1
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3

4

2

6

2

3

1

2

3

1

2

3

1

1
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3

3

2

1

3
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2
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1
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KLIMATA APDRAUDĒJUMS UZ [PAŠVALDĪBU]

Pašreizējais apdraudējuma risks Paredzamās intensitātes izmaiņas

Paredzamās biežuma izmaiņas Laika posms
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o Ēku vecums. 

o Gaisa piesārņojums. 

o Ūdens piesārņojums. 

o Augsnes piesārņojums. 

o Pilsētas siltuma salas. 

o Apgrūtināta piekļuve ārkārtas pakalpojumu riska zonām. 

o Meža segums. 

Turklāt ir svarīgi noteikt vismazāk noturīgās nozares attiecībā uz klimata pārmaiņām, kas būs galvenie 

mērķi rīcības plānā par pašvaldības pielāgošanos. Pilsētu mēru paktā ierosinātas šādas nozares: 

• Ēkas: attiecas uz jebkuru (sadzīves, dzīvojamo, terciāro; publisko vai privāto) būvi vai būvju 

grupām. 

• Transports: ietver autoceļu, dzelzceļa, gaisa vai ūdens transporta tīklus un ar tiem saistīto 

infrastruktūru (piemēram, ceļus, tiltus, tuneļus, mezglus, ostas un lidostas). Tajā ir plašs gan valsts, 

gan privāto aktīvu un pakalpojumu klāsts, un tajā nav iekļauti visi saistītie kuģi, dzelzceļi vai 

transportlīdzekļi. 

• Enerģētika: attiecas uz energoapgādes pakalpojumiem un ar tiem saistīto infrastruktūru 

(pārvades un sadales tīkli, ražošanas sistēmas) visiem enerģijas veidiem: akmeņogles, naftas 

produkti, dabasgāze, degoši atjaunojamie energoresursi un atkritumi, elektrība un siltums. 

• Ūdens: attiecas uz ūdensapgādes pakalpojumu un ar to saistīto infrastruktūru. Tas attiecas arī 

uz ūdens izmantošanu (piemēram, mājsaimniecības, rūpniecība, enerģijas ražošana, 

lauksaimniecība utt.) un (atkritumi, lietus) ūdens apsaimniekošanas sistēmu, kas ietver 

kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas. 

• Atkritumi: ietver darbības, kas saistītas ar dažādu atkritumu veidu, piemēram, cieto vai necieto 

rūpniecības vai mājsaimniecības atkritumu, kā arī piesārņoto vietu apsaimniekošanu (tostarp 

savākšanu, apstrādi un apglabāšanu). 

• Zemes plānošana un izmantošana: Process, ko valsts iestādes veic, lai noteiktu, novērtētu un 

lemtu par dažādām zemes izmantošanas iespējām, tostarp par ilgtermiņa ekonomiskajiem, 

sociālajiem un vides mērķiem un par ietekmi uz dažādām kopienām un interešu grupām, kā 

arī par to plānu vai noteikumu sekojošu formulēšanu un ierosināšanu, kuri raksturo atļauto vai 

pieņemamo izmantošanu.  

• Lauksaimniecība un mežsaimniecība: Ietver zemi, kas klasificēta izmantošanai 

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī organizācijas un nozares, kas saistītas ar ražošanu 

pašvaldības robežās un ap tām. Tā ietver lopkopību, akvakultūru, agromežsaimniecību, 

biškopību, dārzkopību un citu lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvaldi un pakalpojumus 

šajā teritorijā.  

• Vide un bioloģiskā daudzveidība: Vide attiecas uz zaļajām un zilajām telpām, kā arī gaisa 

kvalitāti, ieskaitot pilsētas apkārtējo gaisu. Bioloģiskā daudzveidība attiecas uz dzīves 

daudzveidību konkrētā teritorijā. 

• Veselība: Attiecas uz patoloģiju (alerģiju, vēža, karstuma insulta, elpceļu un sirds slimību u.c.) 

ģeogrāfisko izplatību, informāciju, kas norāda uz ietekmi uz veselību (biomarķieri, auglības 

samazināšanās, epidēmijas vai slimības, kas saistītas ar vektoru, piemēram, tās, ko pārnēsā 

tīģera moskīts vai ērce) vai cilvēku labsajūtu (nogurums, stress, pēctraumatiska stresa 

traucējumi, nāve utt.), kas tieši (gaisa piesārņojums, karstuma viļņi, sausums, spēcīgi plūdu 

gadījumi, piezemes ozons, troksnis utt.) vai netieši (pārtikas vai ūdens kvalitāte un pieejamība, 

ģenētiski modificēti organismi utt.) saistīti ar vides kvalitāti. Tas ietver arī veselības aprūpes 

pakalpojumus un ar tiem saistīto infrastruktūru (piemēram, slimnīcas). 
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• Civilā aizsardzība un ārkārtas situācija: Attiecas uz civilās aizsardzības un avārijas dienestu 

darbību, ko veic valsts iestādes vai ko veic valsts iestāžu vārdā (piemēram, civilās aizsardzības 

iestādes, policija, ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība, mediķi un avārijas dienesti), un ietver vietēju 

katastrofu riska samazināšanu un pārvaldību (t. i., kapacitātes palielināšanu, koordināciju, 

aprīkojumu, ārkārtas situāciju plānošanu utt.). 

