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Vadlīnijas pašvaldību politikas pilnevidošanai, iekļaujot klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās aspektus

Rokasgrāmata pašvaldību politikas pilnveidošanai, iekļaujot klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās aspektus, ir viens no instrumentiem, kas izstrādāts projekta LIFE ADAPTATE ietvaros. Attiecībā uz to 
ir konstatēts, ka:

”Šīs rokasgrāmatas mērķis ir veicināt pielāgošanās un mazināšanas mērķus vietējā līmenī, iekļaujot 
efektīvus pasākumus pašvaldību plānošanas un pārvaldības darbībās.”

“Šīs darbības mērķis ir noteikt pienākumu iekļaut ES noteiktos emisiju samazināšanas mērķus 2030. gadam, 
kā arī iekļaut klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumus visu jauno plānošanas dokumentu 
aktivitātēs, kas vajadzīgi, lai tos sasniegtu.”

Līdz ar to šajā rokasgrāmatā ir iekļauti ietekmes mazināšanas un pielāgošanās aspekti. Klimata 
pārmaiņu1 seku mazināšana un pielāgošanās ir divas galvenās darbības jomas. Tie ir saistīti risinājumi, lai 
mazinātu riskus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu ietekmi.

Rokasgrāmatu ir jāspēj izmantot attiecībā uz jebkuru jaunu plānu vai darbību plānu un projektu, 
tādēļ tiek ierosinātas divas pamatdarbības: iejaukšanās pašvaldību atļauju piešķiršanas procedūrā un 
kompensācijas.

No otras puses, saskaņā ar LIFE ADAPTATE projekta pasākumu shēmu šajā rokasgrāmatā jāietver 
konkrēti un kvantitatīvi mērķi un pašvaldībām atbilstoša kompetences joma, radot iespēju pamatot 
sasniegumus, kas gūti, iekļaujot vietējā politikā pielāgošanās un seku mazināšanas pasākumus. 

1   Ietekmes mazināšana: pasākumi, kas veikti, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju atmosfērā. Pielāgošanās: pasākumi, kas veikti, lai 
prognozētu klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi, novērstu vai mazinātu kaitējumu, ko tās var radīt, vai izmantotu iespējas, kas var rasties. 
 
Ietekmes mazināšanas politika palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu, SEG, koncentrāciju atmosfērā, kas nozīmē mazāku ietekmi un līdz ar to 
mazāku nepieciešamību pielāgoties.
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IEVADS VISPĀRĪGAJOS MĒRĶOS, KONTEKSTĀ UN PASĀKUMOS, 
KAS IEROSINĀTI ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ

1. ROKASGRĀMATAS MĒRĶI 

Rezultāti

1. Rokasgrāmata par to kā iekļaut klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām vietējā politikā.

2. Sasniegumi, iekļaujot klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas pasākumus 
vietējās politikas jomās.



Vadlīnijas pašvaldību politikas pilnevidošanai, iekļaujot klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās aspektus

1.1 Konteksts

Pašreizējo klimata pārmaiņu izcelsme (nepārprotami atšķirībā ar citām pagātnes klimata pārmaiņām) 
ir tā sauktā “siltumnīcas efekta” palielināšanās. Vairākas atmosfēru veidojošas gāzes spēj intensīvi absorbēt 
infrasarkano starojumu. Šādas gāzes ir ogļskābā gāze CO2, metāns CH4, ūdens tvaiki, kā arī slāpekļa oksīds 
N2O un citas gazes. Tās ir caurlaidīgas ienākošajam starojumam, bet aiztur no zemes virsmas atstaroto 
infrasarkano (siltuma) starojumu. Šīs gazes tiek sauktas par siltumnīcefekta gāzēm (SEG).

Šis process, kas ir līdzīgs procesam lauksaimniecības siltumnīcās, ir saglabājis zemes virsmas 
temperatūru piemērotu dzīvībai miljoniem gadu, bez šīs ietekmes planētas vidējā temperatūra būtu 
aptuveni par 30 °C zemāka2.

Gāze, kas visvairāk ietekmē siltumnīcas efektu, ir CO2. CO2 koncentrācija atmosfērā3  gadu gaitā 
pastāvīgi pieaug. 1750. gadā tas bija 280 daļas uz miljonu (ppm), savukārt 2020. gada janvārī Havaju salu 
Mauna Loa observatorijā tās bija 413 ppm⁴.

Tā kā oglekļa bioģeoķīmiskais cikls un mehānismi, kas nodrošina cikla darbību, darbojas ar lielu 
inerci, pusei no šodien emitētā CO2 būtu vajadzīgs gadsimts, lai būtu iespējams atmosfērai no tām 
atbrīvoties. Tādēļ, ka atbrīvošanās no CO2 atmosfērā ir tik lēns process, sasilšanas tendence turpināsies pat 
tad, ja pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijas tiks krasi samazinātas5. Tādēļ pielāgošanās jauniem klimata 
scenārijiem ir neizbēgama.

Šis efekts pastiprina ekstremālo laikapstākļu intensitāti, vidējās temperatūras izmaiņas un gadalaiku 
īpašību izmaiņas. Šīs izmaiņas atbilst ANO Klimata pārmaiņu aģentūras (Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padome – IPCC)6 prognozēm tās periodiskajos novērtējuma ziņojumos, kas publicēti 2013. gadā piektajā 
AR5 ziņojumā, un sagatavojot sesto).
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2   ja nebūtu SEG, zemes vidējā temperatūra būtu -18 º C (Peixoto & Oort, 1992). SEG paaugstina temperatūru par apmēram 33 °C (līdz 
aptuveni 15 °C). Tas ir dabiskais siltumnīcas efekts. Antropogēnās SEG emisijas palielina siltumnīcas efektu.   

3  CO2 koncentrāciju atmosfērā sāka mērīt 1958. gadā ar sistemātisku precizitāti no Keeling darba, vispirms Kalifornijā un vēlāk pie Mauna Loa 
observatorijas Havaju salās.

4  https://www.co2.earth

5  "Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) savā ceturtajā novērtējuma ziņojumā norādīja, ka “antropogēnās oglekļa dioksīda emisijas 
turpinās veicināt sasilšanu un jūras līmeņa paaugstināšanos vairāk nekā tūkstošgades garumā, ņemot vērā laika skalu, kas nepieciešama 
šīs gāzes izvadīšanai no atmosfēras”.

 
Aptuveni puse no emitētā CO2 ilgstoši (gadsimtiem ilgi) paliek atmosfērā, un otru pusi absorbē okeāns un biosfēra; 

6   Starptautiskā līmenī tā ir atsauces iestāde situācijas un prognozēšanas novērtēšanai. IPCC regulāri sagatavo ziņojumus par klimata 
pārmaiņu attīstību un perspektīvām pasaules mērogā. Jaunākais publicētais ziņojums ir “Piektais ziņojums”, kas sastāv no vairākiem 
dokumentiem.  
https://www.ipcc.ch/reports/
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Siltumnīcefekta gāzu emisijas veicina klimata pārmaiņas neatkarīgi no tā, kas tās rada. Izmeši, kas ir 
izkliedēti atmosfērā, ietekmē visu planētu. Šis globālais raksturs padara starptautisko koordināciju par ļoti 
būtisku, tāpēc 1992. gadā Riodežaneiro tika parakstīta Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām7. 

Kopš 1992. gada ir notikušas daudzas sanāksmes un pušu konferences (PK) (Conferences of the Parties 
(COP)). PK, ko veido visas valstis vai “puses”, ir Konvencijas lēmējinstitūcija. Tā katru gadu tiekas pasaules 
konferencēs.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (COP 18) 18. sanāksme, 
kas notika 2012. gadā Dohā, Kioto protokola saistību periodu, kuram bija jābeidzas 2012. gadā, pagarināja 
līdz 2020. gadam. 21. sanāksme notika Parīzē no 2015. gada 30. novembra līdz 11. decembrim(COP 21). 
Parīzē COP 21 pieņēma “Parīzes nolīgumu”, jaunu protokolu8, kas no 2020. gada aizstāja Kioto protokolu.

7   Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām ir likusi izstrādāt īpašus protokolus, lai varētu īstenot saistības. 
Līdz Parīzes nolīgumam vispazīstamākais no tiem bija Kioto protokols, kas tika pieņemts Pušu trešajā sanāksmē 1997. gada decembrī Kioto 
pilsētā, kas stājās spēkā 2005. gada 16. februārī. Ķīna, kas ir galvenā emitētāja, lai gan to ratificēja, tāpat kā pārējās jaunattīstības valstis, ir 
bijusi atbrīvota no pienākuma samazināt emisijas. 

8   Pušu konference 21. sesija. Parīze, no 2015. gada 30. novembra līdz 11. decembrim. Parīzes nolīgums. 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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Parīzes nolīguma 2. pantā ir izklāstīti galvenie mērķi “saglabāt pasaules vidējās temperatūras 
pieaugumu zem 2 grādiem pēc Celsija”, un piebilsts: “Un turpināt centienus ierobežot šo temperatūras 
pieaugumu līdz 1,5 grādiem virs pirms rūpniecības laikmeta vidējā rādītāja9.

Parīzes nolīgums, ietver priekšlikumu iesniegšanu par samazinājumiem vai iemaksām. Eiropas 
Savienības ieguldījums siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā par 40% līdz 2030. gadam salīdzinājumā 
ar 1990. gadu tika paziņots 2015. gada 6. martā10 un ir saistošs visām dalībvalstīm.

Klimata pārmaiņas arvien vairāk ietekmē iedzīvotājus un uzņēmumus. Pēdējā Eirobarometra11 
apsekojumā 2019. gadā, kas tika īpaši veltīts klimata pārmaiņām12, respondenti klimata pārmaiņas ierindo 
otrajā vietā pasaules mērogā, pēc nabadzības (pirmā) un pirms starptautiskā terorisma (trešā). Viņi piekrīt, 
ka ir steidzami jācīnās pret klimata pārmaiņām13. Rezultāti gan Eiropas līmenī14, gan katrā dalībvalstī liecina 
par ievērojamu iedzīvotāju jutīgumu.

Eiropas Parlaments 2019. gada 28. novembrī izsludināja ārkārtas stāvokli klimata jomā15.. Ar šo 
paziņojumu Parlaments aicina Eiropas Komisiju nodrošināt, ka visi budžeta un likumdošanas priekšlikumi 
atbilst Parīzes nolīgumā (COP21) noteiktajam mērķim ierobežot globālo sasilšanu zem 1,5 °C.

9    a.) Saglabāt pasaules vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C virs pirms rūpniecības laikmeta līmeņa un turpināt centienus ierobežot 
temperatūras pieaugumu līdz 1,5 °C virs pirms rūpniecības laikmeta līmeņa, atzīstot, ka tas ievērojami samazinātu klimata pārmaiņu riskus un 
ietekmi;

     b.) Palielināt spēju pielāgoties klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei un veicināt noturību pret klimata pārmaiņām un zemu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju attīstību, ... "

10   Paredzētais valsts noteiktais ES un tās dalībvalstu ieguldījums. Rīga, 2015. gada 6. marts. 
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf

11   Makroapsekojumi, ko veic Eiropas Komisija.

12    https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_2019_en.pdf

13  Eirobarometra apsekojumā (2019. gadā) norādīts, ka 23% no visiem eiropiešiem klimata krīzi uzskata par otru svarīgāko starptautisko 
problēmu, apsteidzot terorismu (15% eiropiešu,). Dati publiskoti 2019. gada septembrī.

14   92% respondentu (un vairāk nekā astoņi no desmit katrā dalībvalstī) piekrīt, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas būtu jāsamazina līdz 
minimumam, vienlaikus kompensējot atlikušās emisijas, lai līdz 2050. gadam ES ekonomiku padarītu klimata ziņā neitrālu. 79% 
uzskata, ka rīcība klimata pārmaiņu jomā padarīs ES uzņēmumus inovatīvākus un konkurētspējīgākus. Vairākums piekrīt, ka fosilā 
kurināmā importa samazināšana no valstīm ārpus ES var palielināt energoapgādes drošību un dot labumu ES (72%). Septiņi no desmit 
respondentiem (70%) ir vienisprātis, ka pielāgošanās klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei var pozitīvi ietekmēt ES iedzīvotājus.

15  Eiropas Parlamenta 1983. gada 28. novembra rezolūcija par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)):
 

1.Paziņo par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā; aicina Komisiju, dalībvalstis un visus pasaules dalībniekus steidzami veikt vajadzīgos 
konkrētos pasākumus, lai cīnītos pret šiem draudiem un tos novērstu, pirms ir par vēlu, un pauž savu apņemšanos šajā sakarā; 
 
2. Mudina jauno Komisiju pilnībā novērtēt visu attiecīgo likumdošanas un budžeta priekšlikumu ietekmi uz klimatu un vidi un nodrošināt, ka 
tie pilnībā atbilst mērķim panākt, lai globālā sasilšana nepārsniegtu 1,5 °C, un neveicina bioloģiskās daudzveidības samazināšanos;

 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_ES.html
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Turklāt tirgi un uzņēmējdarbības pasaule paātrina pārņemšanu. Prestižajā Davosas ekonomikas 
forumā klimata pārmaiņas pēdējos gados bijušas uzmanības centrā uzņēmumu aptaujā par riskiem 
ekonomikai16.

2019. gada decembrī Madridē notika Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par klimata 
pārmaiņām (COP25) divdesmit piektā sanāksme. Saskaņā ar COP25 datiem to ieguldījumu fondu skaits, kas 
apņēmušies pēc iespējas ātrāk panākt savu portfeļu emisiju neitralitāti, ir divkāršojies, proti, no portfeļiem, 
kas kopā veido $2.4 triljonus Ņujorkas augstākā līmeņa sanāksmē par klimata pārmaiņām (2019. gada 
septembrī), līdz $4 triljoniem  COP25 (2019. gada decembrī).

To daudznacionālo uzņēmumu skaits, kas ir apņēmušies līdz 2050. gadam kļūt par oglekļa ziņā 
neitrāliem uzņēmumiem, ir divkāršojies no 90 Ņujorkas augstākā līmeņa sanāksmē par klimata pārmaiņām 
līdz 177 COP25. Pēc lieluma šie uzņēmumi nodarbina vairāk nekā 5,8 miljonus cilvēku.

Lielāko pilsētu skaits, kas līdz 2050. gadam ir apņēmušās ievērot klimata neitralitāti, ir pieaudzis no 
100 pilsētām Ņujorkas samitā līdz 398 pilsētām COP25.

COP25 ietvaros daudzas valstis (konkrēti 73 valstis) ir apņēmušās 2050. gadā kļūt par oglekļa ziņā 
neitrālām valstīm, tostarp Latvija šādu apņemšanos ir iekļāvusi Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata 
plānā 2021. - 2030. gadam. 

Eiropas Savienība, kas bija noteikusi mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 40% salīdzinājumā ar 1990. gadu, ir iekļāvusi arī mērķi panākt klimata neitralitāti četrās galvenajās 
rīcības jomās, kas veido jauno stratēģisko programmu 2019. -2024. gadam18, kas tika pieņemta Eiropas 
Savienības Padomes sanāksmē 2019. gada jūnijā19. Šīs stratēģiskās programmas20  mērķis ir virzīt iestāžu 
darbu nākamajos piecos gados21.

16   Katru gadu Pasaules ekonomikas forums, kas pazīstams kā “Davos Forum” pēc Šveices pilsētas, kur tas tiek rīkots, lūdz plašu vadošo 
uzņēmumu, valdību, pilsoniskās sabiedrības un vadošo personu tīklu, lai apzinātu lielākos globālos riskus, un tos, kas, visticamāk, notiks 
10 gadu laikā. Jau vairākus gadus, kā liecina ziņojums par globālajiem draudiem, aptaujātie pasaules vadītāji kā visnozīmīgākos riskus 
un visiespējamākos gadījumus ir noteikuši ārkārtējus laika apstākļus, dabas katastrofas un nespēju mazināt klimata pārmaiņas un 
pielāgoties tām.

18   https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024
       https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf

19   https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/06/20-21

20   ES vispārējo politisko stratēģiju kopīgi izstrādā tās iestādes: Eiropas Parlaments, Eiropadome, Eiropas Savienības Padome un Eiropas 
Komisija. Jo īpaši Eiropadome (kas apvieno 27 ES valstu vadītājus) sniedz norādes un nosaka vispārējās politiskās prioritātes.

21   Tā ir vērsta uz četrām galvenajām prioritātēm:
• pilsoņu un brīvību aizsardzība; 
• izveidot spēcīgu un dinamisku ekonomisko pamatu;
• klimata neitrālas Eiropas veidošana - ekoloģiska, taisnīga un sociāla
• Eiropas interešu un vērtību veicināšana pasaules mērogā.
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Eiropas Savienība kā pasaules līdere klimata pārmaiņu politikā ne tikai nosaka dalībvalstīm 
emisiju samazināšanas mērķus22, bet arī piesaista valsts investīcijas23  klimata pārmaiņu mazināšanas 
un pielāgošanās jomai. Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam no Eiropas struktūrfondiem, kas atbalsta 
dalībvalstis, būs obligāti jāparedz, ka vismaz 25% no izdevumiem veicina klimata mērķu sasniegšanu. Šajā 
kontekstā daudziem pasākumiem, ko reģionālās vai vietējās pārvaldes plāno vai prognozē šīs stratēģijas 
izstrādē, ir jārod finansiāls atbalsts24.

Eiropas Savienība 2019. gada decembrī, COP25 laikā Madridē, paziņoja par trim svarīgām saistībām: 
jaunā zaļā līguma25 aktivizēšanu; apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimata neitralitāti un apņemšanos 
padarīt Eiropas Investīciju banku (EIB) par “Klimata banku”, kas nākamo desmit gadu laikā mobilizēs vienu 
triljonu eiro lielu ieguldījumu. Turklāt Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka EIB pārtrauks finansēt fosilās 
enerģijas projektus sākot ar 2021. gadu.

