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IEVADS 
 

Pilsētas mēru paktā enerģētikas un klimata jomā piedalās pašvaldības un reģionālās iestādes, kas 

brīvprātīgi apņēmušās savā teritorijā īstenot Eiropas Savienības klimata un enerģētikas mērķus. 

Pašvaldībām, kas parakstījušas paktu, ir kopīgs redzējums par pilsētu dekarbonizāciju un 

noturīgumu, iedzīvotājiem garantējot piekļuvi drošai, ilgtspējīgai un pieejamai enerģijai. 

Parakstītāji ir apņēmušies līdz 2030. gadam par vismaz 40 % samazināt CO2 emisijas un palielināt 

savu noturīgumu pret klimata pārmaiņu ietekmes.  

 

Pilsētas mēru pakts palīdz pašvaldībām realizēt savus siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju 

samazinājuma mērķus, vienlaikus ņemot vērā ārkārtīgi atšķirīgās situācijas. Pakts parakstītājiem 

nodrošina saskaņotu datu apkopošanas un sniegšanas sistēmu, kas ir vienīgā šāda veida 

sistēma Eiropā un kas parakstītājiem palīdz nodrošināt sistemātisku plānošanu un uzraudzību 

klimata un enerģētikas jomā vietējā līmenī. Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) 

veidlapa ir izstrādāta ar Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) palīdzību, balstoties uz 

iesaistīto pašvaldību un reģionu pieredzi, lai saskaņotu visbiežāk izmantotās vietējās metodes. Šī 

veidne ir standarta datu sniegšanas sistēma pakta parakstītājiem. SECAP veidlapa nodrošina 

struktūru atsevišķu rīcības plānu izstrādei. SECAP un tā uzraudzības daļa ļauj parakstītājiem 

strukturēti un sistemātiski apkopot un analizēt datus, kā arī ir pamats labai pārvaldībai klimata un 

enerģētikas jomā un palīdz izsekot īstenošanas progresam. 

 

Tāpat pakta mērķis ir paust atzinību un nodrošināt pamanāmību atsevišķām darbībām, ko 

parakstītāji īstenojuši klimata jomā, kā arī motivēt un sekmēt viedokļu apmaiņu un 

pašnovērtējumu. 

 

Sniedzot datus Pilsētas mēru pakta datu sniegšanas platformā, parakstītāji var parādīt savu 

praktisko darbību konkrēto ietekmi (skatiet infografiku “Pakta dati”, kā arī ziņojumu “The Covenant 

of Mayors in Figures and Performance Indicators: 6-year Assessment” (Pilsētas mēru pakta dati un 

rezultāti — 6 gadu novērtējums)
1
). Sniegtos datus izmanto, lai iegūtu saprotamu un pārredzamu 

grafisku informāciju (skatiet tiešsaistes rīcības plānu katalogu). Tādējādi  valstu, Eiropas un 

starptautiskie politikas veidotāji saņem nozīmīgu atgriezenisko saiti. Tas palīdz parādīt, ka 

Pilsētas mēru pakts ir brīvprātīgi iesaistījušos pašvaldību konsolidēta kustība, kas sekmē rīcību 

klimata jomā un ilgtspējīgu attīstību vietējā mērogā. 

 

Šos norādījumus ir izstrādājuši Pilsētas mēru pakta un Mayors Adapt biroji sadarbībā ar Eiropas 

Komisijas JRC, lai parakstītājiem būtu vieglāk izprast pakta datu sniegšanas sistēmu. Norādījumu 

mērķis ir datu sniegšanas procesa gaitā parakstītājiem sniegt norādes par katru posmu. I posmā ir 

aprakstīts veidņu aizpildīšanas process, proti, I iedaļā ir aprakstīta SECAP veidnes aizpildīšana, 

II iedaļā — uzraudzības veidnes aizpildīšana. II posmā ir aplūkota dokumentu, piemēram, SECAP, 

augšupielāde, savukārt III posms attiecas uz integrēto pārbaužu sistēmu, kas izstrādāta klimata 

pārmaiņu mazināšanas daļai, un oficiālo iesniegšanu. Norādījumi ir papildināti ar dažiem praktiskiem 

ieteikumiem un konkrētiem piemēriem. 