• Tūrisms: Uz personām, kas ceļo un uzturas vietās ārpus ierastās vides ne ilgāk kā vienu gadu 

pēc kārtas, attiecas uz brīvā laika pavadīšanas, uzņēmējdarbības un citiem mērķiem, kas nav 

saistīti ar tādas darbības veikšanu, par kuru tiek maksāts apmeklētajā vietā. 

• Izglītība: izglītojošas, sporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras bērniem, jauniešiem un 

visiem iedzīvotājiem kopumā. 

• ICT: Infrastruktūra, kas atbilst informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. 

• Jebkura cita nozare, piemēram, rūpniecība vai finanses. 

Pašvaldību veiktā nozaru atlase balstās uz to, kā tās pozitīvi vai negatīvi ietekmē klimata pārmaiņas. 

Tas jāpamato ar klimatiskajiem apdraudējumiem un pašreizējo neaizsargātības līmeni. Šī uzdevuma 

rezultātu var attēlot tabulas veidā (4. tabula). 

 

4. tabula To nozaru pamatojums, kuras ir visneaizsargātākās pret identificētajiem klimata apdraudējumiem. 

Klimata 

apdraudējums 

Sektors Pašreizējās neaizsargātības 

līmenis 

 Ēkas 

Transports 

Enerģija 

Ūdens 

Atkritumi 

… 

Zems 

Mērens 

Augsts 

   

 

Ir arī svarīgi noteikt iedzīvotāju grupas, kuras ir visneaizsargātākās pret katru klimata apdraudējumu. 

Šajā nolūkā Pilsētas mēru paktā ir ierosinātas šādas grupas: 

• Sievietes un meitenes. 

• Bērni. 

• Jaunieši. 

• Vecāka gadagājuma cilvēki. 

• Marginalizētas grupas. 

• Cilvēki ar funkcionālu daudzveidību. 

• Hroniski slimie. 

• Mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem. 

• Bezdarbnieks. 

• Cilvēki, kas dzīvo nestandarta mājokļos. 

• Migranti un pārvietotās personas. 

• Citi. 

 

5. tabula kurā norādītas mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas. 

Klimata 

apdraudējums 

Visneaizsargātākās iedzīvotāju 

grupas 

 Sievietes un meitenes 

Bērni 

Jaunieši 

Vecāka gadagājuma cilvēki 

… 
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Iedarbība, jutīgums un pielāgošanās spēja attiecībā uz konstatētajām ievainojamībām 

Pēc tam, kad ir konstatēta lokālā ietekme uz klimata apdraudējumiem, tās ir jānovērtē saskaņā ar trim 

parametriem: 

• Iedarbība: jāvāc informācija par attiecīgo vietējo aktīvu atrašanās vietu un parametriem. Tā 

rezultātā var iegūt karti ar attiecīgām vietām un to iedarbības līmeni uz dažādiem 

apdraudējumiem, ko var izmantot ģeoloģiski, piemēram, uz Google Earth platformas. 

Kartējums varētu iezīmēt arī novadu izaugsmes tendences. 

• Jutīgums: saistībā ar riska novērtējumu šis termins attiecas uz pakāpi, kādā sistēma (attiecīgais 

lokālais aktīvs) var tikt ietekmēta vai reaģēt uz apdraudējumu. Dažkārt šo jutīgumu nosaka tas, 

cik būtisks un kritisks ir šis līdzeklis pašvaldībai. 

• Pielāgošanās spējas: to noteiks tehniskās un zinātniskās zināšanas, kā arī nākamajā punktā 

minētās finansiālās spējas un citi faktori, kas dod iespēju pielāgošanās darbību veikšanai pret 

šādu neaizsargātību. 

• Attiecīgie pielāgošanās spējas faktori: Pilsētas mēru paktā ir ierosināts: pakalpojumu 

pieejamība, sociāli ekonomiskie faktori, pārvaldība un iestādes, fizikālie un vides faktori, kā arī 

zināšanas un jauninājumi. 

Tāpat kā attiecībā uz draudiem, darbības vienkāršības labad šis novērtējums tiks veikts, izmantojot 

kvalitatīvu pieeju; katrai kategorijai tiks piešķirta skaitliska vērtība, kas to kvantificē. Šo analīzi veiks par 

katru neaizsargāto nozari vai par katru nozari (un bīstamību), kurā ir identificētas vājās vietas. Tādējādi 

katram kritērijam ir šādas definētās kategorijas un to kvantificēšana: 

 

 

 

 

 

Iedarbība 

1- Ļoti zems: aktīvu iedarbība uz klimata pārmaiņām ir ļoti zema. Klimata apdraudējumi nevar ietekmēt vietējos 

aktīvus. 

2- Zems: aktīvu iedarbība uz klimata pārmaiņām ir zema. Daži klimata apdraudējumi var nedaudz ietekmēt vietējos 

aktīvus 

3- Mēreni: aktīvi ir pakļauti klimata pārmaiņām, radot vienu vai vairākus klimata apdraudējumus. 

4- Augsts: aktīvi ir ļoti pakļauti klimata pārmaiņām, radot vienu vai vairākus klimata apdraudējumus. 

5- Ļoti augsts: aktīvi ir ļoti lielā mērā pakļauti klimata pārmaiņām, radot vienu vai vairākus klimata apdraudējumus. 

Jutība 

1- Ļoti zema: ievainojamības ietekme uz pašvaldību neko neietekmēs. 

2- Zems: ilgtermiņā tiks novērota ievainojamības ietekme uz pašvaldību. 