Saistībā ar galveno pasākumu, Eiropas Zaļo paktu26, Eiropas Savienība atzīmē, ka “kļūt par pirmo 
klimata ziņā neitrālu kontinentu ir mūsu laika lielākais izaicinājums un iespēja”. Lai to panāktu, Eiropas 
Komisija ir iesniegusi dokumentu27 un ceļvedi ar vērienīgu pasākumu kopumu, tostarp:

22   Eiropa COP25 paziņo par pirmo klimata ziņā neitrālo pārejas likumu, pie kura strādā Eiropas Savienība un kurš “ietekmēs emisijas visās 
galvenajās nozarēs”, kā arī “transporta cenas” un ietvers “tīru enerģiju par taisnīgu cenu”.

 
23   Vairāk nekā piektdaļa no Eiropas Savienības 2020. gada budžeta (168,3 miljoni eiro) tiks piešķirta pasākumiem klimata pārmaiņu jomā. 

24   Kā Eiropas Komisija norāda paziņojumā “Tīra planēta visiem”. Eiropas ilgtermiņa stratēģiskais redzējums pārtikušai, modernai, 
konkurētspējīgai un klimatneitrālai ekonomikai” (Brisele, 28.11.2018 COM (2018) 773 galīgā redakcija) “Eiropas Komisijas priekšlikums 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā palielināt klimata dimensijas integrāciju vismaz līdz 25% liecina, ka ES budžets turpinās darboties kā 
katalizators, lai mobilizētu ilgtspējīgus valsts un privātos ieguldījumus un novirzītu ES atbalstu pārejai uz tīru enerģiju tur, kur tas ir visvairāk 
nepieciešams. Tā ir arī būtiska ES ticamības daļa, lai atbalstītu mērķi līdz 2050. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu nulles emisiju.”

25   https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

26   https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

27   Paziņojums par Eiropas zaļo nolīgumu:
 Briselē, 11.12.2019 COM (2019) 640 final. KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, EIROPADOMEI, PADOMEI, EIROPAS 

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI “Eiropas Zaļais pakts”. 
 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 
 
Pielikums – Ceļvedis un galvenās darbības: 
PIELIKUMS Komisijas PAZIŅOJUMAM no EIROPAS PARLAMENTA, EIROPADOMES, PADOMES, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU 
KOMITEJAS UN REĢIONU KOMITEJAS “Eiropas Zaļais pakts”. 
 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
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 – Priekšlikums Eiropas klimata tiesību aktiem, kuros noteikts mērķis līdz 2050. gadam panākt 
klimata neitralitāti. 2020. gada marts.

 – Visaptverošs plāns, kā līdz 2030. gadam palielināt ES klimata mērķi līdz vismaz 50% un atbildīgā 
veidā sasniegt 55%. 2020. gada vasara.

 – Ilgtspējīga un gudra mobilitātes stratēģija. 2020.

 – Līdzekļu pieprasījums, lai atbalstītu publiskās degvielas uzpildes punktu izvietošanu alternatīvo 
degvielu infrastruktūras ietvaros. Sākot no 2020. gada.

 – Jauna ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām. 2020/2021.

 – Stratēģija “no fermas līdz galdam”. 2020. gada pavasaris.

Kā norādīts Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju padomes sanāksmē 2019. gada decembrī 
“Pāreja uz neitralitāti klimata jomā nodrošinās svarīgas iespējas, piemēram, ekonomiskās izaugsmes potenciālu, 
jaunus uzņēmējdarbības modeļus un jaunus tirgus, kā arī darbavietu radīšanu un tehnoloģiju attīstību. Galvenā 
nozīme būs tālredzīgai pētniecības, attīstības un inovācijas politikai”.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ šī rokasgrāmata, kurā iekļauta klimata pārmaiņu mazināšana un 
pielāgošana vietējā politikā, mēģina uzņemties emisiju samazināšanas saistības, ko Eiropas Savienība ir 
izvirzījusi kā atsauci, un ļoti labi apzinās augsta klimata mērķu sociālo kontekstu.
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1.2 Konkrēti mērķi efektīvu pasākumu iekļaušanai pašvaldību plānošanas un vadības 
darbībās

Lai padarītu iespējamu “pienākumu iekļaut ES noteiktos emisiju samazināšanas mērķus 2030. gadam 
visos jaunajos plānos, projektos un aktivitātēs, kā arī iekļaut klimata pārmaiņu ietekmi un pielāgošanās 
pasākumus, kas vajadzīgi to risināšanai”, tiek ierosināti vairāki konkrēti pasākumi, piemēram, pienākums 
kompensēt veģetācijā un augsnē suspendētā oglekļa zudumus, ko izraisa katrs plāns vai projekts. Tiek 
ierosināts arī kompensēt emisijas, par kurām tieši atbild attīstītājs (1. darbības joma28) Eiropas Savienības 
norādītajos noteikumos katrai valstij, kā arī pasākumus, kas ļauj pielāgoties nākotnes ietekmei, piemēram, 
tādus, kuru mērķis ir cīnīties pret ūdens trūkumu un lietusgāzēm, vai pasākumus, kas būs atkarīgi no 
teritoriālās teritorijas īpatnībām. Piemēram, piekrastes pašvaldības varētu iekļaut pasākumus, lai ņemtu 
vērā jūras līmeņa celšanos būvatļauju piešķiršanā un turpmāko pilsētas attīstību.

Šie konkrētie pasākumi ir definēti kā nosacījumi pašvaldību atļaujām kā visefektīvākais veids, kā 
“iekļaut samazināšanas mērķus visos jaunajos plānos, projektos un aktivitātēs un nepieciešamajos pielāgošanas 
pasākumos”. Tos var skaidrot šādi:

“Jebkura jauna plāna, projekta un aktivitātes” ietekmes mazināšana:

 – Samazināt jaunu zemju pārveidi un izmantošanu, lai saglabātu oglekļa krājumus un veģetācijas 
absorbcijas ātrumu, un kompensēt to, ja tas nav iespējams. Tam vispirms nepieciešams ierobežot 
zemes mākslīgu apstrādi (artificialisation)29. Ja no jaunas zemes izmantošanas nav iespējams 
izvairīties, samaziniet apstrādes apjomu un kompensējiet iznīcināto vai oglekļa absorbcijas spēju.

 – Tieša atbildība par emisiju kompensāciju (oglekļa pēdas vērtības 1. joma), ko rada darbi, saskaņā 
ar X tabulā noteiktajiem procentiem.

 – Tieša atbildība par emisiju kompensāciju, kas radušās rūpnieciskajās darbībās un aktivitātēs, 
saskaņā ar X tabulā noteiktajiem procentiem.

 – Integrēt pasākumus, lai veicinātu elektromobilitāti un ilgtspējīgu mobilitāti būvniecības un/vai 
darbības atļaujās.

 – Pieteikto ēku izmantošana kopā ar prasību izstrādāt projektu, kas ļauj izmantot “gandrīz nulles 
enerģijas patēriņu”, kas saistīts ar ekoloģiskās efektivitātes un aprites ekonomikas mērķiem, 
piemēram, lietusūdeņu savākšanu un izmantošanu un tā gadījumā ar pelēko ūdeni, radot emisiju 
un resursu izmantošanas novēršanu.

 – Īstenot mērķi, lai segtu pēc iespējas lielāku elektroenerģijas patēriņu ar alternatīvām enerģijām, 
tādā veidā izvairoties no emisijām.

28  Skatīt Pielikumu

29  Artikulācija, hidroizolācija
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 – Būvatļaujā piemērot jaunām ne-dzīvojamām ēkām un ne-dzīvojamajām ēkām, uz kurām attiecas 
būtiska renovācija ar vairāk nekā desmit stāvvietām, un darbības licencē vai tās paplašinājumā, 
pienākumu veicināt elektromobilitāti, uzstādot vismaz vienu uzlādes punktu Direktīvas 2014/94/EU 
kontekstā un ierīkojot elektrokabeļus vismaz uz vienu no piecām vietām, ļaujot turpmāku uzlādes 
punktu uzstādi.

 – Noteikt, ka “mobilitātes centru” būvniecības un darbības licence (jauni projekti vai to paplašinājumi) 
ir atkarīgi no to ieguldījuma elektromobilitātē, uzstādot uzlādes punktu katrām 10 stāvvietām 
Direktīvas 2014/94/EU kontekstā. Iekļaut arī pienākumu izstrādāt ilgtspējīgas mobilitātes plānus, 
kas paredzēti darbiniekiem, klientiem, apmeklētājiem vai lietotājiem.

Attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, jebkurā jaunā plānā, projektā un aktivitātē 
jānovērtē klimata pārmaiņu ietekme un pielāgošanās pasākumi, kas vajadzīgi, lai to risinātu. Kā 
vispārējus pasākumus ierosina:

 – Lietus ūdens atgūšana no ēkām, tadā veidā pielāgojoties tā nepietiekamībai: paredzot nepieciešamajā 
būvvaldes atļaujā, ka ir nepieciešama lietusūdens uzkrāšana.

 – Jaunās pilsētvides attīstībā, rūpnieciskos un komerciālos projektos un Urbanizācijas projektos:

 – Samazināt augsnes pārklāšanu, plānojot veģetāciju (projektu un plānu pārskatīšana), lai 
samazinātu izmaksas, kas saistītas ar pielāgošanos temperatūras paaugstinājumam un lietus 
ūdens savākšanu un izmantošanu, lai samazinātu noteces apjomu un bojājumus.

 – Lietus ūdeņu atgūšana un izmantošana no ceļiem un citiem segumiem jaunās pilsētu, 
rūpniecības un tirdzniecības teritorijās.

 – Palielināt ietvju un hermētisko virsmu caurlaidību un noteces kontroli, piemērojot ilgtspējīgas 
drenāžas metodes un uz dabu balstītus risinājumus, lai pielāgotos gaidāmajam nokrišņu 
daudzuma pieaugumam.

 – Ņemt vērā jūras līmeņa celšanās paredzamo ietekmi uz būvatļauju piešķiršanu un turpmāko pilsētas 
attīstību.

Visi iepriekš minētie pasākumi un, jo īpaši, kompensācija tiks precizēta katrā plānā vai projektā, 
iekļaujot īpašu pielikumu pilsētplānošanas attīstības projektā, kā arī būvatļaujas un darbības 
būvprojektā infrastruktūras projektu, nozaru un aktivitāšu gadījumā.

Lai nodrošinātu atbilstību šim pienākumam, projekta un līdz ar to arī būvatļaujas un, ja vajadzīgs, 
darbības licences apstiprināšana būs atkarīga no tā, vai būvprojektā ir iekļauta sīkāka informācija par 
to, kā tiks veikti konkrētie ietekmes mazināšanas vai pielāgošanas pasākumi un/vai nepieciešamā 
kompensācija.
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Projekta budžetā jāiekļauj aspekti, kas saistīti ar konkrētiem ietekmes mazināšanas vai pielāgošanas 
pasākumiem, un izvēlētā kompensācijas iespēja. Ar klimata pārmaiņām saistīto preventīvo, korektīvo un 
kompensējošo pasākumu ekonomiskais novērtējums būs daļa no izmaksām, kas tiks izmantotas kā pamats, 
lai aprēķinātu un veidotu garantijas vai obligācijas, kas var būt vajadzīgas, piemērojot zemes tiesību aktus 
vai pēc pašvaldības ieskatiem.

1.3. Iedvesmot pašvaldību izmantot risinājumus, kas balstīti eko-efektivitātē, aprites 
ekonomikas un ilgtspējīgas vides principos

Ekoloģiskā efektivitāte un aprites ekonomika

Emisiju samazināšanai nepieciešamas būtiskas izmaiņas tajā kā tiek uztverta liela daļa pašvaldības 
vadības un, jo īpaši, domes virzītie plāni un projekti, kā arī ekonomikas un sabiedrības veicināto plānu 
un projektu atļaušanā. Šo pārmaiņu dzīvotspējai mēs varam paļauties uz ekoefektivitātes30 sniegtajām 
iespējām. No jaunajiem apsaimniekošanas un plānošanas modeļiem, kuru pamatā ir ekoloģiskā efektivitāte, 
izceļas aprites ekonomika, kuras mērķis ir apturēt atkritumu, materiālu, ūdens un enerģijas ciklu.

Aprites ekonomika tiek pasniegta kā resursu izmantošanas sistēma, kur prioritāte ir patērēto 
resursu samazināšana, atkārtota izmantošana un pārstrāde. Praksē aprites ekonomika, ko piemēro 
pašvaldību pārvaldībai un plānu un projektu izstrādei, būtu jaunu zemes gabalu un jaunu resursu patēriņa 
samazināšana un materiālu un enerģijas cikla slēgšana, to atkārtoti izmantojot, pārstrādājot un novērtējot.

Uz dabu balstīti risinājumi

Uz dabu balstīti risinājumi ir instrumenti klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un pielāgošanās 
veicināšanai, kas dublē dabas uzvedību. Tie ietver risinājumus ēku līmenī, piemēram, zaļos jumtus vai 
fasādes, vai ūdens savākšanu un izmantošanu no jumtiem. Tie ietver arī lielāka mēroga risinājumus, kurus 
var izmantot lielās aktivitātēs un infrastruktūras projektos vai arī publiskā telpā pilsētas plānošanā. Kā 
piemēru var minēt caurlaidīgo trotuāru izmantošanu un citus pasākumus ilgtspējīgās drenāžas sistēmās, 
lai kontrolētu un izmantotu notecējušos ūdeņus, vai tādus, kas paredzēti, lai apēnotu un novērstu saules 
ietekmi un apzaļumotu neapbūvēto telpu un infrastruktūru, radot citus savstarpēji papildinošus un 
savstarpēji izdevīgus sociālus izmantošanas veidus, kā tas ir ūdens dārzu vai pilsētdārzu gadījumā.

Eiropas Komisijā31  2014. gadā publicētajā ziņojumā “Ceļā uz ES pētniecības un inovācijas politikas 
programmu uz dabu balstītiem risinājumiem un pilsētu atjaunošanai” ir iekļauts termins “uz dabu balstīti 
risinājumi” ("Nature-Based Solutions" (NBS)). Šis termins ir izmantots, lai identificētu tos, kas ir iedvesmoti 
pēc dabas procesiem un izmanto tos, kas ir pielāgoti vietējiem apstākļiem, piemēram, oglekļa piesaistei 
vai pilsētas ūdens ciklam. Tie ir ekoloģiski efektīvi risinājumi, kas patērē maz enerģijas un resursu un ir 
ekonomiski dzīvotspējīgi.

30  Ekoefektivitāti var izteikt kā saistību vai attiecību starp īstenojamā pasākuma pievienoto vērtību un ietekmi uz vidi, ko izmaksās pasākuma 
īstenošana. Šo attiecību var izmantot, lai salīdzinātu (starp dažādiem risinājumiem?).  

31  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/towards-eu-research-and-innovation-policy-agenda-nature-based-solutions-re-naturing-
cities
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Uz dabu balstītu risinājumu izmantošana, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, ir 
ne tikai efektīva, bet arī ekonomiski izdevīga to ieguldīšanā un darbības izmaksās, tādējādi padarot tos 
par ekoloģiski efektīviem risinājumiem32. Ekoloģiskā efektivitāte palielinās, ja tiek ņemts vērā risinājumu 
ieguldījums aprites ekonomikā un citi ieguvumi, piemēram, sociālie ieguvumi, kas pārsniedz konkrētos 
mērķus klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā.

32   2015. gada 17. –19. novembrī Bonnā, Vācijā, notika Eiropas konference “Uz dabu balstīti risinājumi klimata pārmaiņām pilsētu teritorijās un to 
lauku teritorijās: saikne starp zinātni, politiku un praksi”.

“Uz dabu balstīti risinājumi un pilsētu atjaunošana”.
Eiropas Komisija
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Piemēram, lietusūdeņu izmantošana (tipiska aprites ekonomikai) un termiskais komforts (sociāls 
uzlabojums), kas nodrošina paralēlas darbības, kuru mērķis ir regulēt noteci, palielinot augsnes caurlaidību 
un iztvaikošanu, pamatojoties uz veģetāciju. Tie bieži dod ietaupījumu arī cita veida infrastruktūras 
būvniecībā, piemēram, publiskās atpūtas vietas, kas var kalpot kā liekā ūdens akumulācijas baseini intensīvu 
lietusgāžu periodos. Tas ir gadījums ar “La Marjal” plūdu parku Alikantē, unikālu lietus ūdens saglabāšanas 
rezervuāru, ko reklamē minētās pilsētas dome.

Šīs rokasgrāmatas pielikumā ir doti dažādi vienkārši ieviešami pasākumi lietusūdeņu uzkrāšanai, 
pārvaldīšanai un atkārtotai izmantošanai. Šādi gan samazinot CO2 emisijas, gan pielāgojot savu pašvaldību 
un tās infrastruktūru klimata pārmaiņu gaidāmajai ietekmei. Tie visi ir ekoloģiski efektīvi risinājumi, kas ir 
balstīti aprites ekonomikas un dabas principos. Visi šie piemēri ir saistīti ar lietusūdeņu uzglabāšanu un 
sekojošu izmantošanu, un tāpēc tie palīdz samazināt vietēja mēroga plūdu risku, ko var radīt gan virszemes 
notece no ceļiem un trotuāriem, kā arī uzlabot pilsētas mikroklimatu, mazinot "karstuma salu" efektu.

Jardín de agua “La Marjal” Alicante. Avots: Ayuntamiento de Alicante
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Labās prakses piemēru katalogs, kas var iedvesmot plānu un projektu izstrādi, kā arī atļauju un 
pašvaldību autorizāciju pārvaldību.

Neatkarīgi no konkrētajiem, šajā rokasgrāmatā noteiktajiem, mērķiem plašāku labās prakses piemeŗu 
katalogu par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām var saistīt, ciktāl tas ir iespējams, ar jaunu 
plānu un projektu izstrādi un apstiprināšanu. Šīs labās prakses pamatā ir gan ekoefektivitāte, gan aprites 
ekonomika, gan uz dabu balstīti risinājumi. Rezumējot, mēs uzskaitām sekojošo:

• Projektu līmenī nozarēs un aktivitātēs:

1.  Izvairieties no jaunu zemju lietojuma maiņas. Noteikt par prioritāti apgūt degradētās platības nevis  
lauksaimniecības un dabiskās zemes.