 

                                                      
1
 Kopīgais pētniecības centrs, 2015. gads, “Pilsētas mēru pakta dati un rezultāti — 6 gadu novērtējums, JRC zinātniskie un 

politikas ziņojumi [pieejams: www.eumayors.eu > Bibliotēka]. 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_lv.html
http://www.eumayors.eu/
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PILSĒTAS MĒRU PAKTA PROCESS ĪSUMĀ 
 

Pašvaldības, kas pievienojas Pilsētas mēru paktam enerģētikas un klimata jomā, apņemas iesniegt 

ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) divu gadu laikā pēc oficiālās 

parakstīšanas, ietverot pielāgošanas apsvērumu integrēšanu attiecīgajos politikas virzienos, 

stratēģijās un plānos. SECAP pamatā ir bāzes emisiju uzskaite (BEI) un klimata risku un 

neaizsargātības novērtējums(-i) (RVA), kas nodrošina aktuālās situācijas analīzi. Šie elementi ļauj 

noteikt vispusīgu darbību kopumu, ko pašvaldības plāno īstenot, lai sasniegtu savus mērķus klimata 

pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā. Parakstītāji apņemas reizi divos gados ziņot par 

progresu (1). 

 

 

1. attēls. Pilsētas mēru pakta enerģētikas un klimata jomā process soli pa solim. 

 

 

Pilsētas mēru pakta iniciatīva paredz holistisku pieeju klimata pārmaiņu mazināšanas un 

pielāgošanās rīcībai. Saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu pašvaldības tiek aicinātas vērsties pie 

visiem dažādajiem patērētājiem savā teritorijā (skatiet 2). Tādus sektorus kā dzīvojamās ēkas, 

terciārās ēkas, pašvaldības ēkas un transports uzskata par galvenajiem mazināšanas 

sektoriem. Pašvaldības pievēršas enerģijas pieprasījuma samazināšanai savā teritorijā, kā arī 

enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma saskaņošanai, veicinot vietējo energoresursu izmantošanu.  

 



3 

 

 

2. attēls. Pilsētas mēru pakta teritoriālā pieeja enerģētikas un klimata pārmaiņu mazināšanas jomā. 

 

Runājot par pielāgošanos, uzskata, ka vismazāk aizsargātie sektori ir ēkas, transports, enerģētika, 

ūdens, atkritumi, zemes izmantošanas plānošana, vide un bioloģiskā daudzveidība, 

lauksaimniecība un mežsaimniecība, veselība, civilā aizsardzība un ārkārtas situācijas, tūrisms 

un citi sektori.  

 

Pilsētas mēru pakta metodika pamatojas uz integrētu un iekļaujošu plānošanu klimata un 

enerģētikas jomā, aktīvi iesaistot vietējās ieinteresētās personas. 

 

Lai pārliecinātos, ka iesniegtie SECAP pilnībā atbilst pakta principiem (kā noteikts Pilsētas mēru pakta 

saistību dokumentā, kā arī rokasgrāmatā
2
), Eiropas Komisijas JRC veic iesniegto rīcības plānu 

analīzi. Šī kvalitātes kontrole palīdz nodrošināt visas Pilsētas mēru pakta iniciatīvas ticamību un 

uzticamību. Analīzes procesā uzmanību koncentrē uz atbilstības kritēriju kopumu. Ja nav izpildīti 

šie atbilstības kritēriji, pakta iniciatīvas ietvaros SECAP netiks pieņemts. Tāpat analīzē pievēršas 

sniegto datu un izdotā atgriezeniskās saites ziņojuma konsekvencei. 

 

 

 

 

                                                      
2
 Pieejams: www.eumayors.eu > Bibliotēka. 

SECAP atbilstības kritēriji — minimālās prasības: 

 rīcības plāns ir jāapstiprina pašvaldības padomei vai līdzvērtīgai struktūrai; 

 rīcības plānā jābūt skaidri noteiktām pakta saistībām mazināšanas (t. i., CO2 

emisiju samazinājums par vismaz 40 % līdz 2030. gadam) un pielāgošanās jomā; 

 rīcības plāna pamatā jābūt vispusīgas bāzes emisiju uzskaites (BEI) un klimata 

risku un neaizsargātības novērtējuma(-u) (RVA) rezultātiem; 

 attiecībā uz mazināšanu rīcības plānam ir jāietver galvenās darbības jomas 

(pašvaldību, terciārās un dzīvojamās ēkas un transports): 

 bāzes emisiju uzskaitei ir jāietver vismaz trīs no četriem galvenajiem 

sektoriem, 

 mazināšanas darbībām ir jāietver vismaz divi no četriem galvenajiem 

sektoriem. 

 

http://www.eumayors.eu/
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AR KO SĀKT? 
 

Datu sniegšanas procesa pārskats 

SECAP veidne, kas pašlaik ir pieejama Excel formātā bezsaistē, būs pieejama pakta ārtīklā, sākot no 

2017. gada. Turpmāk 3. attēlā sniegts pārskats par Pilsētas mēru pakta datu sniegšanas procesu. 