3- Mēreni: ievainojamības ietekme uz novadu būs vērojama vidējā termiņā. 

4- Augstkalns: ievainojamības ietekme uz pašvaldību būs vērojama īstermiņā. 

5- Ļoti augsta: ievainojamības ietekme uz novadu jau ir manāma. 

Pielāgošanās spēja 

5- Ļoti zems: pašvaldības potenciāls adaptācijas spējas ziņā ir ļoti zems; ir lielas grūtības adaptācijas pasākumu 

īstenošanā.. 

4- Zems: pašvaldības potenciāls adaptācijas spējas ziņā ir zems; tomēr var īstenot dažus pielāgošanās pasākumus. 

3- Mēreni: pašvaldībai ir zināmas iespējas mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, lai gan nav īstenoti pielāgošanās 

pasākumi. 

2- Augstā: pašvaldība ir īstenojusi dažus pasākumus, lai samazinātu savu neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 

taču vēl ir daudz darāmā. 

1- Ļoti augsti: pašvaldībai ir resursi un ir īstenoti pasākumi, lai samazinātu klimata pārmaiņu ietekmi. 
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6. tabula Kvalitatīvi novērtēto vietējo ievainojamību kopsavilkums. 

Neaizsargātība Iedarbība Jutība Pielāgošanās 

spēja 

 Ļoti zema 

Zema 

Mērena 

Augsta 

Ļoti augsta 

Ļoti zema 

Zema 

Mērena 

Augsta 

Ļoti augsta 

Ļoti zema 

Zema 

Mērena 

Augsta 

Ļoti augsta 

    

    

 

7. tabula Kvalitatīvi novērtēto vietējo ievainojamību kopsavilkums. 

Sektors 

Klimata 

apdraudējums 

Attiecīgie adaptācijas 

jaudas faktori 

Pielāgošanās spējas 

pašreizējais līmenis 

  Pakalpojumu pieejamība  

Sociālekonomiskie 

Valdība un iestādes 

Fiziskā un dabas vide 

Zināšanas un jauninājumi 

Ļoti zema 

Zema 

Mērena 

Augsta 

Ļoti augsta 

    

    

 

 

 

11. attēls Vietējo vājo vietu kvantitatīvās novērtēšanas piemērs, pamatojoties uz to kvalitatīvo novērtējumu 

(avots: pašu izstrādāšana) 

 

Gaidāms ietekmes risks pašvaldībā 

Attiecībā uz šiem identificētajiem sektoriem, kas novērtēti ar augstāko novērtējumu, ir noteikti dažādi 

klimata pārmaiņu radīti riski. Tas nozīmē, ka klimata apdraudējums saistībā ar vietējo neaizsargātību 

rada īpašu ietekmes risku (12. attēls). Citiem vārdiem sakot, identificētās vājās vietas ir jāsaista ar 

klimata apdraudējumiem, uz kuriem tās attiecas, iegūstot klimata pārmaiņu radīto iespējamo seku 

kopumu. 

Visbeidzot, lai novērtētu katru risku, Pilsētas mēru paktā ir definēti trīs kritēriji: sastopamības iespējamība, 

paredzamais ietekmes līmenis un laika posms. Pēc pilnīgas līdz šim veiktās situācijas analīzes nebūs grūti 

kvalitatīvi novērtēt katru no šiem kritērijiem. Lai iegūtu skaitliskās vērtības, katrai no kategorijām, kas 

atbilst kvalitatīvajam novērtējumam, tiek piešķirta vērtība. Kategorijas un ar tām saistītās vērtības ir 

šādas: 
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Tādējādi pirmo ar klimatu saistīto ietekmes risku klasifikāciju var panākt, pamatojoties uz definēto 

kritēriju kopumu, noteikt to prioritāti atkarībā no to nozīmīguma un noteikt pašvaldībai vispiemērotākos 

pielāgošanās pasākumus. Šā novērtējuma rezultātus apkopo tabulā un diagrammā (8. tabula un 13. 

attēls). 

 

 

12. attēls Shēma klimata risku iegūšanai no vietēja apdraudējuma un neaizsargātības 

(avots: paša izstrādāšana). 

 

8. tabula Kopsavilkums par sagaidāmajiem klimata ietekmes riskiem pašvaldībā, novērtēts kvalitatīvi. 

Sektors Klimata 

apdraudējums 

Neaizsargātība Paredzamais 

ietekmes 

risks 

Rašanās 

iespējamība 

Paredzamais 

ietekmes 

līmenis 

Laika posms 

    Maz ticams. 

 Iespējams. 

Visticamāk, jā. 

Zems 

Mērens 

Augsts 

Ilgstošs 

Vidēja termiņa 

Īslaicīgs 

Pažreizējais 

       

       

 

 

Notikuma iespējamība 

1- Maz ticams. 

2- Iespējams. 

3- Visticamāk, jā. 

Paredzamais ietekmes līmenis 

1- Zems. 

2- Mērens. 

3- Augsts. 

Laika posms 

1- Ilgtermiņa. 

2- Vidēja termiņa. 

3- Īstermiņa. 