2.  Samazināt apbūvēto vai izstrādāto platību, lai samazinātu zemes blīvēšanos.

3.  Pielietot zināšanas par bioklimatisko arhitektūru. Uzlabot norobežojošās konstrukcijas, izmantojot 
ainaviskus elementus, zaļos jumtus, un citas konstrukcijas, kas paredzēti saules enerģijas izmantošanai. 
Iestrādāt ēnošanas sistēmas, kas ļauj regulēt saules intensitāti.

4.  Nodrošināt lietus ūdeņu, savākšanu, novadīšanu un atkārtotu izmantošanu. Izmantojiet relatīvi tīros 
lietus ūdeņus no ēkām un uzstādiet sistēmas, lai izmantotu šo ūdeni teritoriju apsaimniekošanā.

5.  Atkārtoti izmantojiet savus būvizstrādājumus. Izmantot otrreizēji pārstrādātus materiālus, ātri 
atjaunojamus dabiskos materiālus un vietējos materiālus. Projektēt ēkas, paturot prātā to demontāžu.

6.  Izmantot atjaunojamos energoresursus un līdz minimumam samazināt tos, kuru pamatā ir fosilais 
kurināmais. Maksimāli attīstīt apkures automātiskās sistēmas.

7.  Nodrošināt infrastruktūru gājējiem un velosipēdistiem. Nodrošināt atvieglotas stāvvietas ilgtspējīgākiem 
transporta modeļiem un nodrošināt stāvvietas elektrotransportam, atbilstoši elektromobilitātes līmenim.

8.  Noteikt dzīvotspējīgas alternatīvas to atkritumu samazināšanai, atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, 
kurus projekts radīs tā ekspluatācijā.

9.  Precizēt “rūpniecības simbiozes” iespējas apmainīties ar resursiem un izmantot tos resursus, kas citiem 
ir atkritumi.

10. Kompensēt emisijas, kas rodas, iznīcinot oglekļa piesaistītājus, un emisijas, kas rodas no 1. darbības 
jomas, ko rada būvdarbi un attiecīgā gadījumā obligātā mobilitāte, ko tie rada ekspluatācijā.
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• Attīstības projektu, infrastruktūras projektu un pilsētplānošanas līmenī:

1.  Uzskatiet topogrāfijas izmantošanu par projekta elementu, lai pēc iespējas vairāk izvairītos no zemes 
norakšanas un zemes pārvietošanas.

2.  Ņemt vērā jūras līmeņa celšanās rezultātā radušos hidroloģiskos un plūdu apstākļus.

3.  Projektēt urbanizāciju, piešķirot priekšroku caurlaidīgam bruģējumam un citiem noturīgiem drenāžas 
elementiem, lai savāktu un izmantotu lietusūdeni, jo īpaši teritorijās, kur lietošanas prasības pieļauj, 
piemēram, trotuāri, ietves, autostāvvietas, autostāvvietas vai atklātas telpas.

4.  Izvairieties no karstuma "salas efekta", piemērojot dizaina kritērijus, kas to samazina, palielinot 
veģetāciju un samazinot ūdensnecaurlaidīgu asfalta un betona virsmu.

5.  Samazināt valsts zemes izmantošanu virszemes stāvvietām un piešķirt prioritāti elektromobilitātei.

6.  Izstrādāt mobilitātes plānu, piešķirot prioritāti ilgtspējīgai mobilitātei, to saprotot kā kā iešanu ar kājām, 
ar velosipēdu vai sabiedriskā transporta izmantošanu.

7.  Izvērtējiet ceļu platumu noteikšanas principus, lai samazinātu zemes izmantošanu, kur tas iespējams.

8.  Nodrošiniet pienācīgi lielas dalītās notekūdeņu un lietusūdeņu sistēmas.

9.  Projektēt sistēmas, kas pilsētvidē savākto lietus ūdeni ļauj izmantot atkārtoti, piemēram, apūdeņošanai 
un publisko telpu tīrīšanai.

10. Izstrādāt atjaunojamās enerģijas sistēmas pilsētvidē. Izmantot atjaunojamos enerģijas avotus 
pilsētas ielu elementu nodrošināšanai ar elektrību.

11. Integrēt kokus visās ielās un ceļos, kas ir pietiekami plati.

12. Projektējot zaļās zonas, ņemot vērā uz zemes esošo dabisko veģetāciju un veicinot tās uzturēšanu. 
Izstrādāt zaļās zonas ar kritērijiem, lai apūdeņošanai izmantotu lietusūdeni.

13. Apsvērt pilsētvides projektos dalītās atkritumu savākšanas punktus, kas ir integrēti pilsētu 
projektēšanā un veicina to izmantošanu.

14. Izvērtēt būvniecības un nojaukšanas atkritumu izmantošanu attīstības projektos.

15. Kompensēt emisijas, kas rodas, iznīcinot oglekļa piesaistītājus, un emisijas, kas rodas no darbiem, 
kuri iekļauti pilsētvides projektā, un obligāto mobilitāti, ko tas ierosina savā darbībā.
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2.1 Konkrēts mērķis. Iekļaut Eiropas Savienības noteiktos emisiju samazināšanas 
mērķus 2030. gadam visos jaunajos plānos, projektos un aktivitātēs

Parīzes klimata samits pieņēma vēsturisku vienošanos cīņā pret klimata pārmaiņām. Katra valsts 
neatkarīgi no tās attīstības līmeņa ierosināja emisiju samazinājumus, ko tā ir gatava veikt saskaņā ar savām 
spējām un valsts apstākļiem, kas izteikti kā “valsts plānotie un noteiktie ieguldījumi” (NSC).

Parīzē 187 valstis iesniedza savus priekšlikumus par samazināšanu vai cita veida ieguldījumu. Eiropas 
Savienības ieguldījums tika prezentēts 2015. gada 6. martā33. 2014. gada oktobrī valstu vadītāji apņēmās 
līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 40% salīdzinājumā ar 1990. gadu34. Nolīgumā ir teikts, ka “ES kopīgi 
sasniegs mērķi visrentablākajā veidā, samazinot ETS un ārpus ETS esošās nozares par attiecīgi 43% un 30% 2030. 
gadā salīdzinājumā ar 2005. gadu”. Sadalījums dažādām dalībvalstīm attiecībā uz difūzajām nozarēm35 ir 
noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2018. gada jūnijā ar samazinājumu 26% Spānijai36, 17% 
Portugālei un 6% Latvijai.

33   Paredzētais valsts noteiktais ES un tās dalībvalstu ieguldījums. Rīga, 2015. gada 6. marts 
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf

34  Eiropadomes (2014. gada 23. un 24. oktobris) secinājumi par pamatu rīcībai klimata un enerģētikas jomā līdz 2030. gadam 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/es/pdf

35   Emisijas no darbībām, darbiem, infrastruktūras, uz kurām neattiecas Eiropas emisiju tirdzniecība, piemēram, transporta, celtniecības, 
pārtikas rūpniecības, tirdzniecības, lauksaimniecības u.c.

36  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 2018/842 (2018. gada 30. maijs) par dalībvalstu, kas veic klimata pasākumus no 
2021. līdz 2030. gadam, saistošu ikgadēju siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, lai izpildītu saistības, kas pieņemtas saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2018. gada 19. jūnijs).

Vācija 38% Dānija 39% Grieķija 16% Malta 19%

Austrija 36% Slovākija 12% Ungārija 7% Nīderlande 36%

Beļģija 35% Slovēnija 15% Īrija 30% Polija 7%

Bulgārija 0% Igaunija 13% Itālija 33% Portugāle 17%

Horvātija 7% Spānija 26% Latvija 6% UK 37%

Čehijas Rupublika 14% Somija 39% Lietuva 9% Rumānija 2%

Kipra 24% Francija 37% Luksemburga 40% Zviedrija 40%

2. ĪPAŠI MĒRĶI KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAI UN PIELĀGOŠANĀS 
PASĀKUMIEM, KAS JĀIEKĻAUJ VIETĒJĀ POLITIKĀ

X Tabula. Samazināšanas mērķi jebkuram jaunam plānam un projektam
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Līdz ar to emisijas samazināšanas vai kompensācijas mērķis, kas jāievieš pašvaldības atļaujās 
(būvniecības un darbības licencēs) un pilsētas domes atbalstīto plānu, projektu un būvdarbu izstrādē, līdz 
2030. gadam ir 26% Spānijas pašvaldībām, 17% Portugāles pašvaldībām un 6% Latvijai tiešās atbildības vai 
1.darbības jomas emisijām, ko rada būvdarbi un attiecīgā gadījumā ekspluatācijas laikā (fosilā kurināmā 
patēriņš).

Pamatojoties uz šiem mērķiem, tiek ierosināts projektu un plānu apstiprināšanas procedūrā iekļaut 
pienākumu projekta un izstrādes darbā iekļaut pasākumus emisiju kompensēšanai iepriekš minētajos 
noteikumos.

Lai garantētu šā pienākuma izpildi, darba projekta un attīstības projekta apstiprināšana būs atkarīga 
no tā, vai tiks iekļauts veids, kādā tas tiks kompensēts saskaņā ar šīs rokasgrāmatas 2.3. sadaļas noteikumiem.

2.2 Konkrēts mērķis. Līdz minimumam mazināt jaunas zemes nosegšanu
un apstrādi, kā arī kompensēt zemes nepiesaistīto CO2

2.2.1 Samazināt jauno zemju neto apdzīvotību

Jaunas zemes izmantošana nozīmē, ka tiek iznīcināta šīs ekosistēmas oglekļa piesaiste kā tās 
pakalpojums (organiskais ogleklis augsnē un veģetācijas spēja absorbēt), zemes apstrāde un sablīvēšanās 
apgrūtina37 pielāgošanos klimata pārmaiņām. Šīs netiešās izmaksas būtu jāņem vērā, plānojot mērķus 
attiecībā uz pilsētu plāniem un pieņemot lēmumus par konkrētu zemes izmantošanu projektu gadījumā.

Kopš pēdējās desmitgades zemes izmantošana (ierobežots un neatjaunojams resurss) ir bijusi 
stratēģisku dokumentu38  jautājums, kas aizstāv projektu ietekmes ierobežošanu uz zemi, jo īpaši to 
nodarbošanos ar zema blīvuma darbībām.

37   http://www.fao.org/3/b-i6937s.pdf

38   Komisijas 2006. gada 22. septembra paziņojumā “Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai” un “Ceļvedis resursu ziņā efektīvai Eiropai” 
ir uzsvērta nepieciešamība risināt jautājumu par jaunu zemes platību neilgtspējīgu pieaugumu. Turklāt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
konferences par ilgtspējīgu attīstību, kas notika Riodežaneiro no 2012. gada 20. līdz 22. jūnijam, rezultātu dokumentā ir atzīta zemes 
ekonomiskā un sociālā nozīme un nepieciešamība steidzami rīkoties, lai mainītu tās degradāciju.

Iekļaut Eiropas Savienības noteiktos emisiju samazināšanas un/vai 
kompensācijas mērķus 2030. gadam visos jaunajos plānos un projektu 
darbos vai pasākumos 

• Spānija: 26%
• Portugāle: 17%
• Latvija: 6%
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Guía de inclusión de la mitigación y adaptación  
del cambio climático en las políticas locales

2011. gada stratēģijas dokumentā “Ceļvedis uz resursu efektīvu izmantošanu Eiropā” 39 Eiropas 
Komisija ierosina, ka ES politikā būtu jāņem vērā to tiešā un netiešā ietekme uz zemes izmantošanu, lai līdz 
2050. gadam zemes neto izmantošana būtu nulles apmērā.

Šajā nolūkā Eiropas Komisijas 2013. gada dokumentā40  “Augsnes sablīvēšanās slēptās izmaksas” ir 
izstrādāta pasākumu hierarhija trīs līmeņos: ierobežojumi - mazināšana - kompensācija:

1.  Labākais risinājums: ierobežot augsnes sablīvēšanos ar zemi, kas jau ir aizņemta, piemēram, atkārtoti 
izmantot pamestās rūpnieciskās zemes.

2.  Ja nav iespējams izvairīties no jaunas zemes izmantošanas, plāna vai projekta mērķu ietvaros var 
mēģināt piešķirt pēc iespējas vairāk zemes platību veģetācijai un iekļaut daudz mazas zaļās platības.

3.  Trešais variants, kas, kā norādīts dokumentā, ir “pēdējā iespēja”, būtu katras jaunapbūvētās teritorijas  
kompensēšana ar zemes reģenerācijas darbību citur. Pēdējā gadījumā šķiet konsekventi, ka gadījumā, ja 
iepriekš minētās iespējas nav iespējamas, būtu jākompensē vismaz iznīcinātā vai mainītā oglekļa absorbcijas 
jauda.

Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minētās norādes, projektos un plānos ir jāņem vērā mērķis pēc iespējas 
ierobežot lauksaimniecības vai dabiskās zemes izmantošanu, lai to pārveidotu par noklātu vai sablīvētu zemi 
(ceļi, trotuāri, autostāvvietas, ēkas). Tajos jāiekļauj arī mērķis kompensēt pārveidotās zemes un veģetācijas 
zaudēto mitruma drenāžas un absorbcijas spēju. Kompensācija jānorāda, iekļaujot īpašu pielikumu pilsētu 
attīstības projektā, pilsētplānošanas gadījumā un būvatļaujas būvprojektā, infrastruktūras projektu, nozaru 
un aktivitāšu gadījumā.

39  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:ES:PDF

40  http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/SoilSealing-Brochure_es.pdf

"Los costes ocultos del sellado del suelo". 
Eiropas Komisija
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2.2.2 Samazināt oglekļa krājumu iznīcināšanu apbūvētās un transformētās zemēs

Augsne satur ievērojamu daudzumu CO2 organiskā oglekļa veidā. Lauksaimniecības augsne Mursijas 
reģionā, kurā ir ļoti zems oglekļa saturs salīdzinājumā ar citiem reģioniem (apmēram 2,3 reizes mazāka 
par augsni Portugāles ziemeļos un aptuveni 3 reizes mazāka par augsni Latvijā), parasti satur 100 tonnas 
CO2 uz hektāru, kas uzglabāts tās pirmajos 30 centimetros. Turklāt, atkarībā no tipa un seguma, veģetācija 
uz šā hektāra, iespējams, ir uzglabājusi savā stumbrā, saknēs un galvenajos zaros papildu daudzumu, kas 
līdzvērtīgs 150 tonnām CO2.

Augsnes fiziskā darbība ir saistīta ar to, ka tiek iznīcināta spēja norobežot vai uztvert oglekli, un tā 
ir saistīta ar uzglabātā oglekļa zudumiem. Kā norādīts Eiropas Komisijas 2013. gada dokumentā “Slēptās 
augsnes attīrīšanas izmaksas”41: “Augsnes iznīcināšana būvniecības darbu laikā liek tai izdalīt daļu sava organiskā 
oglekļa siltumnīcefekta gāzu veidā, izmantojot mineralizāciju”.

Šajā sakarā Francijas Vides ministrija norāda, ka tās oglekļa emisijas faktoru datubāzē42 uzskata, ka 
“zemes izmantojuma izmaiņas, kas lauksaimniecības vai meža augsnes pārvērš necaurlaidīgā augsnē (ceļos, 
autostāvvietās vai ēkās), pēc noklusējuma piemēro emisiju, kas ir līdzvērtīga kopējam oglekļa krājumam augsnē”.

41   http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/SoilSealing-Brochure_es.pdf

42  Base Carbone 2016. 79 lapas 
http://bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.5.pdf 
 
Francijas Vides ministrija uzskata, ka vidēji 290 tonnas CO2/ha tiek emitētas, ja augsni pārveido par ūdensnecaurlaidīgu (ceļi, 
autostāvvietas un ēkas), ja tā ir apmežota, un 190 tonnas CO2/ha, ja tā ir aramzeme. 

Augsne ir
planētas 
lielākā 
dabīgā 
oglekļa 
piesaistītāja
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Tāpēc, pamatojoties uz šiem mērķiem, ir ierosināts projekta un plāna apstiprināšanas procedūrā 
iekļaut pasākumus, kas kompensē 100% no iznīcinātās augsnes un veģetācijas oglekļa uzkrājuma.

Lai garantētu šā pienākuma izpildi, darba projekta un attīstības projekta apstiprināšana būs atkarīga 
no tā, vai tiks iekļauts veids, kādā tas tiks kompensēts saskaņā ar šīs rokasgrāmatas 2.3. sadaļas noteikumiem. 

2.2.3 Samazināt aizņemtās zemes blīvēšanu un hidroizolāciju

Vēl viens mērķis šajā adaptācijas gadījumā ir samazināt zemes necaurlaidīgo segumu īpatsvaru. 
Viena no skaidrākajām klimata pārmaiņu radītajām sekām ir temperatūras palielināšanās un karstuma 
viļņu biežums. Augsnes sablīvēšanās palielina pilsētas siltuma salas efektu. Sablīvēšanās samazināšana, 
saglabājot vietu veģetācijai, veicinās iztvaikošanu un noēnošanu, lai samazinātu šo efektu "gaisa temperatūra 
koku grupā ir par 5 °C zemāka nekā tiešos saules staros. Piepilsētas ar nobriedušiem kokiem ir par 3 °C 
vēsākas nekā jaunuzceltās”43.