SECAP veidne, kas pašlaik ir pieejama Excel formātā bezsaistē, būs pieejama pakta ārtīklā, sākot no 

2017. gada. 

 

 

3. attēls. Datu sniegšanas procesa momentuzņēmums. 

 

 

Piekļuve sadaļai “Mans pakts” — pakta ārtīkls 

Pakta ārtīkls ir tiešsaistes platforma, kur pakta parakstītāji, izmantojot attiecīgās veidnes, norāda sava 

rīcības plāna galvenos elementus un uzraudzības rezultātus. Platforma balstās uz vienkāršiem 

posmiem, kas palīdz pakāpeniski aizpildīt veidnes un iesniegt informāciju. Vispirms ir jāpiesakās 

pakta ārtīklā www.eumayors.eu/sign-in_en.html, izmantojot savus identifikācijas datus, ko saņēmāt 

reģistrēšanās brīdī. 

 

 

 

 

 

Parakstītāji aizpilda veidni angļu valodā pakta ārtīklā “Mans pakts”, 
sniedzot galveno informāciju, kas ietverta viņu rīcības plāna 
dokumentā.

Parakstītāji iesniedz savu dokumentu (PDF formātā un valsts valodā), 
ko atbilstīgi apstiprinājusi pašvaldības padome (vai līdzvērtīga 
lēmumu pieņemšanas struktūra).  Uzraudzības ziņojumu iesniegšana 
nav obligāta.

Pirms iesniegšanas sistēma parakstītājiem nodrošina pārbaudes 
iespēju tiešsaistē, lai atklātu jebkādas palikušās kļūdas vai 
nekonsekvences. Pēc tam rīcības plānu analizēs, un parakstītāji 
saņems analīzes rezultātus. 
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Lietotāja ID un paroles saņemšana: ja esat pazaudējis (vai neesat saņēmis) savu 

paroli, varat to atgūt pierakstīšanās tīmekļa vietnē. Tā kā tas ir automatizēts e-

pasts, tas var nonākt surogātpasta mapē, tādēļ pārbaudiet to! 

Piekļuves nodrošināšana jūsu pakta koordinatoram: savu parakstītāja profilu 
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http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
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Veidnes saturs 

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) veidlapai, kas jāizmanto Pilsētas mēru 

pakta enerģētikas un klimata jomā parakstītājiem, ir 1. tabulā norādītās daļas. 

 

1. tabula. SECAP un uzraudzības veidņu saturs. 

 SECAP Uzraudzība 

Stratēģija 

Attiecas uz redzējumu, kopējo(-iem) CO2 

emisiju samazinājuma mērķi(-iem), 

pielāgošanās mērķiem, darbinieku un 

finanšu resursu sadali un ieinteresēto 

personu un iedzīvotāju iesaistīšanu. 

Attiecas uz jebkādām izmaiņām vispārējā 

stratēģijā, atjauninātiem datiem par darbinieku 

un finanšu resursu sadali, kā arī uz šķēršļu 

noteikšanu darbību īstenošanā. 

Emisiju 

uzskaite 

Attiecas uz enerģijas galapatēriņa apjomu 

un saistītajām CO2 emisijām pa enerģijas 

nesējiem un pa sektoriem bāzes gadā. 

Attiecas uz enerģijas galapatēriņa apjomu un 

saistītajām CO2 emisijām pa enerģijas nesējiem 

un pa sektoriem uzraudzības gadā — galvenais 

mērķis ir uzraudzīt CO2 emisiju attīstību laika 

gaitā. 

Mazināšanas 

darbības 

Attiecas uz galveno mazināšanas darbību 

sarakstu, lai realizētu vispārējo stratēģiju, 

ietverot laikposmus, uzdotos pienākumus, 

piešķirtos budžetus un aplēsto ietekmi. 

Attiecas uz galveno mazināšanas darbību 

īstenošanas statusu. Vismaz trīs īstenotas vai 

īstenošanā esošas darbības ir jāiesniedz kā 

izcilākie piemēri. 

Rezultātu 

pārskats 

Attiecas uz izpratnes gūšanu par 

pielāgošanas cikla jomām, kurās 

parakstītājs ir panācis progresu. 

Attiecas uz uzraudzības procesu, pamatojoties 

uz pielāgošanās cikla sešiem posmiem un 

nodrošinot vispārēju priekšstatu par parakstītāja 

centieniem pielāgošanās jomā. 

Riski un 

neaizsargātība 

Attiecas uz neaizsargātību klimata jomā, 

apdraudējumiem, kā arī to ietekmi un 

novērtējumiem.  