4- Pašreizējs. 
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13. attēls Klimata ietekmes risku kvantitatīvās novērtēšanas piemērs pašvaldībā, pamatojoties uz to 

kvalitatīvo novērtējumu 

 

5.6. Rīcības plāna izstrāde (mazināšanas un pielāgošanās aktivitātes) 

Rīcības plānā ir iekļauti pasākumi, kas aptver trīs pīlārus, kuri veido Pilsētas mēru pakta saistības: klimata 

pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās un enerģētiskā nabadzība. Ietekmes mazināšanas pasākumu 

mērķis ir samazināt vietējās emisijas vismaz par 40% salīdzinājumā ar atsauces gadā aprēķinātajām 

emisijām. Pielāgošanās pasākumiem ir jātiecas pārvaldīt iepriekš minētos klimata ietekmes riskus tādā 

līmenī, kas ir pieņemams pašvaldībai, ņemot vērā konstatētās vājās vietas un ļaujot izmantot visas 

pozitīvās iespējas. Ieteicams izmantot iespējamās sinerģijas starp seku mazināšanas un pielāgošanās 

pasākumiem, jo integrētāka pieeja nozīmē lētākus ieguldījumus un lielākus panākumus īstenošanā. 

Tāpēc var būt, ka seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumi ir pieejami vienlaicīgi (piemēram, 

fotoelementu pergola, kas rada tīru elektroenerģiju un noēnotu teritoriju iedzīvotājiem). 

Turklāt gan seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumi, gan jaukti mazināšanas un pielāgošanās 

pasākumi var arī veicināt vietējo cīņu pret enerģētisko nabadzību, tādējādi tie tiks iekļauti arī šajā 

trešajā pīlārā. 

Šo pasākumu prioritāšu noteikšanas process ietver pasākumu kopuma sākotnējo noteikšanu un 

sekojošo vairāku kritēriju atlasi starp tiem. Ar to tiek pabeigta attiecīgi plānotā rīcības plāna definīcija, 

nosakot tās darbību ekonomisko apjomu un potenciālās finansēšanas pozīcijas to īstenošanai. 

 

5.6.1. Pielāgošanās pasākumu skaita noteikšana 

Šajā posmā būtu jānosaka visaptverošs klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumu 

kopums (un tas attiecas uz cīņu pret enerģētisko nabadzību), kas samazina vietējā līmenī radītās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas un reaģē uz galvenajiem vietējiem klimata riskiem, novērtējot to 

integrāciju, pamatojoties uz iespējām, ko noteikusi darba grupa. Ir būtiski minēt gan valstu, gan 

starptautiskās labās prakses piemērus, lai parādītu iespējami plašāku iespējamo iespēju kopumu un 

pārbaudītu to piemērotību vietējai teritorijai. 

Tādējādi tiek noteikti iespējamie pasākumi, ņemot vērā to veicinātās darbības, proti, ja runa ir par zaļo 

infrastruktūru (piemēram, biotopu un mežu ar augstu dabisko vērtību saglabāšana un atjaunošana), 

pelēko infrastruktūru (piemēram, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas apstākļu uzlabošana, īpašu 

uzmanību pievēršot skolu iekārtām un atbalsta struktūrām vecāka gadagājuma cilvēkiem) vai ar 
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infrastruktūru nesaistītu iespēju (piemēram, iedzīvotāju informētības palielināšana, izglītība un 

apmācība). 

Cits veids, kā iedalīt dažādas adaptācijas iespējas, varētu būt: pagaidu (piemēram, izmantot lielus 

lietussargus, lai samazinātu saules siltuma ietekmi), vadības (piemēram, ieviest elastīgu laiku, atvieglot 

darbu no mājām), tehniskā (piemēram, atjaunot ēku, uzlabot plūdu aizsargsistēmas) vai stratēģiskā 

(piemēram, izveidot jaunu ēku ar klimatnoturīgu konstrukciju kā daļu no plānotās programmas). 

Šīs rokasgrāmatas pielikumā ir iekļauts iespējamo klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

pasākumu saraksts atkarībā no skartās nozares un attiecīgā apdraudējuma. Visbeidzot, lai prioritāri 

īstenotu šīs darbības, izmantojot dažādu risinājumu strukturētu novērtējumu, tiek veikta vairāku kritēriju 

analīze, izmantojot dažādus vērtēšanas kritērijus, piemēram, efektivitāti, īstenošanas steidzamību, 

finansējuma nepieciešamību, u.c. 

 

5.6.2. Faktori, kas jāņem vērā, nosakot darbības 

 

 

 

 

Ir laiks rīkoties 

Ja pašvaldībai jau ir problēmas ar klimatisko ietekmi, tā var vēlēties nekavējoties risināt šos riskus. 

Ja dažas klimata pārmaiņu iespējas jau ir apzinātas, tā arī vēlēsies ātri rīkoties, lai sāktu darbu pie 

pasākumu īstenošanas. 

Ceļš uz izturību 

Eiropas Vides aģentūra savā ziņojumā “Pilsētu pielāgošanās klimata pārmaiņām Eiropā 2016” 

iepazīstina ar trim dažādām pieejām, lai risinātu jautājumu par mūsu pilsētu pielāgošanos klimata 

pārmaiņām: 

 

Norise: pilnveidot prasmes, lai tiktu galā ar nelabvēlīgiem 

apstākļiem (ekstrēmiem notikumiem). Reaģējiet uz 

bojājumiem, atgūstot no katastrofāliem notikumiem 

(katastrofu pārvaldība). 

 

Inkrementāla: progresīva adaptācija, izmantojot zināmus 

adaptācijas risinājumus, kas mūs paglābj no noteikta riska 

līmeņa (individuālie pasākumi). 