Samazināta augsnes caurlaidība palielina postījumus, ko rada lietusgāzes, kā arī potenciāls ūdens 
trūkums nākotnē mudina ne tikai izvairīties no necaurlaidīgu segumu izmantošanas, bet arī palielināt lietus 
ūdens savākšanu un veicināt gan projektu līmenī (lietus ūdens savākšana no rūpniecības, tirdzniecības un 
dzīvojamo ēku jumtiem), gan pašvaldību līmenī. Pilsētplānošanas jomā papildus ūdens savākšanai ēkās 
ir jāapsver ilgtspējīgas kanalizācijas sistēmas un uz dabu balstīti pasākumi, kas ļauj savākt un izmantot 
pēc iespējas vairāk lietus ūdens no ceļiem, ietvēm un stāvlaukumiem, kā tas notiek ar ūdensdārziem vai 
piespiedu infiltrācijas vietām, ūdens savākšanai un izmantošanai.

Līdz ar to, pamatojoties uz šiem mērķiem, ir ierosināts projektu apstiprināšanas procedūrā un 
plānos iekļaut pienākumu ieplānot lietus ūdens savākšanas pasākumus būvdarbu un pilsētvides pārbūves 
projektos, kas ļautu izmantot lietus ūdeni. Lietusūdens savākšanas un izmantošanas tīkls ir no kanalizācijas 
tīkla, glabātavas un citu nepieciešamo elementu atdalīts lietus ūdens tīkls. Ar savākto lietus ūdeni jāļauj 
laistīt kokus un apstādījumus, laistīt ielas u.tml., kam nevajadzētu izmantot ūdeni no dzeramā ūdens tīkla.

Lai nodrošinātu šā pienākuma izpildi, būvdarbu un labiekārtošanas darbu projekta apstiprināšana ir 
atkarīga no tā, vai ir iekļauts no kanalizācijas tīkla atdalītais lietus ūdens tīkls, piespiedu infiltrācijas vietas, 
tvertnes savāktā ūdens uzglabāšanai, ietvju, ceļu un citu nepieciešamo elementu caurlaidības īpašības, kas 
pamato atbilstību mērķim novākt maksimālo iespējamo lietus ūdens daudzumu un samazināt lietusgāžu 
negatīvo ietekmi un augsnes sablīvēšanos.

43   Eiropas Komisija. Augsnes pārklāšanas apslēptās izmaksas. 17. lapa.
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2.2.4  Samazināt emisijas, ko rada zems iedzīvotāju blīvums.

Perifērās un zema blīvuma pilsētas telpas dažkārt sastopas ar lielākiem postījumiem stipru lietavu 
laikā, jo lielu sistēmu uzturēšana ir sarežģītāka. Bieži vien arī retāk apdzīvotās teritorijās sistēmas tiek 
izbūvētas vienkāršākas un lētākas, bet ne vienmēr gatavas nodrošināt virszemes noteci stipra lietus laikā. 
Mazāku zemes platību aizņemšana, palielinot apdzīvotības blīvumu, ir labs ietekmes mazināšanas mērķis. 
Tiek lēsts, ka pilsētās, kurām ir lielas perifērās teritorijas, rodas 3 reizes vairāk emisiju, kā pilsētām, kas ir 
kompaktas44.

Perifērās un zema blīvuma pilsētas telpas rada vajadzību vairāk pārvietoties, radot vairāk SEG emisijas, 
minimālo pakalpojumu nodrošināšanai nekā kompaktas pilsētas.

44   Eiropas Komisija. Augsnes pārklāšanas apslēptās izmaksas. 17. lapa.
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/SoilSealing-Brochure_es.pdf 

Kas ir ilgtspējīga 
apūdeņošanas 
sistēma pilsētvidē?

Stormwater Design Guidelines. San Francisco Public Utility Comission (2013)

A

B

C
A - Dabas stāvoklis/pirms-attīstības
B - Urbanizētā situācija/konvencionālā drenāža
C - Urbanizētā situācija - ilgtspējīga apūdeņošanas sistēma

Ilgtspējīga pilsētas lietusūdeņu sistēma. Avots: LIFE CERSUDS Projekts
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Zemāks iedzīvotāju blīvums rezultējas arī augstākās vides izmeksās uz vienu iedzīvotāju45. Daudzās 
akadēmiskajās46 nozarēs pētījumi liecina par lielākām ekonomiskajām un vides izmaksām47  zemāka 
apdzīvotības blīvuma pilsētās, kur tādi paši pašvaldības pakalpojumi jānodrošina mazākam cilvēku skaitam, 
lielākā teritorijā, kā tas būtu centralizētā un kompaktā pilsētā, kur visu pakalpojumu nodrišānums ir 
pieejams īsākā distancē.

Ir izstrādātas arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 48 jaunā pilsētvides attīstības programma un Eiropas 
Savienības49  pilsētvides attīstības programma, kuras mērķis ir panākt pilsētu attīstības politikas ilgtspēju.

45   Piemēram, sanitāro pakalpojumu sniegšanas izmaksas zema blīvuma dēļ vai ietekme uz transportu un mobilitāti: 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Libros_blancos/GastoSanitario.pdf 
http://urbanismoytransporte.com/costes-la-ciudad-dispersa-la-administracion-local-caso-valenciano 
http://urbanismoytransporte.com

  
46   https://elblogdefarina.blogspot.com.es/search?q=la+ciudad+dispersa 

https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2013/06/estandares-y-densidad-subjetiva.html 
http://www.arquitasa.com/category/blog-entradas

47  Urbanizācijas izmaksas ir trīs reizes lielākas zema blīvuma apstākļos, un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas izmaksas pieaug par divām 
līdz četrām reizēm. Avots: ekonomiskās un sociālās izmaksas mazblīvajā pilsētā “zema blīvuma pilsētas ietekme uz vidi salīdzinājumā ar 
kompaktās Barselonas pilsētas universitāti”. 2012 (212 lpp.)   
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-958.htm 

48   http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf 
 
“Mēs arī apņemamies veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu, saglabājot atbilstošu sablīvētību, paplašinot pilsētu teritorijas, lai novērstu 
un ierobežotu pilsētu izplešanos un novērstu nevajadzīgas izmaiņas zemes izmantojumā un produktīvas zemes zudumus, kā arī trauslas un 
nozīmīgas ekosistēmas”. 
 
“Ņemot vērā pilsētu demogrāfiskās tendences un to būtisko nozīmi pasaules ekonomikā, klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās 
centienus, kā arī resursu un ekosistēmu izmantošanu, veids, kādā šīs pilsētas tiek plānotas, finansētas, attīstītas, būvētas, pārvaldītas un 
pārvaldītas, tieši ietekmē ilgtspēju un noturību ārpus pilsētu robežām”.

49   https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/urban-development/agenda

Līdz minimumam samazināt jaunas zemes apbūvi, un kompensēt tās CO2 
emisijas, kuras netiks uzkrātas, dēļ zemes lietošanas izmaiņām

 – Samazināt jauno zemju neto izmantošanu

 – Samazināt oglekļa krājumu iznīcināšanu apbūvētajā un pārveidotajā zemē

 – Samazināt aizņemtās zemes blīvēšanu un hidroizolāciju

 – Samazināt emisijas no zema apdzīvotības blīvuma teritorijām. 
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2.3 Konkrēts mērķis. Kompensācija par 1. darbības jomas darbu radītajām emisijām 
un oglekļa piesaistes iznīcināšanu.

2.3.1 Emisiju noteikšana, kas rodas, iznīcinot oglekļa piesaistītājus un veicot būvniecību un citas darbības

To emisiju noteikšana, kas rodas, iznīcinot oglekļa pieasaistītājus

Papildus 1. darbības jomas emisijām, kas rodas būvdarbos (aplūkots turpmāk), manāms klimata 
pārmaiņu ietekmes aspekts ir zemes izmantošanas maiņa no lauksaimniecības vai mežsaimniecības zemes 
uz mākslīgu zemsedzi (asfaltēti, bruģēti laukumi, ceļi, zemes zem ēkām u.tml). Kā jau esam novērojuši, 
zemes izmantojuma izmaiņas izdala lielāko daļu no augsnē un veģetācijā izolētā oglekļa, kā rezultātā tiks 
zaudēts uzkrātais ogleklis50 un oglekļa piesaistes spēja.

Tāpēc, lai novērtētu oglekļa izlaidi atmosfērā vai uzrkāšanas spējas zudumu, saistībā ar šīs zemes 
izmantošanas izmaiņām, kā arī lai varētu vēlāk noteikt kompensācijas pasākumus, ir jānosaka organiskā 
oglekļa saturs šajās augsnēs un veģetācijā.

Augsnes oglekļa krājumi ir atkarīgi no klimata un augsnes veida. Kā iepriekš minēts, vienkāršā 
metode organiskā oglekļa satura noteikšanai augsnē ir sekojot izstrādātajai "Eiropas Komisijas 2010. gada 
10. jūnija Lēmumam par pamatnostādnēm augsnes oglekļa krājumu aprēķināšanai”51, un pamatojoties uz 
IPCC pamatnostādnēm par valstu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju.

Lēmums ļauj kvantitatīvi noteikt organiskā oglekļa daudzumu augsnē, no vienas puses, un oglekļa 
krājumu veģetācijā virs un zem augsnes, no otras puses, nosakot kā oglekļa masu uz hektāru.

Šī LIFE ADAPTATE projekta ietvaros tika izstrādāta rokasgrāmata oglekļa satura aprēķināšanai 
augsnēs52. Šajā rokasgrāmatā var iepazīties ar konkrētiem piemēriem par Eiropas Komisijas 2010. gada 10. 
jūnija lēmuma izmantošanu, lai novērtētu oglekļa krājumus augsnē un veģetācijā.”

Lai precizētu nepieciešamo kompensāciju, mēs, tāpat kā Francijas Vides ministrija53, uzskatām, ka 
zemes izmantojuma izmaiņas, kas pārveido lauksaimniecības vai meža augsni necaurlaidīgā augsnē (ceļi, 
autostāvvietas vai ēkas), rada emisiju, kas ir līdzvērtīga kopējai oglekļa krātuvei augsnē.

50   Ja mēs jaunām aktivitātēm un pilsētu attīstības projektiem izmantojam jaunas zemes, kas ir atvēlēta lauksaimnieciskai darbībai, tiek izdalīts to 
uzkrātais oglekli, kas gadu desmitiem un pat gadsimtiem ir saglabājies augsnē (Mursijas reģionā no 100 līdz 150 tonnām CO2 uz hektāru), bet 
arī tad, ja iznīcinātā kultūra ir mežaudze (olīvas, mandeļi, vīna dārzi, citrusaugi, augļu koki...), tiek veidoti oglekļa krājumi veģetācijā, t.i., zem 
zemes virsmas un virs.).

 
Tādējādi lauksaimniecības augsnes pārveidošana un mežainas veģetācijas iznīcināšana nozīmē uzkrātā oglekļa emisiju augsnē un veģetācijā, 
kuras summa ir no 200 līdz 300 tonnām CO2 uz hektāru.

51  Komisijas 2010. gada 10. jūnija lēmums par pamatnostādnēm augsnes oglekļa krājumu novērtēšanai Direktīvas V pielikuma vajadzībām
2009/28/EC (OJEU 17. jūnijs 2010. gadā).

52  http://lifeadaptate.eu/wp-content/uploads/Estimaci%C3%B3n-del-Carb%C3%B3n-Org%C3%A1nico-en-suelo-y-vegetaci%C3%B3n.zip 

53  Oglekļa 2016. gada  bāzes emisiju faktoru datubāze. 79. lpp
      http://bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.5.pdf
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Praktiska piemērošana

„Eiropas Komisijas 2010. gada 10. jūnija lēmums par pamatnostādnēm augsnes oglekļa krājumu 
novērtēšanai” (*), kas balstīts uz IPCC Pamatnostādnēm par valstu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, ļauj 
kvantitatīvi noteikt augsnes organisko oglekli, no vienas puses, un oglekļa krājumu virs un zem zemsedzes 
veģetācijas, no otras puses, kā oglekļa masu uz hektāru.

Lēmuma vienkāršās metodes pamatā ir “robežlīmeņi”. Organiskais ogleklis humusa slānī ir no 0 
līdz 30 centimetriem (izteikts kā oglekļa masa uz hektāru). Šajās references augsnēs Mursijas reģionā un 
Spānijas austrumdaļā ir vidēji 38 t C/ha. Attiecībā uz Portugāles ziemeļiem lēmumā norādīts skaitlis 88 t no 
C/ha. Attiecībā uz Latviju lēmumā izmantots 95 t C/ha.

Korekcijas attiecībā uz šo organisko oglekli standartaugsnē jāveic, izmantojot lēmumā izstrādātos 
faktorus, piemēram, lauksaimniecības zemes gadījumā – auglības vai ievades veidu, piemēram, kūtsmēslus.  

Pieaugums vai zudumi, kas pārsniedz sākotnējo rādītāju 38,7 vai 95 t C/ha, var būt par 10% lielāki 
vai pat līdz 20% mazāki. Pēc tam, kad ir aprēķināts organiskais ogleklis augsnē un, vajadzības gadījumā, 
veģetācijā, reizinot to ar 3,6, mēs iegūsim CO2 saturu.

Piemērojot šā lēmuma noteikumus kopīgai zemes izmantošanai Ibērijas pussalas centrā, dienvidos 
vai austrumos, mēs varam redzēt, ka no 324 līdz 111 t CO2/ha tiktu zaudēti, pārveidojot katru zemes hektāru 
atkarībā no tā, kā bija lemts izmantot transformējamo zemi:

Zemes izmantošana, 
kurai ir paredzēta zemes 

transformēšana.

Augsnes organiskā 
oglekļa krājumi

tonnas C/ha

“Sākotnējais 
atsauces līmenis" kas 

noteikts 1. tabulā

Augsnes organiskā 
oglekļa frakcija 

(SOC) 
tonnas C/ha

Tabulas 2. līdz 
8. lēmuma 

piemērošana.

Oglekļa uzkrājumi 
veģetācijā (CVEG). 

tonnas C/ha 

Tabulas 11., 
12., 15. līmuma 
piemērošana.

Kopējais 
(CSi) oglekļa 

uzkrājums 
vienā platības 

vienībā saistībā 
ar zemes 

izmantošanu un 
tonnas C/ha

Kopējais 
tonnas 
CO2/ha

Meža augi (augļu koki, 
olīvu birzis, vīna dārzi, 

mandeļu koki, u.c.)
38 38,7 43,2 81,9 245,7

Apūdeņošanas 
izmantošana 

lauksaimniecībā. 
Dārzkopības kultūras.

38 41,6 0 41,6 149,7

Sausās lauksaimniecības 
izmantošana. Pārslas. 38 31,0 0 31,0 111,6

Krūmi. 38 26,6 7,4 34 122,4

Mežkopība. 38 38 52 90 324

Infrastruktūra (ceļi, 
trotuāri, autostāvvietas un 

ēkas).
0 0 0 0 0,00

(*)  Piezīme: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0335
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1. darbības joma oglekļa pēdas noteikšana

Oglekļa pēdas nospieduma noteikšanas galvenais mērķis ir sadalīt atbildības par radītajām emisijām, 
vajadzības gadījumā, jāpieprasa emisiju kompensācija. 

Viens no skaidrākajiem klimata pārmaiņu projektu un plānu ieguldījumiem ir tieša siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšana.

Pilsētvides būvdarbu gadījumā (īstenojot pilsētplānošanu) vai jebkuru citu projektu gadījumā, 
uz kuriem attiecas pašvaldības atļaujas, tiešās atbildības emisijas ir, no vienas puses, tādas, kas rodas, 
patērējot fosilo kurināmo, ko izmanto iekārtām un transportlīdzekļiem rakšanai, uzpildei, materiālu un 
atkritumu pārvadāšanai un bitumena maisījumu, betona un citu materiālu transportēšanai; no otras puses, 
emisijas, kas iegūtas, iznīcinot oglekļa piesaistītājus (veģetāciju un augsni), kurus tieši ietekmē būvdarbi. Šis 
aspekts, ko mēs esam novērojuši jau iepriekšējā sadaļā, īpaši skar lielus projektus, piemēram, transporta 
infrastruktūru vai jaunu pilsētu attīstību.

Daudzos projektos, uz kuriem attiecas piesārņojošas darbības atļaujas (rūpniecība, transports, 
tirdzniecība, mājlopi utt.), ekspluatācijas radītās emisijas ir nozīmīgākas nekā būvdarbu radītās emisijas. 
Ekspluatācijas emisijas bieži ir emisijas, ko rada fosilā kurināmā izmantošana stacionārās sadedzināšanas 
iekārtās, kurās parasti izmanto dabasgāzi un mazākā mērā arī dīzeļdegvielu, vai ar projektu saistīto 
transportlīdzekļu flotēs (dīzeļdegviela vai benzīns).

Īpašs gadījums attiecībā uz ekspluatācijas emisijām ir lopkopības uzņēmumi, kur vissvarīgākā 
siltumnīcefekta gāze ir metāna gāze, ko rada dzīvnieki paši un kūtsmēslu apsaimniekošana. Metāna (CH4) 
globālās sasilšanas potenciāls54 ir daudz lielāks par CO2. Tas attiecas arī uz lauksaimniecību, kur bieži 
vien ekspluatācijas emisijas rodas nevis no traktoru un mašīnu degvielas patēriņa, bet gan tāpēc, ka tiek 
izmantoti slāpekļa minerālmēsli, kas rada slāpekļa oksīda emisijas (N2O) jaudīgu siltumnīcefekta gāzi, kuras 
globālās sasilšanas potenciāls ir gandrīz trīssimt reižu lielāks par CO2.

54  IPCC 2007. gada Ceturtajā novērtējuma ziņojumā (AR4) ir iekļauts globālās sasilšanas potenciāls (GSP) vairākām siltumnīcefekta gāzēm, kas 
labots ar 2013. gada Piekto novērtējuma ziņojumu. Tādējādi AR4 viens kilograms Nitrous Oxide N2O ir līdzvērtīgs 298 kg CO2. Viens kilograms 
metāna CH4 ir līdzvērtīgs 25 kg CO2. IPCC AR5, 2013. gads: viens kg Nitrous Oxide N2O atbilst 265 kg CO2. Viens kilograms metāna CH4 
biogēnās izcelsmes) ir līdzvērtīgs 28 kg CO2
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Darbības jomas jēdziens ļauj ierobežot atbildību par plāna vai projekta attīstītāja ieguldījumu klimata 
pārmaiņās. Darbības joma, kas ir visbūtiskākā, apsverot iespējamo emisiju kompensāciju, ir 1. joma.

Radīto emisiju “darbības jomas” jēdziens

 Termins “1. darbības joma” attiecas uz “tiešajām emisijām”, mūsu gadījumā: emisijām, 
par kurām atbild plāna vai projekta virzītājs (kurināmais, ko zemes pārvietošanas iekārta 
patērēs, lai veiktu darbu, paredzamās metāna emisijas no saimniecības, slāpekļa oksīda 
emisijas no slāpekļa mēslošanas līdzekļiem lauksaimniecībā u. c.).

 Toties, “2. darbības joma” – “netiešās emisijas saistītas ar elektroenerģijas iegādi” 
(emisijas, ko elektroenerģijas ražotājs rada, lai radītu elektroenerģijas enerģiju, ko 
paredzēts patērēt plānā vai projektā).

 Visbeidzot, “3. darbības jomā” ir uzskaitītas atlikušās netiešās emisijas “citas netiešās 
emisijas”, kas saistītas ar nepieciešamo materiālu vai pakalpojumu iegādi (ko veic ražotāji 
un pārvadātāji (piemēram, agregāti, ūdens, degviela utt.), pakalpojumi (piem., ārējo 
atkritumu apsaimniekošana), kas būtu vajadzīgi, lai iegādātos vai noslēgtu līgumus par 
darbiem vai darbības, plāna vai projekta ekspluatāciju.
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2.3.2 Kompensācijas piemērošana 

Emisiju kompensēšana ir viens no galvenajiem šīs rokasgrāmatas elementiem, lai iekļautu ES noteiktos 
2030. gada emisiju samazināšanas mērķus visos jaunajos plānos un projektos vai aktivitātēs.

Kompensācija aizstāj emisiju samazināšanas centienus, kurus nav iespējams veikt tehniskas vai 
ekonomiskas neiespējamības dēļ.

Kompensācijas iespējas

Emisijas vienmērīgi sajaucas atmosfērā, tādējādi emisiju samazināšana vai piesaiste jebkurā jomā 
var novērst citas nozares emisijas. Atmosfēras dinamika izdala radītās emisijas no jebkura punkta un no 
jebkura punkta tās var tikt piesaistītas (tās tiek “izdzēstas”), un no jebkura punkta tās var izvairīties no 
emisiju veidošanas. Kompensācija par vienu tonnu siltumnīcefekta gāzu ir emisiju neto samazinājums.

Šā iemesla dēļ kompensāciju var saņemt, vai nu novēršot emisijas, vai palielinot/pārvaldot piesaistes 
jaudu, lai panāktu tādu piesaisti, kas ir līdzvērtīga vajadzīgajam emisiju samazinājumam, palielinot oglekļa 
daudzumu veģetācijā vai augsnē.

Interesanta un ekoloģiski efektīva iespēja novērst emisiju ir saistīta ar ūdens apgādi. Spānijas 
dienvidos un austrumos, kā arī lielā daļā Portugāles, pieaugot ūdens trūkumam un paaugstinoties likmēm 
sadzīves apgādes pakalpojumiem, lietus ūdens savākšana un izmantošana ir iespēja saņemt kompensāciju, 
ko iespējams izmantot visiem, un jo īpaši lielos plānos un projektos, uz kuriem attiecas pašvaldības atļauja. 

Ar viena m3 lietus ūdens savākšanu un izmantošanu tiek novērstas emisijas, jo tā ražošana un 
piegāde, kā arī vajadzības gadījumā to drenāža un attīrīšana tiek novērsta. Turklāt tiek samazinātas piegādes 
izmaksas un veicināta zaudējumu samazināšana no noteces.

Katrs kubikmetrs ūdens, ko piegādā pašvaldības dienesti55 Eiropas Savienības valstīs56, dēļ tā 
attīrīšanas un pārvades procesa izdala 0,4 –0,6 kg CO2 (0,4 kg Spānijā) emisijas. Citiem vārdiem sakot, ūdens 
taupīšana izmantojot lietus ūdeni nozīmē izvairīšanos no 0,4 –0,6 kg CO2 par katru m3, kas nav patērēts, un 
kas novērš tā iekļūšanu notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Viens no klasiskiem kompensācijas piemēriem emisiju novēršanai ir atjaunojamo enerģiju 
izmantošana.

Lai saražotu vienu kWh tiek radīta, Spānijā vidēji 0,331 kg CO2 
57, Portugālē 0,369 un Latvijā 0,109 kg 

CO2.

55    http://bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.5.pdf 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Estudis_i_docs_mitigacio/Aigua_i_
cc/150213_Metodologia-de-calcul-emissions-consum-aigua_CAT_vf.pdf

56   Kā Spānija un Francija

57   https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Factores_emision_CO2.pdf
 

Šajā dokumentā, ko 2016. gadā kopīgi izstrādājušas Rūpniecības un enerģētikas un attīstības ministrijas, kā pussalas sistēmas reprezentatīvs 
emisijas koeficients tiek ierosināts: 331 g CO2 / kWh. 
 
Ļoti līdzīgs ir skaitlis, ko noteica Katalonijas Klimata pārmaiņu birojs par pussalas elektrības sajaukumu 2018. gadā.  
Spānijā saražojot vienu kWh, tika emitēta 0,321 kg CO2.
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Katrs saules fotoelementu enerģijas paneļa kvadrātmetrs Spānijas austrumos katru gadu saražo 
aptuveni 270 kWh. Ja mēs piemērotu šo koeficientu, tad katrs Spānijas PV sistēmas kvadrātmetrs katru 
gadu kompensē 89,37 kg, t. i., 0,09 tonnas CO2. Portugālē katru gadu tādēļ tiek kompensētas 99,63 kg jeb 
0,10 tonnas CO2. Maksa par viena kvadrātmetra fotoelektriskā saules enerģijas paneļa uzstādīšanu ir ap 
140 eiro. Ar šo iespēju, kompensējot emisijas, elektrisko rēķinu par katru paneļa kvadrātmetru katru gadu 
samazina par 40 euro.

Īsāk sakot, mērķis kompensēt emisijas vai īstenot ekoloģiski efektīvus pielāgošanās pasākumus 
papildus tam, ka tie ir nepieciešami, var būt ekonomiski rentabls, un tas ir pilnībā sasniedzams, pateicoties 
zinātnes atziņām un jaunām tehnoloģijām. Atsauces uz labu praksi un veiksmīgu pieredzi atvieglotu vides 
kritēriju ieviešanu saimnieciskajā darbībā58.

Piemērojamie kompensācijas mērķi

LIFE ADAPTATE projektā noteikts, ka rokasgrāmatai “jādod ieguldījums pielāgošanas un mazināšanas 
mērķa sasniegšanā vietējā līmenī, iekļaujot efektīvus pasākumus pašvaldību plānošanas un pārvaldības 
darbībās”.

Tajā arī noteikts, ka “šīs darbības mērķis būs noteikt pienākumu iekļaut ES noteiktos emisiju samazināšanas 
mērķus 2030. gadam visos jaunajos plānos vai projektos un aktivitātēs, kā arī iekļaut klimata pārmaiņu ietekmi 
un pielāgošanās pasākumus, kas vajadzīgi, lai to novērstu”.

Atcerēsimies, kā mēs jau esam norādījuši, ka 2014. gadā Eiropas Savienība piekrita samazināt emisijas 
par 40% līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 1990. gadu, kas nozīmē, ka difūzajām nozarēm, tostarp būvdarbu 
projektiem un darbībām, uz kurām attiecas pašvaldības atļauja, kopš 2005. gada ir pienākums samazināt 
emisijas par 30%, kas pēc ierosinātā pasākumu sadalījuma ir 26% Spānijai, 17% Portugālei un 6% Latvijai.

Šā iemesla dēļ saskaņā ar iepriekš minēto vienošanos infrastruktūras projektos un projektos, kas 
attiecas uz nozarēm un darbībām, uz kurām attiecas pašvaldības atļauja (būvatļauja un attiecīgā gadījumā 
darbības licence), projekta izstrādes parametros jāiekļauj kompensācija 1. darbības jomas emisijām no 
būvdarbiem un no ekspluatācijas emisijām 26% Spānijai, 17% Portugālei un 6% Latvijai. Tāpat projekta 
darbos jānosaka 100% kompensācija par oglekļa krājumu iznīcināšanu augsnē un veģetācijā, izmantojot 
zemes izmantošanu un pārveidošanu.

Līdzīgi, pilsētplānošanas59 gadījumā  plāna vai tā grozījumu apstiprināšanai jābūt atkarīgai no 
kompensācijas 26% apmērā Spānijai, 17% apmērā Portugālei vai 6% apmērā Latvijai no 1. jomas emisijām, 
ko rada pilsētvides projekta darbi. Tāpat pilsētvides projektam būtu jākompensē 100% emisiju no zemes 
izmantošanas (augsnē un veģetācijā uzkrātā oglekļa krājuma iznīcināšana).

58   Ekonomikas un sociālo lietu padome. Mursijas reģions. “Konkurētspēja un klimata pārmaiņas” 77. lpp 
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/paginas/publicaciones/UltimasPublicaciones.seam?pubId=1143&cid=497

59   Emisijas, kas jāņem vērā būvdarbu posmā, ir tās, ko izraisa oglekļa uzglabāšanas postījumi augsnē un veģetācijā un 1. darbības jomas emisijas 
no urbanizācijas darbiem.
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Kompensācijas noteikšana

Neatkarīgi no tā, vai kompensācija tiek izvēlēta, novēršot emisijas, vai palielinot vai pārvaldot izkliedes 
jaudu, tās īstenošanai ir vajadzīgs īpašs pielikums, kas jāiekļauj būvniecības projektos. 

Lai garantētu šā pienākuma izpildi, projekta un līdz ar to arī būvatļaujas, un attiecīgā gadījumā 
darbības licences vai attīstības projekta apstiprinājuma apstiprināšana būs atkarīga no tā, vai tiks iekļauta 
informācija par būvniecības projektu, kā tiks veikta minētā kompensācija.

Projekta budžetā jāiekļauj aspekti, kas saistīti ar izvēlēto atlīdzības variantu. Preventīvo, korektīvo un 
kompensējošo pasākumu, kas ierosināti saistībā ar klimata pārmaiņām, ekonomiskais novērtējums ir daļa 
no izmaksām, kas tiek izmantotas kā pamats, lai aprēķinātu un veidotu jebkādu garantiju vai obligāciju, ko 
pašvaldība var uzskatīt par piemērotu.

Kompensācija par oglekļa piesaistes avotiem 
un 1. darbības jomas radītajām emisijām dēļ būvdarbiem 

• To emisiju noteikšana, kas rodas, iznīcinot oglekļa piesaisti un veicot darbu:

 – Noteikt emisijas, kas rodas, iznīcinot oglekļa piesaistes faktorus.
 – Būvdarbu 1. darbības jomas oglekļa pēdas noteikšana. 

•  Kompensācijas piemērošana 

 – Kompensācijas iespējas: atjaunojamo energoresursu izmantošana, ūdens patēriņa 
samazināšana, absorbcija augos vai oglekļa piesaiste augsnē.

 – Piemērojami kompensācijas mērķi. Spānijā: 26%, Portugālē: 17%, Latvijā: 6%.
 – Veids, kādā jākārto kompensācija: īpašais pielikums, kas iekļauts darbu projektos



Vadlīnijas pašvaldību politikas pilnevidošanai, iekļaujot klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās aspektus

32

Praktisks pielietojums

Kompensācija par oglekļa absorbciju augos vai augsnē. 

Lauksaimniecības koki un kultūraugi, un veģetācija kopumā, pateicoties to fotosintētiskajai jaudai, 
no atmosfēras izvada vai izņem CO2, fiksējot to un uzglabājot, tādējādi darbojoties kā oglekļa piesaistītāji.

Mežā vai lauksaimnieciskajā darbībā, daļa no CO2, ko augs uztver, tiek uzglabāta augsnē, pateicoties 
tā saknēm vai atzarojumiem un ražas novākšanas palieku iestrādei augsnē, tādā veidā uzvedoties kā 
ilgtermiņa absorbents, toties oglekļa CO2, ko satur stumbra, sakņu un galveno zaru augšana, darbojas kā 
vidēja termiņa absorbcija. Tomēr CO2, kas uzkrāts ražas novākšanā, netiek uzskatīts par kompensāciju, jo 
tas darbojas kā ļoti īslaicīga piesaiste. Tas ir svarīgs piesaistes uzvedības aspekts, jo CO2, kas tiek pieaistīts, 
var atgriezt atmosfērā ar dažādiem mehānismiem, piemēram, sagremošanu, ja runa ir par ēdienu, kas veido 
ražu, vai meža ugunsgrēkiem. Tāpēc netiek uzskatīts, ka dārzkopības veģetācija vai graudaugu kultūras 
akumulē oglekli, nedz arī koku kultūru ražas.

Ļoti vienkāršs veids, kā aprēķināt kompensāciju, kas saražota par vienu hektāru veģetācijas, ir 
balstoties uz Eiropas Komisijas 2010. gada 10. jūnija lēmumu. Ja vēlaties saņemt sīkākus aprēķinus par 
Spāniju, varat iepazīties ar šādu informāciju:

Atmežošanas radīto emisiju kompensāciju var aprēķināt dažādām meža sugām, iepazīstoties ar 
informāciju, kas ietverta Spānijas Klimata pārmaiņu biroja izstrādātajā “Norādījumos par absorbcijas 
projektiem” (*). Šajā rokasgrāmatā norādīta absorbcija (fiksācija), ko katra vienība iegūtu no vairākām meža 
sugām pēc to augšanas 20, 25, 30, 35 un 40 gados. 

Tabula no "Absorbcijas projekta rokasgrāmata"  kurā norādīta absorbcija (fiksācija), ko katra vienība iegūtu no vairākām 
meža sugām pēc to augšanas 20, 25, 30, 35 un 40 gados. Avots: Ekoloģiskās pārejas Spānijas ministrija 

Suga Avots

Table 201 of IFN3 & Annex 2 (Conifers) IFN (1)

Table 201 of IFN3 & Annex 2 (Conifers) IFN (1)

Table 201 of IFN3 & Annex 2 (Conifers) IFN (1)

Table 201 of IFN3 & Annex 2 (Conifers) IFN (1)

Table 201 of IFN3 & Annex 2 (Conifers) IFN (1)

Table 201 of IFN3 & Annex 2 (Conifers) IFN (1)

Table 201 of IFN3 & Annex 2 (Conifers) IFN (1)

Assimilation

Madrigal production tables (3)

Madrigal production tables (3)

Madrigal production tables (3)

Madrigal production tables (3)

Madrigal production tables (3)

Madrigal production tables (3)

Madrigal production tables (3)

Madrigal production tables (3)

Assimilation

Sagaidāmā absorbcija (t  CO2/foot)
20 years20 years 25 years 30 years 35 years 40 years
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Tādējādi var noteikt to koku skaitu, kas vajadzīgi, lai kompensētu noteiktu emisiju daudzumu, ko 
mēra kā CO2 ekvivalentu.

Ir svarīgi atcerēties, ka šajās tabulās ir ņemtas vērā tikai dzīvas vielas (veģetācija un saknes) spēja 
piesaistīt oglekli, bet tajās nav ņemts vērā augsnē akumulētais ogleklis un nobirušās lapas, kas var dubultot 
kompensācijas spēju. Meža zemēs Mursijas reģionā (Spānijā), kas pētītas ar Projekta LIFE FOREST-CO22, 
kopsummā  spēj uzglabāt 120,9 tonnas oglekļa uz hektāru, 35 bija gaisa sistēmā, 10,5 — sakņu sistēmā, 
19.93 — nedzīvās vielas un 55,5 — augsnē.

Bez kompensācijas ar meža sugām daudzām lauksaimniecības kultūru sugām raksturīgs augsts 
augšanas temps, kas lielāks nekā daudzām dabīgām veģetācijas sugām, kas rada ievērojamu CO2 fiksācijas 
ātrumu. Lauksaimniecības izmantošanas iespējas, lai kompensētu emisijas, ir atkarīgas no tā, vai saimniecības 
attīstīs savu darbību, uzņemot vairāk CO2, nekā to rada mašīnu, augsnes uzkopšana un slāpekļa mēslojums. 
Lielai daļai lauksaimniecības produktu, jo īpaši augļu, citrusaugu un citu koksnes kultūru, ir šāda īpašība: to 
audzēšanai nav vajadzīgas lielas enerģijas izmaksas un tie ir produkti, kurus lielākoties pārdod svaigus, t.i., 
maz vai vispār nepārstrādā.

Kā kvantitatīvas atsauces uz iespējām, ko lauksaimniecības kultūras piedāvā, lai kompensētu emisijas, 
mēs varam norādīt uz darbu, ko veic Kartahenas Politehniskā universitāte (UPCT), kurā var izcelt apelsīnu 
audzēšanas piemēru, kurā katrs hektārs aizņem vidēji 20 tonnas CO2 gadā. Pieņemot, ka gada emisijas ir 5 
tonnas CO2 gadā no pašas darbības (slāpekļa oksīda emisijas no slāpekļa mēslošanas un fosilā kurināmā no 
lauksaimniecības iekārtām, iepakojuma un transporta 1000 km attālumā). Mēs secinām, ka šo kultūru neto 
uztvere 10 gadu dzīves ciklā ir no 100 līdz 150 tonnām CO2 uz hektāru.