 

Transformācija: transformācija, kas risina problēmas 

pamatcēloņus. Mēģina samazināt mūsu ievainojamību pret 

KP. Uzvedību, praksi, pilsētas noformējumu, teritorijas 

apsaimniekošanu. 

 

Ilgtermiņa plānošana 

Ja tiek izstrādāts ilgtermiņa stratēģiskais plāns, ir būtiski ņemt vērā klimata pārmaiņas lēmumu 

pieņemšanas procesā. Daudz vieglāk un lētāk ir iestrādāt pielāgošanās iespējas projektēšanas 

stadijā, nekā ieviest tās plānošanas procesā vai pēc tam, kad ir uzbūvēts aktīvs. Citi faktori, kas 

noteiks pielāgošanās plāna termiņu, ir, cik drīz paredzams, ka tiks pārsniegtas kritiskās 

robežvērtības, un pielāgošanās pasākumu plānošanas un īstenošanas sagatavošanās laiks. 
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Adaptācijas līmenis 

Lai gan mēs esam pārliecināti par mūsu nākotnes klimata vispārējām tendencēm, tās bīstamību 

un ietekmes riskiem, vienmēr būs zināma nenoteiktība par ietekmes nopietnību un ideālo 

vajadzīgo pielāgošanās līmeni. Tas ir tas, ko sauc par “adaptācijas līmeni”. Pielāgošanās plānā 

jāņem vērā attieksme pret risku un ar to saistītās izmaksas. Tāpēc jāatrod piemērots līdzsvars starp 

šādām iespējām: 

• nepielāgojas un netiek galā ar izmaksām un sekām; 

• pielāgot riska līmenim un pieņemt atlikušo risku izmaksas; 

• adaptācijas plāna izmaksas un ieguvumi no šīm darbībām. 

Piemēram: 

• Ja plānošanas izmaksas klimata pārmaiņām ir zemas, bet klimata riski ir augsti, ir 

acīmredzams pielāgošanās gadījums. 

• Ja adaptācijas izmaksas ir augstas, bet klimata riski ir zemi, pielāgošanās plāns var būt 

nesamērīgs ar risku. 

• Ja plānošanas izmaksas un klimata pārmaiņu radītais risks ir ļoti zems, ir tikai dažas no 

negatīvajām sekām neatkarīgi no izdarītās izvēles. 

• Turpretim, ja izmaksas, kas saistītas ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, ir augstas un 

klimata riski arī ir lieli, pielāgošanās plānam ir vajadzīgs smalks līdzsvars, jo risks plānotājam 

ir ļoti augsts. 

Lai palīdzētu pašvaldībām domāt par adaptācijas iespējām, salīdziniet adaptācijas ieguvumus ar 

ieviešanas izmaksām. To izvēlētajai adaptācijas iespējai būtu jānodrošina vislielākais neto 

ieguvums, ņemot vērā ar klimata pārmaiņām saistītos riskus un neskaidrības. 

Iespēju analīze 

Ir svarīgi meklēt veidus, kā iekļaut klimata pārmaiņu novēršanas stratēģijas galvenajās darbībās, 

un domāt par to, kā tās darbojas ar citām stratēģijām un politikas jomām vai pret tām. Adaptācijas 

izmaksas var samazināt līdz minimumam, ja tās ņem vērā: 

• agrīni pasākumi jaunu notikumu plānošanai; 

• infrastruktūra, kas jebkurā gadījumā ir jāatjauno; 

• kārtējā tehniskā apkope, kas tiek veikta; 

• plāni, kas tiek dabiski pārskatīti; 

• rutīnas darba plāns, nevis tas, kas tiek izskatīts kā ārkārtas situācija. 

Risks vs. Attieksme 

Tas, cik daudz klimata risku pašvaldības ir gatavas pieņemt, ietekmēs adaptācijas plānu. Ja 

organizācija novērš risku, tad, izpētot turpmākās iespējas, var izvēlēties noteikt un ieviest ātrus 

risinājumus, kas samazinās īstermiņa neaizsargātību pret klimata riskiem. Lēmumu pieņēmējiem ir 

jādomā par organizācijas vispārējo attieksmi pret risku, kā arī par atsevišķiem riskiem, ar ko saskaras 

ikviena darbība vai lēmums. 
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5.6.3. Ierosināto pasākumu daudzkritēriju atlases metodika 

Ir jāizvērtē katras ierosinātās darbības spēja sasniegt tās stratēģiskos mērķus. Šo procesu veic ar 

līdzdalības palīdzību, lai ieinteresētās personas varētu sniegt savu atzinumu. Katrai pašvaldībai var būt 

savi atlases kritēriji, lai gan LIFE Adaptate projektā ir definēti šādi: 

• Efektivitāte: cik lielā mērā ierosinātais risinājums spēj atrisināt problēmu. 

• Ekonomiskums: apmērs, kādā ieguvumi pārsniedz izmaksas. 

• Vienlīdzīgums: kādā mērā darbība negatīvi ietekmē citas teritorijas vai iedzīvotāju grupas. 

• Elastīgums: darbība ļauj veikt korekcijas vai papildu īstenošanu. 

• Leģitimitāte: apjoms, kādā rīcība ir politiski un sociāli pieņemama. 

• Steidzamība: laika posms, lai atrisinātu problēmu. 

• Sinerģija: saskaņotības pakāpe ar citiem mērķiem vai pasākumiem. 

• Izmaksas: ieguldījumu summa. 