Kompensācija par emisiju novēršanu

1. Emisijas, kas novērstas, savācot un izmantojot lietusūdeni

Kā minēts iepriekš, ūdens piegāde un attīrīšana jauniem plāniem un projektiem ir saistīta ar 
ievērojamu enerģijas patēriņu un no tā izrietošajām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Konkrēti, katrs 
kubikmetrs ūdens, ko piegādā komunālo pakalpojumu dienesti, ietver 0,152 kg CO2 emisiju un 2 –3 euro 
ietaupījumu lietotājam. No otras puses, katrs lietus ūdens kubikmetrs, kas nenonāk kanalizācijas sistēmā 
un neiziet cauri sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtai, nozīmē ietaupījumu Pašvaldības administrācijai 
0,4 eiro apmērā un izvairīšanos no izmešiem 0,243 kg CO2 apmērā. Kopumā pilsētas ūdens ciklā (izmantotā 
ūdens piegāde un attīrīšana) emisijas ir 0,395 kg CO2/m

3.

(*)  https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf

(**) CO2 uztveršanas dinamika apelsīnu birzēs Mursijas reģionā. Alain Baille et al. UPCT. Grāmatas 141.-155. Lappuse: Oglekļa marķēšana lauku 
saimniecībās un lauksaimniecības produkti Mursijas lauksaimniecības iniciatīvs CO2 piesaistītājs.

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/pdfs/libro_lessco2.pdf
 

Vairāk informācijas:  http://www.lessco2.es
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JAUNS APĻVEIDA KRUSTOJUMS PILSĒTĀ 
(gada nokrišņu daudzums 300 litri/m2; 

pieņemšanas baseins 2,200 m2; noteces 
koeficients 0,9)

STANDARTA APVEDCEĻŠ APVEDCEĻŠ IZMANTOJOT LIETUS ŪDENI UN 
VEĢETĀCIJU

Būvniecības izmaksas 10 500,00€ 12 500,00€

Izmaksas komunālajiem pakalpojumiem 
(par ūdeni, kas ieplūst kanalizācijā)

0,4€ x 2.200m2 x 0,9 notece  
x 0,3m3/m2 = 237,6€

-

Savāktā lietus ūdens vērtība -

594m3 x 3 €/m3  
(ne-sabiedriskā sektora lietotāju patēriņa 

temps)  
= 1.782€

Novērstās emisijas - 594m3 savāktā x 0,4kg CO2/m3  
= 237,6 kg CO2

Ieguvumi vides jomā un/vai izmaksas

• tieša novadīšana uz kanalizācijas 
sistēmu;

• negatīva ietekme stipra lietus gadījumā;
• nav veģetācijas

• paaugstināts pilsētas siltuma salas 
efekts;

• Labāka lietussūdens savākšana
• Uzglabāšana laistīšanai un mazgāšanai
• Vairāk veģetācijas, kas mazina pilsētas 

siltuma salas efektu, palielinot iztvaikošanu 
no veģetācijas

• Papildu izmaksu atmaksāšanās 2 gados

STĀVVIETA, 1000 m2, 50 vietas (gada nokrišņu 
daudzums 300 l/m2; noteces koeficents 0,9)

STANDARTA ASFALTA  SAGUMA 
UZSTĀDĪŠANA

CAURLAIDĪGA SEGUMA UZSTĀDĪŠANA 
AR LIETUS ŪDENS SAVĀKŠANU UN 

IZMANTOŠANU

Uzstādīšanas izmaksas 25.000 €
13.600 €  

(sablīvēti grants ceļi un noteces virsma 
un veģetācija)

Savāktais ūdens 0 270 m3

Izmaksas komunālajiem pakalpojumiem (par 
ūdeni, kas ieplūst kanalizācijā) 0,4€ x 270m3 = 108€ -

Ūdensapgādes izmaksas.
Iekasēts (ne mājsaimniecību lietotāju likme) - 3€ x 270m3 = 810€

Novērstās emisijas - 270m3 savāktā x 0,4kg CO2/m3  
= 108 kg CO2

Vides izmaksas/ieguvumi

 — ieguldījums vietēja mēroga plūdos sakarā 
ar lielu noteci

 — ieguldījums pilsētas siltuma salas 
palielināšanā;

 — Nokrišņu aizturēšana, samazinot 
virszemes noteci. Lietus ūdens uzkrāšana 

otrreizējai izmantošanai.
 — Pilsētas siltuma salas efekta 

samazināšana, palielinot iztvaikošanu no 
veģetācijas

Lūk, daži konkrēti piemēri:

Apvedceļa izbūve

Asfaltētas autostāvvietas būvniecība
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Bruģēta telpa komerciālajā zonā

Virsmas laukums  
m2

Gada nokrišņu 
daudzums (mm) m3 savāktais/gadā

Neradītās 
emisijas

kg CO2/m3

Vides ieguvumi
kg CO2/gadā

Ekonomiskais 
ieguvums €/gadā

1.000 313 313 0,4 125 939

BRUĢĒTS  LAUKUMS KOMERCIĀLĀ VAI 
RŪPNIECISKĀ TERITORIJĀ 2000 m2 ((1500 

bruģi un 500 dārza. Gada lietusgāzes 333 l/
m2. Ietves noteces koeficients 0,9)

ŪDENSNECAURLAIDĪGS BRUĢIS

CAURLAIDĪGS BRUĢIS AR LIETUS ŪDENS 
UZTVERŠANU UN IZMANTOŠANU 

(pazemes tvertne (50 m3 tilpums) un 
dārzs ar zāliena ieplakām, lietus ūdens 

savākšanai)

Krātuves celtniecības izmaksas 50m3 - 8.000€

Savāktais ūdens - 1500m2 x 0,9 notece  

x 0,333m3/m2 = 405m3

Izmaksas komunālajiem pakalpojumiem 
(par ūdeni, kas ieplūst kanalizācijā)

0,4€ x 1500m2 x 0,9 notece   
x 0,333m3/m2 = 162€

-

Apūdeņošanas izmaksas 500 m2 dārzam

500m2 x 1m3/gadā/m2 dārza x 1,6€ 
(tikai piegāde)/m3 = 800€

500m2 x 1m3/gadā/m2 dārza x 3€  
pilna likme (piegāde un sanitārija) 

/m3 = 1.500€

-

Kopējie gada ietaupījumi -
800€ ar "tikai pārvade" likmi

1.500€ ar pilnu likmi ne-mājsaimniecību 
lietotājam

Peļņa no ieguldījumiem tvertnes 
būvniecībā 100m3

- 5 gadi

Emisijas, kas novērstas, 
izmantojot lietus ūdeni - 449,5m3 savāktais x 0,4kgCO2/m3 

 = 179,8 kgCO2

Ieguvumi vides jomā un/vai izmaksas
• Tieša izvade uz sanitārijas sistēmu

• Negatīvu ietekme stipra lietus gadījumā

• Ūdens taupīšana un ar to saistīto 
emisiju ietaupīšana

• Nokrišņu aizturēšana, samazinot 
virszemes noteci. Lietus ūdens 

uzkrāšana otrreizējai izmantošanai.
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Ēku jumti ūdens savākšana
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Cūku fermas

2. Neradītās emisijas ražojot enerģiju no atjaunojamiem resursiem. Saules fotoelementu gadījumā.

Vietējie klimatiskie apstākļi un atjaunīgās enerģijas tehnoloģiskās iespējas ar dažādu izmēru un spēju 
individuālām iekārtām (no 5 –10 kW saules siltuma vai fotoelementu iekārtām pilsētvidē līdz 1,5 MW vēja 
turbīnām) var dot priekšroku to iekļaušanai plānos un projektos dažādās nozarēs un dažādās situācijās. 
Viens no risinājumiem, kā novērst emisiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem, ir saules fotoelementu 
enerģijas uzstādīšana, kas ļauj automātiski patērēt elektroenerģiju. 

No jaunā plāna vai projekta viedokļa pašpatēriņš var būt izdevīgāka ekonomiskā alternatīva 
tradicionālajai elektroenerģijas piegādei tikai no elektrotīkla. Maksa par fotoelektrisko saules enerģijas 
paneļu viena kvadrātmetra uzstādīšanu ir aptuveni 140 eiro. Ar šo iespēju, kompensējot emisijas, 
elektroenerģijas rēķins tiek samazināts par aptuveni 40 €/m2 gadā.

Lai Spānijā saražotu vienu kWh elektrības vidēji tiek emitēti 0,331 kg CO2 , Portugālē 0,369 un Latvijā 
0,109 kg CO2.

Tālāk ir minēti daži piemēri:

Ielu apgaismojums

CŪKU FERMA (3600 NOBAROŠANAS 
VIETAS)

- Būvgrīdas platība 5.500 m2

- Gada nokrišņu daudzums 330 l/m2;

IERĪKOŠANA BEZ LIETUS ŪDENS SATECES

IERĪKOŠANA AR LIETUS ŪDEŅU 
SAVĀKŠANU UN IZMANTOŠANU 

PERIMETRA APŪDEŅOŠANĀ UN CITOS 
LIETOJUMOS

Ūdens tvertnes uzstādīšana 30m3 0€ 4.000€

Savāktais ūdens 0 1.815m3

Savāktā ūdens vērtība 0€ 1.815m3 x 1,5€/m3 = 2.722€

Novērstās emisijas 0 1.815m3 x 0,4kgCO2/m3 = 726 kgCO2

Ieguldījumu atdeves periods 30 m3 tvertņu 
konstrukcijā - 1,5 gadi

PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANA 1 Gaisma 100W x 4380 stundā/gadā = 438 kWh/gadā

NOVĒRSTĀS EMISIJAS SPĀNIJĀ (0,331 kg CO2/kWh) 438 kWh/gadā x 0,331 kg de CO2/kWh = 145,0 kg CO2

NOVĒRSTĀS EMISIJAS PORTUGĀLĒ (0,369 kg CO2/kWh) 438 kWh/gadā x 0,369 kg de CO2/kWh = 161,6 kg CO2

NOVĒRSTĀS EMISIJAS LATVJĀ  (0,109 kg CO2/kWh) 438 kWh/gadā x 0,109 kg de CO2/kWh = 47,7 kg CO2

ELEKTROENERĢIJAS IETAUPĪJUMI 0,15 eiro/kW x 438 kWh/gadā = 65,7 eiro/gaismas/gadā
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3. Emisijas, kas novērstas, aizvietojot lauksaimniecības sintētiskos mēslošanas līdzekļus ar vircu un 
kūtsmēsliem. 

Veids, kā kompensēt novērstās emisijas, ir vircas un kūtsmēslu izmantošana lauksaimniecībā 
(kompensācijas veids, ko parasti izmanto lopkopības projektos), kuras ieguldījums, 3 – 5,7 kgN/m3 vircas, 
aizstāj vajadzību piegādāt daļu sintētiskā slāpekļa mēslojuma, kas tādējādi nav jāražo vai jātransportē uz 
laukiem. 

Minerālmēslu ražošana rada ievērojamas CO2 emisijas. Šie skaitļi ir no 5 līdz 10 kg CO2ekv./kg slāpekļa, 
kas saražots rūpnīcā (*), kas var izraisīt novērstās emisijas līdz pat 57 kg CO2ekv. (parasti no 15 līdz 50).

Tādējādi sintētisko minerālmēslu samazināšana nozīmē izvairīties no emisijām, kas rodas, ražojot 
un pārvadājot mēslošanas līdzekļus. Vircas izmantošana par organisku mēslojumu ir ekoloģiski efektīva 
prakse, kas ļauj pilnībā vai daļēji aizstāt minerālmēslojumu, izvairoties no emisijām, vienlaikus pārvaldot 
saražoto vircu. Virca, ko gadā ražo viena nobarojama cūka, satur apmēram 10 kg slāpekļa vai 27 kg vaislas 
sivēnmāšu audzēšanas gadījumā.

Uztvertais 
apjoms

tonnas C/ha

Līdzvērtīgi
tCO2

Kompensējamās CO2 tonnas 
gadā (10 gadi, pateicoties 
saules enerģijas izmešu 

novēršanai)

Gadā 
nepieciešamo 
saules paneļu 

platība m2

Izmaksas
Eiro

Katru gadu 
saražotās 

enerģijas vērtība

25 90 9 14 2.736 423

21 75 7,5 12 1.728 352

Atkritumos esošie resursi. Atgūts materiāls Novērstās emisijas (CO2ekv. tonnas gadā) 
par reģenerētā materiāla tonnu

Kartons 0

Papīrs 0

Jauktā plastmasa -2,181

PET -3,068

Stikls -0,514

Krāsainie metāli (ar tēraudu) -1,273

Ne krāsainie metāli (ar alumīniju) -7,241

Komposts -0,035

(*)  http://www.bilans-ges.ademe.fr/en/accueil

(*)  http://www.unizar.es/centros/eps/doc/HuelladeCarbonoLALGranadaSept2010_d.pdf
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Saules enerģijas kompensācija par drenāžas iznīcināšanu zemes izmantošanas dēļ Spānijā (industriālais vai 
tirdzniecības centrs 10 000 m2)

4. Emisijas, kas novērstas, reģenerējot resursus no atkritumiem

Arī atkritumu apsaimniekošanas nozarēs atkritumu resursu reģenerācija rada novērstās emisijas. Par 
emisiju faktoriem var uzskatīt Francijas valdības vides pārvaldes “Base Carbone 2019” oficiālajā datubāzē 
minētos faktorus. (*)
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2.4 Konkrēts mērķis: samazināt privāto transportlīdzekļu izmantošanu un nodrošināt 
infrastruktūru mobilitātes elektrifikācijai

Difūzo emisiju nozarēs, sektoram ar vislielākajām emisijām, proti, autotransportam ir jāpievērš 
lielāka uzmanība pasākumiem, kas vērsti uz klimata pārmaiņu mazināšanu (ilgtspējīga mobilitāte, gājēju un 
velosipēdistu skaita palielināšana un elektrisko transportlīdzekļu atbalstīšana), kā arī autotransportā lielākā 
daļa atbildības ir privātajam transportam. Turklāt tas attiecas ne tikai uz siltumnīcefekta gāzu emisijām, bet 
arī uz veselībai bīstamiem piesārņotājiem, piemēram, suspendētām daļiņām un slāpekļa oksīdiem.

Spānijas gadījumā fosilās degvielas patēriņa emisijas vidēji ir vairāk nekā viena tonna CO2ekv.60  uz 
vienu cilvēku gadā. Vidējie gada izdevumi par degvielu uz vienu cilvēku Eiropas Savienībā ir 755 €.

Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ viens no stratēģiskajiem mērķiem ir koncentrēt seku mazināšanas 
pasākumus uz privāto transportlīdzekļu izmantošanas samazināšanu.

Kā jau tika norādīts, pilsētu satiksme, kurā privātais transportlīdzeklis ir galvenais faktors, papildus 
tam, ka tas ir visnozīmīgākais siltumnīcefekta gāzu avots, ir veselībai bīstamu piesārņojošu vielu avots. 
Atšķirībā no lielajiem rūpnieciskajiem izmešu avotiem auto izplūst pilsētu centrā un tuvu vietai, kur elpo 
iedzīvotāji61.

Tāpēc siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšana dod tiešu labumu veselībai. Ir 
zināms, ka pašreizējais gaisa piesārņojuma līmenis ir tieši saistīts ar likumprojektu par veselības aprūpes 
pakalpojumiem un sociālo drošību, pieņemot, ka slimnīcu un veselības centru apmeklējumu skaits ir 
ievērojams, un ka ir nepieciešami medikamenti un slimības atvaļinājumi.

10% CO2 emisiju samazinājums atbilsts 10% un 17% samazinājumam sīko daļiņu apjomā, kuras ir 
mazākas par attiecīgi 2,5 un 10 mikroniem (PM2, 5 un PM10), kā arī ar slāpekļa oksīda emisiju samazinājumu 
par 15%. Ja šai emisiju samazināšanai tiktu piemērots naudas diapazons, kas saistīts ar izvairīšanos no 
veselības kaitējuma (samazināta mirstība un ar to saistītās slimības, kā arī veselības aprūpes izmaksas 
ārstniecības iestādēm un slimības atvaļinājumiem), tiktu gūti ievērojami ietaupījumi 62.

Secinājums: samazinot 10% CO2 emisiju no satiksmes pilsētās, tiktu ievērojami ietaupītas veselības 
aprūpes izmaksas63.

Eiropas Savienības izvirzītais mērķis Spānijai ir līdz 2030. gadam samazināt par 26%, un līdz 2050. 
gadam tas noteikti būs 3 reizes lielāks. Saskaņā ar iepriekšējā punkta apsvērumiem, ja 2030. gadā tiktu 
panākts 26% pilsētas satiksmes emisiju samazinājums, ievērojami samazinātos gaisa piesārņojuma epizožu 
skaits pilsētu centros.

60   Skatīt pielikumu

61   "Pārdomas par galvenajiem vides noteicošajiem faktoriem veselības jomā. Retrospektīvā vīzija un nākotnes perspektīva”
Runa par uzņemšanu Karaliskajā Mursijas Medicīnas un ķirurģijas akadēmijā. 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=407_
f7d7ee5d91bd7b835b928c817d26de1e&Itemid=303

62   Apjoms ir līdzīgs tam, kas iegūts līdzīgos un pēdējos Pasaules Veselības organizācijas publicētajos pētījumos. " KASun ESAO (2015). 
Ekonomikas izmaksas par gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību Eiropā: tīrs gaiss, veselība un bagātība, KAS ir Eiropas Reģionālais birojs.

63   Skatīt 54. lappusi un sekojošo: "ReflBalkans on the major environment health determinants. Retrospektīvā vīzija un nākotnes perspektīva"  
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=407_
f7d7ee5d91bd7b835b928c817d26de1e&Itemid=303



Vadlīnijas pašvaldību politikas pilnevidošanai, iekļaujot klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās aspektus

39

Attiecībā uz ieguvumiem, ko sabiedrībai sniedz ilgtspējīgas mobilitātes veicināšana, izmantojot 
velosipēdus, mēs varam minēt neseno pētījumu “Transporta pārejas Kopenhāgenā: automobiļu un 
velosipēdu izmaksu salīdzinājums” 64 , ko veica Lundas universitātes (Kopenhāgenas) un Kvīnslendas 
universitātes Andy S. Choi. Šis darbs ir izstrādāts, lai palīdzētu veikt sociālās rentabilitātes analīzes attiecībā 
uz jaunas riteņbraukšanas infrastruktūras būvniecību. Autori pētīja, cik automašīnas maksā sabiedrībai 
salīdzinājumā ar velosipēdiem gaisa piesārņojuma, klimata pārmaiņu, trokšņa, infrastruktūras nodiluma, 
veselības un sastrēgumu ziņā Kopenhāgenā. Noslēgumā tie liecina, ka viens kilometrs automašīnā sabiedrībai 
izmaksā 0,15 eiro, savukārt sabiedrība pelna 0,16 eiro par katru ar velosipēdu nobraukto kilometru

Viens no risinājumiem vidējā termiņā, uz kuru lielā mērā cerēt uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, ir elektrotransports.

Stratēģijas, ko vairums Eiropas valstu ir izstrādājušas, lai palielinātu elektrisko automobiļu pārdošanas 
apjomus, ir šādas: atbalsts uzlādes infrastruktūras paplašināšanai, pārvaldes un ražotāju atbalsts ātrākai 
pārstrādei, informācija un kampaņas par šāda tipa transportlīdzekļu ekoloģisko efektivitāti, uzlādes punktu 
paplašināšana un ierobežojumu piemērošana vispiesārņojošāko automašīnu apritei pilsētas centros. 

Lai gan atbalstu elektromobiļu iegādei pārvalda valsts pārvalde, pašvaldības pārvaldei65 ir ievērojamas 
iespējas sniegt atbalstu, ņemot vērā tās būtisko ieguldījumu gaisa piesārņojuma samazināšanā pilsētās un 
tā pozitīvo ietekmi uz reģionālo un valsts siltumnīcefekta gāzu uzskaiti.

Īsāk sakot, piesārņojošo transportlīdzekļu parka samazināšana un transportlīdzekļu skaits uz ceļiem 
ir pārdomāts solis, lai panāktu mazāku kaitējumu veselībai, mazāku ieguldījumu siltumnīcas efektu, lielākus 
ietaupījumus uz veselības aprūpes pakalpojumu rēķina un lielāku tirdzniecības deficīta samazinājumu 
naftas importa dēļ.

Mērķis ir veicināt un atbalstīt transporta veidus ar zemākām siltumnīcefekta gāzu emisijām, veicinot 
pastaigas un ilgtspējīgu mobilitātes plānu izstrādi uzņēmējdarbības un aktivitāšu centru līmenī un 
pašvaldību līmenī, kā arī atbalstu elektriskajiem transportlīdzekļiem un velosipēdiem, izmantojot pozitīvas 
diskriminācijas pasākumus.

 
64   https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Goessling2/publication/274097090_Transport_transitions_in_Copenhagen_Comparing_the_cost_

of_cars_and_bicycles/links/552beae70cf21acb091ec083/Transport-transitions-in-Copenhagen-Comparing-the-cost-of-cars-and-bicycles

65   Piemēram, traucēt piesārņojošu transportlīdzekļu satiksmi pilsētās.
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Iepriekš minēto iemeslu dēļ ierosinātie īpašie pasākumi saistībā ar pašvaldību atļauju piešķiršanu 
būvdarbu vai darbību plāniem un projektiem ir šādi:

- Atbildīgajiem par mobilitāti ir pienākums izstrādāt ilgtspējīgas mobilitātes plānus.

Telpas, kurās tiek veikta darbība (industriālie īpašumi) un izglītība (pamatskola, vidusskola un 
universitāte), ir objekti, kuri piesaista lielu pārvietošanās plūsmu. Citi objekti ar lielu pārvietošanās 
pieplūdumu, vismaz iekšējās mobilitātes ziņā, ir braucieni uz slimnīcām un veselības centriem, kā arī lielie 
iepirkšanās, kultūras un sporta centri. Šie braucieni lielākoties tiek veikti privātos transportlīdzekļos, un to 
aizpildījums ir ļoti zems (1-2 personas uz auto, vizbiežāk). Piemēram, novērtējums, kas veikts Lorkas pilsētai 
ir 1,22 personas vienā transporta līdzeklī. 66

Lai samazinātu ikdienas braucienus ar auto uz šiem lielajiem “mobilitātes piesaistes centriem”, ir 
nepieciešami mobilitātes plāni, lai palielinātu darba ņēmēju vai apmeklētāju pārvietošanos, ejot kājām vai 
izmantojot citus ilgtspējīgākus transporta veidus.

Tiek ierosināts ieviest jaunus pasākumus saistībā ar licenšu dalīšanu vai darbu paplašināšanas 
atļaujām, tajās nozarēs kuras pašvaldība identificējusi kā “pārvietošanās pievilināšanas centrus” piemēram, 
pienākums izstrādāt Ilgtspējīgas mobilitātes plānu, kas samazina obligāto mobilitāti un nodrošina 
alternatīvas privātiem transporta līdzekļiem. Ilgtspējīgas mobilitātes plāns būs daļa no ziņojuma, kas 
jāiesniedz, lai pieteiktos uz licenci vai izmaiņām darbības vai būvdarbu licencē kā konkrētā pielikumā (ar 
pielikuma nosaukumu: Ilgtspējīgas mobilitātes plāns).

Lai nodrošinātu šā pienākuma izpildi, būvdarbu vai darbības licences vai tās grozījumu apstiprināšana 
būs atkarīga no iepriekš minētā pielikuma iekļaušanas un no tā, kā tiek īstenoti pasākumi, ko ierosina pats 
Ilgtspējīgas mobilitātes plāns. 

- Pienākums iekļaut elektromobilitātes infrastruktūru.

 Attiecībā uz elektromobilitātes infrastruktūru, piešķirot būvatļaujas, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas (ES) 2018/844 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 
un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti , 8. pants67.

Kā minēts iepriekšējā punktā, viena no skaidrākajām vides izmaksām saistībā ar siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijām, ko rada teritoriju un darbības centru atrašanās noteiktā attālumā no tradicionālajiem 
centriem68, rodas no obligātās mobilitātes emisijām69. Tādu nozaru un darbību projektiem, kas rada obligātu 
mobilitāti, vajadzētu būt vērstiem uz to, lai panāktu vai veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti, sadarbību, cita starpā 
attiecībā uz elektrificētu, dalītu vai staigājošu un riteņbraukšanas mobilitāti.

66   Lorkas Ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plānā ir noteikts, ka šos ceļojumus veic galvenokārt ar automašīnu, to aizpildījums ir ļoti zems, 
vidēji 1,22 pasažieri ceļojumos uz darbu, kas rada sastrēgumu problēmas galvenajos izbraukšanas un iebraukšanas posmos un stāvvietas 
problēmas galamērķos.

67    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=es

68   Pilsētu centri, kuriem tiek nodrošināti tie pakalpojumi, ko urbanizācija prasīs, piemēram, tualetes, pārtika, izglītība, komercija utt.

69   Gadiem ilgi Eiropas un valstu stratēģijās un pamatnostādnēs par pilsētvidi ir ieteikts pilsētplānošanas modelis, kas nevairo darbības 
centru skaitu ārpus un prom no esošajiem pilsētu centriem un citiem konsolidētajiem darbības centriem. Šie jaunie ļoti zema blīvuma 
darbības centri rada ievērojamas vides izmaksas, kas izriet no obligātās mobilitātes. Tāpat nepieciešamība pēc jaunas infrastruktūras 
un pilsētas pakalpojumu sniegšanas (ūdensapgāde, elektrība, telekomunikācijas, kanalizācija, atkritumu savākšana utt.), kas atšķiras no 
vēsturiskajā kodolā jau esošajām, rada augstas ekonomiskās un vides izmaksas. Tie ir lēmumi, kas ir pretrunā ekoefektivitātei.
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Neatkarīgi no pienākumiem, kas noteikti Direktīvā (ES) 2018/84470, mobilitātes radīšana, ko nosaka 
“pārvietošanās piesaistes centri”, pamato augstāku standartu piemērošanu attiecībā uz elektromobilitāti.

Līdz ar to attiecībā uz plāniem un projektiem, kam nepieciešama pašvaldības atļauja un, kas ietver 
ievērojamu obligāto mobilitāti (pārvietošanās piesaistes centri), ir ierosināts ēkas vai darbības licencēs vai 
atļaujās iekļaut pienākumu automobiļu stāvvietās iekļaut elektromobilitātes aprīkojumu vismaz vienā no 
katrām 10 stāvvietām.

Lai nodrošinātu atbilstību šim pienākumam, rezolūcijās var ietvert, ka urbanizācijas projekta 
apstiprināšana pilsētas plānošanas vai būvniecības projekta gadījumā attiecībā uz nozarēm un darbībām, 
piemēram, lieliem iepirkšanās centriem un kopumā “pārvietošanās piesaistes centriem” ir atkarīga no tā, 
vai ir iekļauti aspekti, kas norādīti attiecībā uz elektromobilitāti.

70    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=ES

Samazināt privāto transportlīdzekļu izmantošanu un nodrošināt
infrastruktūru mobilitātes elektrifikācijai 

•  Ilgtspējīgas mobilitātes plānu obligāta izstrāde, izmantojot “ceļojumu centrus”
•  Pienākums integrēt elektromobilitātes infrastruktūru
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2.5 Konkrēts mērķis. Iekļaut nepieciešamību pēc ietekmes mazināšanas 
un pielāgošanās pasākumiem būvatļaujās

Būvniecība ir svarīga nozare, jo īpaši attiecībā uz emisijām, kas saistītas ar darbībām ēku ekspluatācijas 
laikā (vismaz 50 gadi). Emisijas ekspluatācijas laikā ir 1500 kg CO2ekv. uz vienu uzbūvēto m2. Kopumā tas ir 
trīs reizes vairāk nekā tā būvniecībai nepieciešamās emisijas, kas tiek lēstas aptuveni 500 CO2ekv. apmērā 
uz vienu uzbūvēto m2.

Tomēr šajā rokasgrāmatā mūs interesē tikai tiešās emisijas (tiešā atbildība, oglekļa pēdas nospieduma 
1. joma), piemēram, emisijas, ko rada, piemēram, fosilā kurināmā patēriņš no iekārtām būvniecības 
posmā. Pārējās emisijas jau ir uzskaitītas valsts siltumnīcefekta gāzu pārskatos citām emisijas iekārtām, 
piemēram, izmantoto celtniecības materiālu (piemēram, keramikas materiālu ražošanas iekārtu, cementa 
u. c.) ražošanas emisijām, kas loģiski būtu jāpieskaita to patiesajiem radītājiem – cementa vai keramikas 
ražotājiem, lai izvairītos no dubultas uzskaites. 

Adaptācijas pasākumus ir viegli iekļaut ekspluatācijas posmā, ja to ņem vērā projekta fāzē. Šie 
pasākumi var būt noderīgi gan seku mazināšanai, gan pielāgošanai. Piemēram, ēka, kas ir energoefektīva tā 
termiskā aprīkojuma dēļ, samazinās 1. darbības jomas emisijas no fosilā kurināmā izmantošanas apkurei 
ekspluatācijas laikā. Turklāt tā būs tāda ēka, kas būs vairāk pielāgota turpmākam galējas temperatūras 
pieaugumam un līdz ar to mazāk ievainojama. Tāpat energoefektīva konstrukcija nav pretrunā ar lietus 
ūdens savākšanu un izmantošanu no jumta.

Tāpēc iespēja savienot klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanos ar juridiskajiem 
pienākumam, ko uzliek gandrīz nulles enerģijas patēriņš, ir iespējams ar būvatļaujām, pieprasot 1. jomas 
emisiju kompensēšanu būvdarbiem (ietekmes mazināšana) un lietus ūdens savākšanu un izmantošanu 
(pielāgošana) kopā ar pasākumiem, kas saistīti ar zemu enerģijas patēriņu vai gandrīz nulles enerģijas 
patēriņu. Jāatceras, ka jebkurā gadījumā gandrīz nulles enerģijas patēriņa71  aspekti jau būs iekļauti, 
pateicoties Direktīvas 2010/31/ES noteikumiem par “Gandrīz nulles enerģijas ēkām72” attiecībā uz visām 
jaunajām ēkām. Šis pienākums jau attiecas uz sabiedriskajām ēkām, kas celtas pēc 2018. gada 31. decembra, 
un uz visām jaunajām privātajām ēkām, sākot ar 2020. gada 31. decembri.

Tādēļ tiek piedāvāts īstenot, pielāgošanās pasākumus, ar būvatļauju starpniecību, piemēram:

- Kompensācija par 1. darbības jomas emisijām no būvdarbiem;
- Lietus ūdens un, vajadzības gadījumā, pelēkā ūdens savākšana un izmantošana.

Neatkarīgi no tā, vai pasākumus, lai pielāgotos un samazinātu būvniecības ietekmi uz emisijām 
piemēro būvatļaujās, tie arī jāiekļauj katra jaunā plāna pilsētplānošanas noteikumos.

71   Gandrīz nulles enerģijas ēka "ēka ar ļoti augstu energoefektivitātes līmeni, kas jānosaka saskaņā ar minētās direktīvas I pielikumu. Gandrīz 
nulles vai ļoti mazs vajadzīgās enerģijas apjoms lielā mērā būtu jāsedz no atjaunojamiem enerģijas avotiem, tostarp no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kas ražoti uz vietas vai apkārtnē”.

72   Jāatzīmē, ka EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2018/844 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par 
ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti.
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Jaunajiem pilsētas plānojumiem savos noteikumos jāiekļauj pienākums būvatļaujās iekļaujot īpašus 
ietekmes mazināšanas un pielāgošanas pasākumus, kas prasa, piemēram, 1. jomas emisiju kompensāciju 
no būvdarbiem un lietus ūdens savākšanu un izmantošanu kopā ar pasākumiem, kas saistīti ar zemu 
enerģijas patēriņu ēkās. Šiem noteikumiem jābūt iekļautiem vinmēr, izņemot gadījumus, kad tiek pierādīts, 
ka šo pasākumu iekļaušana būs tehniski vai ekonomiski neizdevīga ilgtermiņā.

Ir svarīgi radīt pamatu tam, lai pilsētu plānošana pati par sevi atbilstu jaunajiem nosacījumiem, ko 
nosaka ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un vajadzīgajiem pielāgošanās pasākumiem. 
Liela daļa emisiju no vairākām difūzām nozarēm, tostarp transporta, ir atkarīga no lēmumiem par pilsētu 
plānošanu. Adaptācijas izmaksas nākotnē būs atkarīgas arī no pilsētas plānošanas nosacījumiem mūsdienās.

Šī iemesla dēļ ir būtiski pilsētas plānošanas procesā iekļaut ekoloģiskākus un ilgtspējīgākus kritērijus, 
lai tas veicinātu pilsētas vielmaiņas radīto emisiju samazināšanos un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

2.6 Konkrēts mērķis. Piemērot jūras līmeņa celšanās nākotnes scenārijus 
pilsētplānošanas lēmumiem piekrastē un uzsākt tādu pilsētu telpu un infrastruktūru 
pielāgošanu, kas varētu tikt ietekmētas

Jūras līmeņa celšanās 

Lai pašvaldības vadība pieņemtu lēmumus par pielāgošanās vajadzībām, būtiski ir apkopot informāciju 
par galvenajām izmaiņām, kas gaidāmas globālās sasilšanas rezultātā. Viena no šīm izmaiņām ir vidējā 
jūras līmeņa celšanās. Spānijā jūra katru gadu pieaug par puscentimetru, par ko liecina valsts ostu tīkla 
paisuma rādītāji: pēdējos 30 gados vidēji 0,631 cm/gadā Barselonas ostā un 0,55 cm Valensijas ostā. IPCC 
piektajā ziņojumā prognozē, ka līdz šā gadsimta beigām vidējais jūras līmenis pieaugs līdz 98 centimetriem.

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (IPCC), Eiropas Savienības, valsts un reģionālo vides 
pārvalžu un pētniecības centru prognozēm lēmumiem par pielāgošanos piekrastes pašvaldībām ir īpaša 
nozīme, ņemot vērā to, ka nākotnē ir gaidāma pastāvīga un neregulāra piekrastes pilsētu teritorijas daļas 
applūšana.

Iestrādāt būvatļaujās, ietekmes mazināšanas un pielāgošanas pasākumus 

•   Kompensācija par 1. darbības jomas emisijām no būvdarbiem 
•   Lietus ūdens un, vajadzības gadījumā, pelēkā ūdens savākšana un izmantošana
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Neaizsargātība ir raksturīga konkrētai vietai un darbībām, kas tur notiek un būs atkarīgas no tās 
īpašībām.

Nākotnē, un šī jūras līmeņa pieauguma rezultātā, varētu būt vajadzīgi pasākumi, kas vērsti uz 
konkrētām pilsētas teritorijām. Šie pasākumi ir sarežģīti, daudzos gadījumos nav īstenojami un vienmēr 
aprobežojas ar ļoti nelielām telpiskiem mērogiem. Ir zināms, ka agrīna iejaukšanās izmaksā daudz mazāk 
nekā novēlota iejaukšanās. Šā iemesla dēļ, ņemot vērā to, ka jūras līmeņa celšanās ir neizbēgama un ar 
katru desmitgadi palielināsies (paredzams, ka vidējais gada pieauguma līmenis palielināsies līdz gadsimta 
beigām73), jāsāk darbs pie priekšlikumiem par pielāgošanās un novēršanas pasākumiem.

Tādēļ šīs rīcības vispārīgie mērķi ir divējādi: no vienas puses, noteikt plūdu apjomu un, no otras puses, 
ierosināt iespējamos pielāgošanās un novēršanas pasākumus, ņemot vērā jūras līmeņa celšanos pilsētās. 
Iespējamo pasākumu katalogā atsevišķos punktos jāiekļauj būvniecības līnijas pārdefinēšana krastā, īpaši, 
ja nav veikta apstiprinātā plānošana.