• Finansējums: iekšējā vai ārējā finansējuma pieejamība pasākuma īstenošanai. 

Katra no ierosinātajām darbībām ir kvantitatīvi jānovērtē saskaņā ar šiem kritērijiem. Tomēr var gadīties, 

ka katra kritērija nozīme ir atšķirīga, tāpēc ir nepieciešams noteikt to relatīvo nozīmi. Katram kritērijam 

piešķirto svaru var noteikt atšķirīgi. LIFE Adaptate projektā izmantota TOPSIS (Technique for orders of 

Preference by Similarity to Ideal Solution) multikritēriju metodika vairāku kritēriju lēmumu pieņemšanai. 

Tā pamatā ir hierarhisks analītisks process, kas nosaka labākos risinājumus starp noteiktām iespējām. 

Tās pamatprincips ir tāds, ka izvēlētajai iespējai ir jābūt īsākam attālumam no pozitīvā ideālā risinājuma 

un visgarākajam attālumam no negatīvā ideālā risinājuma. 

Šādā veidā tiek iegūts svaru vektors, kas pieņem, ka, ja katru kritēriju novērtē virs 10 punktiem, katras 

darbības vērtība ietver galīgo rangu, kas ir vienāds ar katram kritērijam piešķirto vērtību summu, 

reizinātu ar to atbilstošajiem svariem, kas izteikti kā decimālskaitlis. Kā jau iepriekš minēts, gan kritēriju 

definēšanu, gan katrai no tām piešķirto svaru var izdarīt pašvaldība. Projekta LIFE Adaptate piedāvātais 

mērījumu atlases rīks kā svaru vektoru ierosina 9. tabulā norādītās vērtības. 

 

9. tabula Mērījumu atlases kritērijiem iegūto svaru vektors. 

Effectivness Efficiency Kapitāls Elastība Leģimitāte Staidzamība Sinerģija Izmaksas Finansējums 

9,9% 8,7% 20,4% 3,2% 10,8% 20,5% 3,1% 5,9% 17,4% 

 

5.6.4. Rīcības plāna definīcija 

Rīcības plānu noteikti veido iepriekš minēto darbību attīstība. Katru darbību var detalizēt failā, kurā ir 

vismaz šāda informācija: 

• Identifikācijas kods. 

• Nosaukums. 

Pārmērīga un nepietiekama pielāgošanās 

Ja organizācija novērtē klimata risku nozīmi salīdzinājumā ar citiem riskiem, ar ko tā saskaras, tā var 

pārāk labi pielāgoties, tādējādi izšķiežot resursus. Tomēr, ja, salīdzinot ar citiem organizatoriskiem 

riskiem, tiek lēsts nepietiekams klimata risks un netiek veikti pietiekami pielāgošanās pasākumi, 

organizācija nebūs pietiekami aizsargāta (nepietiekami pielāgota). 

Elastīga lēmumu pieņemšanas procesa pieņemšana un adaptīvas pārvaldības izmantošana jeb 

“mācīšanās, darot un pielāgojoties, pamatojoties uz to, kas ir apgūts” var palīdzēt organizācijai 

saglabāt savas iespējas un būt atsaucīgākai pret mainīgajām situācijām. 
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• Darbības veids: mazināšana, pielāgošanās un/vai enerģētiskā nabadzība. 

• Pasākuma izcelsme: vietējā, reģionālā, valsts. 

• Atbildīgā organizācija vai nodaļa. 

• Grafiks. 

• Pašreizējais ieviešanas statuss. 

• Ietekmētais sektors. 

• Izmantotā tehnoloģija (ietekmes mazināšanai). 

• Politikas instruments (ietekmes mazināšana). 

• Enerģijas ietaupījumi, saražotā atjaunojamā enerģija un emisiju samazināšana (ietekmes 

mazināšana). 

• Klimata apdraudējums, uz kuru tas reaģē (pielāgošanās). 

• Klimata pārmaiņas risks ko tas cenšas mazināt (pielāgošanās). 

• Apraksts un vispārējie mērķi. 

• Konkrētā rīcība. 

• Izmaksu aplēse. 

• Uzraudzības rādītāji. 
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Pielikums: Klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

pasākumu piemēri 

 

IPCC definē pielāgošanās iespējas kā konkrētas darbības, lai pielāgotos faktiskajam vai gaidāmajam 

klimatam, kas izriet no dažādām piemērotām pielāgošanās stratēģijām un iespējām, lai risinātu 

sistēmas īpašās vajadzības. Tie ietver plašu darbību klāstu, ko var klasificēt kā strukturālas, institucionālas 

vai sociālas darbības. Dažkārt seku mazināšana atbilst īpašai cilvēku intervencei, kas izpaužas 

stratēģiju, iespēju vai pasākumu veidā, lai samazinātu par klimata pārmaiņām atbildīgo siltumnīcefekta 

gāzu emisijas avotus vai palielināt to samazinājuma daudzumu. 

Lai sagatavotu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus, klimata pārmaiņu mazināšanas un 

pielāgošanās pasākumi un darbības ir noteikti dažādiem sektoriem, kas noteikti par prioritātēm. Šie 

pasākumi ir izstrādāti kopā ar dažādām ieinteresētajām personām, ņemot vērā konkrētās vājās vietas. 