Turklāt jāuzskata, ka vidējā jūras līmeņa paaugstināšanās, kas radīs pastāvīgu plūdu stāvokli, pastiprina 
vētru ietekmi. Šā iemesla dēļ, lai raksturotu plūdu līmeni kā maksimālo (nevis pastāvīgo) jūras līmeni, 
kas vajadzīgs, lai pašvaldības izdotu atļauju konkrētā projekta vai pilsētplānošanas līmeņa īstenošanai, 
astronomiskā un meteoroloģiskā viļņa vai paisuma papildu ieguldījums, kā arī šo sakritību iespējamība ir 
jāizpēta74 ar visnelabvēlīgāko variantu visā laika periodā.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ ir ierosināts Pašvaldības administrācijai iekļaut katras valsts Vides 
pārvaldes uzkrātās zināšanas pilsētu plānošanā un pilsētu izmantošanas un būvatļauju piešķiršanā.

73   (IPPC. Group I Physical Bases. Fifth Report, 2013).

74   Tā kā astronomiskā un meteoroloģiskā paisuma un klimata pārmaiņu izraisītā vidējā jūras līmeņa paaugstināšanās nevar tikt uzskatīta par 
neatkarīgu vienu no otra un starp tām pastāv augsta statistiskā korelācija, ir iespējams izvēlēties summēt attiecīgos efektus.
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Saistībā ar šo LIFE projektu75 tika analizētas vidējā jūras līmeņa prognozes 2050. gadam dažādiem 
scenārijiem un maksimālais jūras līmenis (nav pastāvīgs) La Manga del Mar Menor (Kartahenas pašvaldība), 
Lorkas pašvaldība un Kalabardīnas pludmales un pilsētas Águilas Águilas pašvaldībā. Šie darbi paredz, 
ka vidējais jūras līmenis Spānijas austrumos 2050. gadā būs no 58 līdz 60 centimetriem, bet šā gadsimta 
beigās — no 83 līdz 104 centimetriem virs topogrāfisko instrumentu atskaites līmeņa. T. i., līdz 2050. gadam 
palielināt pašreizējo augstumu par 33 līdz 35 cm un līdz 2099. gadam — no 58 līdz 79 cm.

75   Pētījums par jūras vidējo līmeni un jūras galējībām Águilas un Kartahenas krastos, ņemot vērā Kartahenas un Alikantes paisuma mērījumos 
iegūto informāciju. Marta Marcos, Juan M.Sayol un Ángel Amores. 2018. gada jūlijs). 
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=346

Attēlā redzams vidējais jūras līmenis (MSL) divos scenārijos (CPR 4,5 un CPR 8.5) un analizētie laika periodi (2026-2045 
un 2081-2100). Izmaiņas ir izteiktas attiecībā pret vidējo jūras līmeņa vērtību monitoringa periodā no 1986. līdz 2005. 
gadam. Avots: Metodikas un datubāzu izstrāde klimata pārmaiņu ietekmes prognozēšanai Spānijas piekrastē. Jūras 

mainīgo lielumu augstas izšķirtspējas prognozes Spānijas piekrastē. Ekoloģijas ministrija.

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/tarea_2_informe_pima_adapta_mapama_tcm30-498855.pdf
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Šis darbs ir ļāvis izstrādāt applūdušās zemes detaļu kartēšanu, kas ļauj iztēloties vidējā jūras līmeņa 
teritoriālo tvērumu dažādos emisiju un laika scenārijos.

Applūdinātās zemes kartēšana 2050. gadā (dzeltena un sarkana) un gadsimta beigās (gaiši un tumši zila) Mar 
Menor dienvidos. Ensenada del Vivero apgabals. Avots: Pieteikšanās precīzai kartogrāfijai par UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS DARBA secinājumiem (Pētījums par jūras vidējā līmeņa paaugstināšanos un jūras galējībām Águilas un 

Kartahenas krastos, ņemot vērā Kartahenas un Alikantes bēguma rādītāju radīto informāciju. Marta Marcos, Juan M.Sayol 
un Ángel Amores. 2018. gada jūlijs).
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Īsāk sakot, pašvaldību administrācijai  būtu pilsētas plānošanā un pilsētu izmantošanas un būvniecības 
atļaujās jāiekļauj valsts un reģionālo pārvalžu visos laikos uzkrātās zināšanas.

Vēl jūras līmeņa pieauguma sekas ir pludmales zaudēšana, piekrastes ūdeņu dinamikas dēļ. Vētras 
ziemā ir agresīvākas, attiecīgi pieaug smilšu zudums pludmalēs. Tāpat tiek zaudēta pludmales virsma: no 
krasta līnijas vai pludmales platuma. Latvijā biežāk novērojami piekrastes kāpu un stāvkrastu noskalojumi 
un nobrukumi.

Šādā veidā vides ilgtspējības ziņojumā par urbanizācijas pasākumu pārvaldības instrumentiem 
jāiekļauj karte par dabas riskiem apsaimniekotajā teritorijā. Viens no svarīgākajiem dabas riskiem, kas 
jāņem vērā, ir ar klimata pārmaiņām saistītie plūdi.

Fluviālie plūdi (plūdi, kas saistīti ar upju un ezeru pārplūšanu)

Plūdu direktīvā76 atzīts, ka klimata pārmaiņas ir viens no faktoriem, kas veicina plūdu rašanās 
varbūtības palielināšanos, kā arī to negatīvo ietekmi, un noteikts, ka šī ietekme jāņem vērā, gan veicot 
sākotnēju plūdu riska novērtējumu (PFRA), lai noteiktu vislielākās bīstamības zonas baseinā, gan izstrādājot 
plūdu riska pārvaldības plānus (FMP).

Raugoties no klimata pārmaiņu viedokļa, nākotnes klimata scenāriji paredz, ka arvien biežāk 
tiks vērojamo ekstremāli laika apstākļi, tostarp spēcīgākas lietusgāzes77. Citiem vārdiem sakot, klimata 
pārmaiņas radīs izmaiņas plūdu modeļos, kas jāiekļauj zemes izmantošanas plānošanā78.

76   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0060&from=ES
  
77   Žurnālā Nature Climate Change publicēts pētījums, kurā noskaidrots, ka brāzmaino lietavu skaits ir palielinājies ne tikai mitrās teritorijās, 

bet arī sausajās teritorijās. 
https://www.nature.com/articles/nclimate2941

78   Viens no galvenajiem pierādījumiem, kas liecina par klimata pārmaiņām aizsargājamās teritorijās, ir lielāks tādu ekstremālu laika apstākļu 
gadījumu skaits kā aukstuma pazemināšanās un plūdu biežuma palielināšanās. 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Toolkit_cambioclimatico/01018_manual13_baja.pdf

Pilsētplānošanas procesā, pilsētvides attīstības koncepciju izstrādē un 
piekrastē plānotām darbībām būvatļaujās, ņemt vērā uzkrātās zināšanas par 
jūras līmeņa celšanos.



Vadlīnijas pašvaldību politikas pilnevidošanai, iekļaujot klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās aspektus

48

1.1 Pamatjēdzieni. Emisiju apjoms

Oglekļa pēdas nospiedums, ko piemēro plānam vai projektam, ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) neto 
emisijas, ko radītu darbi, kas vajadzīgi tā īstenošanai vai darbībai. 

Metodikas līmenī tiek nošķirts produkta vai pakalpojuma oglekļa pēdas nospiedums un organizācijas 
vai uzņēmuma oglekļa pēdas nospiedums. Oglekļa pēdas nospiedums, ko piemēro plānam vai projektam 
attiecībā uz pašvaldības atļauju piešķiršanas procedūru, ir saistīts ar organizatorisko vai korporatīvo oglekļa 
emisiju.

Oglekļa pēdas noteikšana ir vienkārša. Aprēķinu pamatā ir emisiju avotu un SEG veida noteikšana. 

Apsveramās gāzes ir sešas gāzes grupas, kas sākotnēji noteiktas Kioto protokolā: oglekļa dioksīds (CO2), 
metāns (CH4), slāpekļa oksīds (N2O), fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC), sēra heksafluorīds 
(SF6) un slāpekļa trifluorīds (NF3), kas iekļauti 2012. gada beigās.

Emisijas no katra avota veida, kas jāņem vērā, ir emisijas, kas var radīt jebkuru no iepriekšējā punktā 
norādītajām gāzēm. Šīs emisijas aprēķina, pamatojoties uz netiešiem datiem, piemēram, “darbības datiem”, 
piemēram, fosilā kurināmā litriem, ko paredzēts patērēt. Vērtības, kas ļauj šos darbības datus pārveidot par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ir izteiktas kā “emisijas faktori”.

Reizinot darbības datus ar emisijas faktoru, var aprēķināt emisijas apjomu katram SEG veidam. 
Dažādu gāzu emisiju gadījumā un, lai tās varētu apkopot, tās jāizsaka CO2 ekvivalentā (CO2ekv.). CO2 
ekvivalenta vienību pārveidošana notiek, pamatojoties uz globālās sasilšanas potenciālu (globālās sasilšanas 
potenciālu)79, kas piemīt katrai gāzei. Līdz ar to oglekļa pēdas nospiedumā jāņem vērā paredzamās emisijas 
no 7 gāzēm vai gāzu grupām, kas uzskaitītas iepriekš un pārveidotas par CO2ekv.

79   Globālās sasilšanas potenciāls (GWP): faktors, kas raksturo radiācijas spēka (atmosfēras bojājuma pakāpes) ietekmi uz vienu SEG vienību 
attiecībā pret vienu CO2 vienību. Šis globālās sasilšanas potenciāls nodrošina citu SEG ekvivalenci ar CO2, un tas ir šāds:

1    Oglekļa dioksīds  (CO2)
30  Fosilās izcelsmes metāns (CH4)
28  Biogēnās izcelsmes metāns (CH4)
265  Slāpekļa oksīds (N2O)
12-14.800  Fluorogļūdeņraži (HFC)
7.390-12.200 Perfluorogļūdeņraži (PFC)
22.800  Sērs heksafluorīds (SF6)
17.200  Slāpekļa trifluorīds  (NF3)

PIELIKUMS. OGLEKĻA PĒDAS VĒRTĪBAS APLĒSE, KO PIEMĒRO 
PLĀNIEM UN PROJEKTIEM, KAM VAJADZĪGA PAŠVALDĪBAS ATĻAUJA
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Vienkāršotā veidā oglekļa pēdas nospiedumu var izteikt ar šādu vienādojumu:

Oglekļa pēdas nospiedums, izteikts kgCO2ekv. (CO2 ekvivalents) = darbības dati (daudzums, 
piemēram, litrs degvielas, kW/h elektroenerģijas u.c.) reizināts ar emisijas faktoru (izteikts kg CO2ekv./
daudzums)

Lai palīdzētu noteikt atbildību par emisijām, tiek ieviests jēdziens “darbības joma”. 1. darbības joma 
"attiecas uz “tiešo emisiju”, mūsu gadījumā: emisijas, par kurām atbild plāna izstrādātājs/projekta attīstītājs 
(patērētais kurināmais, sagaidāmās metāna emisijas no saimniecības, slāpekļa dioksīda emisijas no 
slāpekļa mēslojuma lauksaimniecības darbībā utt.); “2. darbības jomā” ir “netiešās emisijas, kas saistītas ar 
elektroenerģijas iegādi” (emisijas, ko elektroenerģijas ražotājs radījis, lai radītu elektrisko enerģiju, ko plāns 
vai projekts patērējis”, piemēram, “atlikusī viela”.

Tāpēc darbības joma ir ļoti svarīga, jo tā ierobežo atbildību par plāna vai projekta attīstītāja ieguldījumu 
klimata pārmaiņu jomā80. Lai apsvērtu iespējamo emisiju kompensāciju, interešu joma ir 1. joma.

80   Emisijas, ko radītu degvielas patēriņš no avotiem, kuri pieder vai kurus kontrolē organizācija, kas veicina plānu vai projektu, kam 
vajadzīga atļauja (organizācija, kas aprēķina oglekļa pēdas nospiedumu).

Noslēgumā:

  • Mēs aprēķināsim to procesu darbības datus, kas emitēs siltumnīcefekta gāzes, un reizināsim 
tos ar attiecīgajiem emisiju faktoriem, kas izteikti CO2ekv., ļaujot mums, summējot tos, 
novērtēt oglekļa pēdas efektu.

  • Mēs kā 1. darbības joma aprēķināsim emisijas, par kurām mūsu plāns vai projekts ir tieši 
atbildīgs.
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1.2 Emisijas faktori

Dalībvalstis, lai atvieglotu oglekļa pēdas nospiedumu aprēķināšanu, reģistrācijai attiecīgajā valsts 
oglekļa pēdas nospieduma reģistrā, katru gadu publicē kurināmā emisijas faktorus gan stacionārajām 
sadedzināšanas iekārtām un transportlīdzekļiem, gan emisijas no elektroenerģijas patēriņa.

Aplēse par 1. darbības jomas oglekļa emisiju no degvielas patēriņa ir vienkārša. Darbības datus šajos 
gadījumos veidos dažādā fosilā kurināmā daudzumi, ko paredzēts patērēt darbu veikšanas laikā vai tā 
darbības laikā. Starp izplatītākajiem ir: dabasgāze (kWh vai m3), propāna gāze (kg), dīzeļdegviela un benzīns 
(litrs).

Otrs galvenais 1. darbības jomas emisiju elements attiecībā uz degvielas patēriņu ir pašu 
transportlīdzekļu un mehānismu radītais. Šajā jomā ir iekļauts mašīnu patēriņš un transporta apjoms, ko 
paredzēts veikt paša uzņēmuma transportlīdzekļiem, un trešo personu patēriņš, pār kuriem tiek veikta 
vadības kontrole, t. i., transporta elementi, kuru degvielas izdevumus sedz par plānu vai projektu atbildīgā 
persona. Tādējādi tas ietver īpašumā esošos transportlīdzekļus, līzingu, izīrēšanu utt.

Lai veiktu aprēķinu, ir jānovērtē mašīnu un transportlīdzekļu degvielas patēriņš. Ja degvielas patēriņa 
aplēse nav pieejama, ir iespējams aprēķināt katra transportlīdzekļa (dīzeļdegvielas vai benzīna) marka un 
modeļa nobraukumu.

Emisijas, ko rada biomasas izmantošana par kurināmo, ir īpaši 1. jomas emisijas, jo tās uzskata par 
nulles emisijām. Neto CO2  emisijas nerodas, jo šāds resurss piedalās īsā oglekļa ciklā, atdodot fotosintēzē 
uzņemto CO2. Šā iemesla dēļ biomasas emisijas faktors 1. darbības jomā ir nulle. 81

Visaptverošs informācijas avots par emisiju faktoriem, kas piemērojami jebkuram projekta veidam, ir 
valstu emisiju uzskaites pamatnostādnes, ko izstrādājusi Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC)82. 
Daudzās Eiropas valstīs ir pieejami arī institucionāli informācijas avoti par emisiju faktoriem. Kā piemēru 
mēs varam minēt Francijas Vides ministriju83, Apvienoto Karalisti 84 un Spānijas Nacionālo Oglekļa pēdas 85 
nospieduma reģistru  un Katalonijas Klimata pārmaiņu biroju86.

81   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0601&from=ES

82   https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories

83  Varat iepazīties ar “Base Carbone” datu bāzēs apkopoto dokumentāciju.  
https://www.bilans-ges.ademe.fr/en 
http://bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.5.pdf

84  Jūs varat iepazīties ar Lielbritānijas valdības sagatavotajiem dokumentiem. 
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2019

85  https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx
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3. darbības jomā ir 6 līdz 8 reizes lielāks nekā 1. darbības jomas būvlaukumā. Tas dod mums 
priekšstatu par svarīgajām emisijām, ko tā rada ēku un infrastruktūru būvniecības posmā. 87

Nobeigumā, un saskaņā ar iepriekš minētajiem datiem, kā emisijas faktoru komerciālo ēku būvniecībā 
var uzskatīt skaitli no 0,03 (betona konstrukcija) līdz 0,06 (metāla konstrukcija) tonnām CO2ekv./m2 no 1. 
tvēruma88. 

86  Varat iepazīties ar dokumentiem, kas iekļauti Katalonijas klimata pārmaiņu biroja izstrādātajos Praktiskajos norādījumos. 
https://canviclimatic.gencat.cat/es/actua/guia_de_calcul_demissions_de_co2

 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/04_ACTUA/Com_calcular_emissions_GEH/guia_de_calcul_demissions_de_co2/191126_Guia-
practica-calcul-emissions_CA.pdf

 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Estudis_i_docs_mitigacio/Aigua_i_
cc/150213_Metodologia-de-calcul-emissions-consum-aigua_CAT_vf.pdf

 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/04_ACTUA/Com_calcular_emissions_GEH/guia_de_calcul_demissions_de_co2/2019_
Metodologia-de-calcul-de-la-petjada-de-carboni-de-residus_CAT.pdf2

87  Tomēr, ja vēlaties atspoguļot emisijas būvēto ēku ekspluatācijas laika 50 gados, to būvniecības brīdī rodas negatīva ietekme, jo, izņemot 
nelielus remonta darbus un atjaunošanas darbus, šajā brīdī tiek radīta milzīga daļa emisiju. 

88  Galvenokārt emisijas no rakšanas, zemes pārvietošanas un blīvēšanas iekārtām.

OGLEKĻA EMISIJAS: RŪPNIECĪBAS UN KOMERCIĀLU ĒKU BŪVNIECĪBAS RADĪTĀS EMISIJAS

1. joma 2. joma 3. joma KOPĀ  
CO2 tonnas

Komerciāla-rūpnieciska ēka (10 000 m2 
dzelzsbetona konstrukcijas plus 400 m2 

paaugstinājuma platības)
334 24 2.714 3.072

Komerciālā-rūpnieciskā ēka (10 000 m2 
metāla konstrukcijas plus

400 m2 antresols) 559 31 3.585 4.176

10.000 m2 liela komerciālā vai 
rūpnieciskā stāvvieta 41,8 2 1.606 1.650

Šo 1., 2. un 3. darbības jomu pasākumu oglekļa pēdas nospiedumi.
Avots: klimata pārmaiņu departaments Mursijas autonomajā apgabalā. 
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