Turpmāk minētie punkti sniedz dažus pielāgošanās pasākumu un iespēju piemērus, kas iedalīti 

kategorijās atkarībā no klimata apdraudējuma. Risinājumiem var būt vispārīgāka pieeja, un tie būtu 

jāpielāgo, lai kļūtu par konkrētākiem un piemērotiem pasākumiem konkrētā nozarē. Ir iekļauti arī vairāki 

iespējamie klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi vietējā līmenī. 

 

A. Sausums 

• Ūdensapgādes alternatīvu radīšana (piemēram, lietusūdeņu saglabāšana). 

• Ūdens efektīvas izmantošanas uzlabošana un atkritumu samazināšana. 

• Primārā un sekundārā ūdensapgādes tīkla uzlabošana. 

• Ūdensapgādes tīkla attīstība. 

• Ugunsdrošības plāna īstenošana. 

• Veģetācijas masas kontroles sistēmas ieviešana. 

• Invazīvo sugu kontrole. 

• Kaitīgo līdzekļu lietošanas samazināšana. 

• Vietējo sugu stādīšanas veicināšana, vairāk pielāgotām un ar zemākām ūdens prasībām. 

• Aizsargājamo un klasificēto teritoriju apsaimniekošana. 

• Monitoringa, modelēšanas, prognozēšanas un katastrofu pārvaldības sistēmu ieviešana. 

• Meža uzturēšanas veicināšana. 

• Pamestās zemes apsaimniekošanas uzlabošana. 

 

B. Augsta temperatūra – karstuma viļņi 

• Ūdens efektīvas izmantošanas uzlabošana un atkritumu samazināšana. 

• Ugunsdrošības plāna īstenošana. 

• Meža plānošanas un apsaimniekošanas uzlabošana. 

• Meža ekosistēmu atjaunošana. 

• Biotopu un mežu saglabāšanas un atjaunošanas teritoriju attīstība ar augstu dabas vērtību. 

• Neatbilstīgu ekoloģisko apstākļu pārveidošana, izmantojot labāk pielāgotas sugas. 

• Veicināt pamesto zemju ilgtspējīgu audzēšanu. 

• Plānot jaunas pilsētas zaļās zonas. 

• Ēnu zonu izveide ārpus ēkām. 

• Jaunu pilsētas teritoriju plānošana, ņemot vērā ēku un ielu orientāciju. 

• Atstarojošu materiālu izmantošana uz ēku jumtiem un fasādēm. 
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• “Zaļo” jumtu ieviešana. 

• Īpašu alternatīvu maršrutu izveide sabiedriskajam transportam. 

• Zaļo zonu attīstība pilsētu teritoriju (zaļo zonu un koridoru) iekšpusē un perifērijā, uzlabojot to kā 

pilsētas mikroklimata regulētāju lomu. 

• Tādu materiālu izmantošana, kas veicina trotuāru dzesēšanu. 

• Uzlabot pilsētas teritoriju dzesēšanu, izmantojot pazemes un virszemes ūdeņus. 

• Palielināt iztvaikošanu kā atdzišanas efektu sausos klimatos, stādot veģetāciju pilsētās un to 

apkārtnē (koki, vertikālie dārzi, zaļas fasādes un jumti). 

• Veicināt dabisko ventilācijas sistēmu izmantošanu. 

• Veicināt auksto jumtu tehnoloģiju izmantošanu (atstarojošie materiāli un laba izolācija). 

• Pasīvo un augstas efektivitātes apkures un dzesēšanas sistēmu izmantošanas veicināšana. 

• Sabiedrisko ēku un sociālo mājokļu rehabilitācija, izmantojot šos piemērus kā labu demonstrējumu 

praksi. 

• Dzīvojamo ēku atjaunošana, izmantojot stimulus un sadarbību ar ieinteresētajām personām. 

• Invazīvo sugu kontroles sistēmas ieviešana. 

• Riska zonu noteikšana: pārkaršanas teritorijas, neaizsargātas iedzīvotāju grupas un ārkārtas 

teritorijas. 

• Novadu gidu izveide ar informāciju par bioklimatiskajiem pasākumiem un adaptācijas stratēģijām 

ēkās. 

• Lokālo ievainojamības karšu izveide ar temperatūras indikatoriem, kas ziņo par visvairāk skartajiem 

pilsētas rajoniem. 

• Iedzīvotāju izglītošana un apmācība saistībā ar ārkārtas situācijām karstuma viļņu dēļ. 

• Ārkārtas rīcības plānu izstrāde: mazāk aizsargātu grupu noteikšana, lai nodrošinātu to uzraudzību 

karstuma viļņa laikā. Vietējā koordinācija ar Civilās aizsardzības, Sociālās labklājības un vispārējās 

veselības aprūpes pārvaldes dienestiem. 

• Primārās veselības aprūpes sistēmas stiprināšana, lai risinātu gaidāmo ar intensīvu karstumu saistīto  

slimību pieaugumu. 

• Uzraudzības un kontroles sistēmas izveide attiecībā uz slimībām, kas saistītas ar karstuma viļņu 

skaita pieaugumu. 

• Vidē esošo alergēnu uzraudzības sistēmas izveide. 

• Gaisa kvalitātes monitoringa tīkla izveide ar piesārņojuma prognozes modeli, kas ļauj izveidot 

trauksmes sistēmu iedzīvotāju informēšanai par augsta piesārņojuma gadījumiem. 

• Iespējamo moskītu pārnēsāto slimību agrīnas atpazīšanas mehānismu izstrāde. 

 

C. Lietusgāzes – plūdi 

• Ūdens kanālu un kanalizācijas un lietus ūdens kolektoru attīrīšanas veicināšana. 

• Atbilstoša veģetācijas uzturēšana. 

• Slāpekļa mēslojuma lietošanas samazināšanas stimulu īstenošana. 

• Ēku būvniecības ierobežošana applūstošajās riska teritorijās. 

• Straumju, piekrastes teritoriju un mitrāju atjaunošana un saglabāšana. 

• Ūdens meliorācijas infrastruktūras atjaunošana, uzlabošana un saglabāšana, jo īpaši 

lauksaimniecības teritorijās. 

• Ūdens plūsmas apstākļu uzlabošana noteiktajās kritiskajās zonās. 

• Īpašu noteikumu izstrāde iespējamajām plūdu zonām. 

• Ūdens savākšanas un atkārtotas izmantošanas sistēmu veicināšana. 

• Nodrošināt piekrastes zonu aizsardzības pasākumu īstenošanu un uzraudzību. 

• Samazināt ūdensnecaurlaidīgu segumu izmantošanu urbānā vidē.  
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D. Spēcīgi vēji 

• Apzinātas teritorijas, kuras ir jutīgas pret spēcīgiem vējiem. 

• Konstrukciju uzlabošana, kas iztur spēcīgus vējus. 

• Tādas augsnes apstrādes veicināšana, kas mazina vēja erozijas ietekmi. 

 

E. Ietekmes mazināšanas pasākumi 

• Veicināt autoparka atjaunošanu un efektīvāko transportlīdzekļu iegādi. 

• Veicināt energoapgādes un transporta tīkla uzlabošanu. 

• Veicināt enerģijas patēriņa un enerģijas pārvaldības sistēmu aktīvu uzraudzību. 

• Veicināt pilsētu atjaunošanu, uzlabot pieejamību un modernizēt tīklus. 

• Iedzīvotāju un komunālā dienesta darbinieku informētība, izglītošana un kapacitātes uzlabošana. 

• Pārvaldības plānu izstrāde un esošo plānu atjaunināšana – mobilitātes un transporta plānu 

izstrāde un īstenošana, loģistikas vadība (pieprasījuma vadība, pasažieri un produkti) un 

pilsētplānošana, lai samazinātu pārvadājumu apjomu (satiksme) un attālumu, sadale un flotes 

pārvaldība, maršrutu optimizācija, u.c. 

• Atbilstība prasībām, kas saistītas ar transportlīdzekļu CO2 emisijām. 

• Teritoriju izveide ar samazinātu emisiju apjomu un mierīgu satiksmi. 

• Kopīgu mobilitātes iniciatīvu veicināšana, piemēram, vieglo automobiļu un velosipēdu kopīga 

izmantošana un transporta piedāvājuma pielāgošana pieprasījumam (pilsētu līnijas un 

pakalpojumi ar minibusu, elastīgi transporta pakalpojumi reģionos un periodos ar zemu 

pieprasījumu). 

• Tādu rīku izmantošana, kas atbalsta mobilitātes pārvaldību un informācijas sistēmas un 

tehnoloģijas, lai atbalstītu mobilitāti, kas paredzēta lietotājiem (reāllaika informācijas 

vispārināšana pieturās, publiskie informācijas portāli, mobilās lietotnes). 

• Informācijas tehnoloģiju izmantošanas veicināšana, lai veicinātu ilgtspējīgāku rīcību. 

• Vietēji iegūtas biomasas izmantošana. 

• Jau uzceltu teritoriju, piemēram, vecu rūpniecisku zemju, atkārtota izmantošana. 

• Industriālo teritoriju izmantošana un atjaunošana. 

• Lokālu pakalpojumu un tirdzniecības piedāvājuma dažādošana un nostiprināšana, kas veicina 

ilgtspējīgākus mobilitātes veidus. 

• Enerģijas ilgtspējas veicināšana publiskajā telpā, tostarp sabiedriskā apgaismojuma un pilsētas 

ūdens un kanalizācijas sistēmu efektivitāte. 

• Izvairīties no zaļo zonu samazināšanas (un augsnes pārklāšanas ar necaurlaidīgiem segumiem, 

piemēram bruģi vai asfaltu). 

• Pilsētu lauksaimniecības veicināšana, izveidojot īpašas pilsētas struktūrā integrētas telpas. 

• Vislabvēlīgākās atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšana vietējā līmenī. 

• PV sistēmu izmantošanas veicināšana ēkās. 

• Tādu organisko atkritumu apstrādes sistēmu ieviešana, kuru pamatā ir anaerobā fermentācija ar 

biogāzes ražošanu un enerģijas reģenerāciju. 

• Labas lauksaimniecības un mežsaimniecības prakses veicināšana, palielinot oglekļa krājumus 

augsnē. 

• Stimulu noteikšana energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. 

• Mežsaimniecības produktu izmantošanas veicināšana zaļajā ekonomikā un ilgtspējīgā 

būvniecībā. 

• Visefektīvāko iekštelpu un āra apgaismojuma sistēmu veicināšana. 

• Velosipēdu izmantošanas veicināšana. 

• Saules enerģijas projektu (siltuma un fotoelementu) izstrāde. 

• Ilgtspējīga tūrisma plāna izstrāde. 

• Aktīvo monitoringa sistēmu izmantošanas veicināšana, kas uzlabo enerģijas izmantošanas 

efektivitāti ēkās.  
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