Attiecas uz tādas informācijas apkopošanu, kas 

līdz šim saņemta par neaizsargātību klimata 

jomā, apdraudējumiem, kā arī ietekmi un kas 

klasificēta pa sektoriem. 

Pielāgošanās 

darbības 

Attiecas uz rīcības plānu(-iem) un 

atsevišķām (galvenajām) darbībām, tostarp 

dažādiem attiecīgiem parametriem (t. i., 

sektors, laikposms, ieinteresētās personas 

un izmaksas). 

Attiecas uz rīcības plāna(-u) un uz tādu 

atsevišķu darbību izsekošanu, kas laika gaitā 

īstenotas, lai sasniegtu lielāka noturīguma 

mērķus pret noteikto klimata ietekmi. 

 

Pēc veidnes aizpildīšanas svarīgākie sniegtie dati gan attiecībā uz mazināšanu, gan pielāgošanos tiek 

attēloti grafiski. Izmantojot tiešsaistes veidnes, var izvēlēties, kuru grafisko attēlojumu atspoguļot 

savā publiskajā parakstītāja profilā Pilsētas mēru pakta tīmekļa vietnē. 
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Datu sniegšanas regularitāte 

SECAP ir jāiesniedz divu gadu laikā pēc pievienošanās datuma, t. i., datuma, kad pašvaldības 

padome (vai līdzvērtīga lēmumu pieņemšanas struktūra) oficiāli izlēma pievienoties Pilsētas 

mēru paktam.  

 

Uzraudzības veidne ir jāiesniedz reizi divos gados pēc rīcības plāna iesniegšanas datuma. Tā kā 

datu sniegšana reizi divos gados var būt pārāk liels slogs cilvēkresursiem un finanšu resursiem, varat 

izvēlēties attiecīgo emisiju uzskaiti veikt reizi četros, nevis divos gados. Tādējādi jūs reizi divos 

gados sniegtu datus par darbībām, t. i., iesniegtu uzraudzības veidni, kurā nav emisiju uzskaites un 

kurā aprakstīts jūsu darbību īstenošanas statuss. Tomēr reizi četros gados jums ir jāveic pilna datu 

sniegšana, t. i., jāiesniedz uzraudzības veidne, kas ietver vismaz vienu uzraudzības emisiju uzskaiti 

(MEI). Turpmāk 2. tabulā ir aprakstītas minimālās datu sniegšanas prasības, iesniedzot SECAP un 

attiecīgās uzraudzības veidnes. 

 

2. tabula. Minimālās datu sniegšanas prasības saskaņā ar grafiku. 

 
Reģistrēšanās 

posms 
SECAP 

Uzraudzība 

Darbības datu 

sniegšana 

Uzraudzība 

Pilnu datu 

sniegšana 

 0. gads 2 gadu laikā 4 gadu laikā 6 gadu laikā 

Stratēģija     

Emisiju 

uzskaite 
 

 

(BEI) 

 
 

(MEI) 

Mazināšanas 

darbības 
  

 

(vismaz 3 piemēri) 
 

Pielāgošanās 

Rezultātu 

pārskats 

    

Riski un 

neaizsargātība 
    

Pielāgošanās 

darbības 
  

  

(vismaz 3 piemēri) 

 

Apzīmējumi:   Obligāti |  Neobligāti  

 

 

Turpmāk 4 ir parādītas minimālās prasības attiecībā uz uzraudzības veidņu iesniegšanu. Piemēram, 

ja parakstītājs savu rīcības plānu ir iesniedzis 2016. gadā, tam 2018. gadā ir jāsniedz dati par 

darbībām un 2020. gadā jāsniedz pilni dati (t. i., ar jaunu uzraudzības emisiju uzskaiti).  
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4. attēls. Minimālās prasības attiecībā uz uzraudzības veidņu iesniegšanu. 

 

 

 

 

 

Veidņu formāti 

Veidnes ir pieejamas divos formātos. 

 Tiešsaistē  

SECAP veidne būs pieejama pakta ārtīklā (sadaļā “Mans pakts”), sākot no 2017. gada. Oficiālā 

iesniegšana Pilsētas mēru paktam jāveic, izmantojot tiešsaistes veidni.  

 Excel izklājlapa 

Veidne Excel formātā ir pieejama lejupielādei tīmekļa vietnes bibliotēkā
3
. Excel veidne ir oficiālās 

tiešsaistes veidnes bezsaistes darba versija. Ņemiet vērā, ka šajā Excel ievadītos datus nav 

iespējams eksportēt tiešsaistes platformā un otrādi.  

 

 

Veidnes apzīmējumi 

Lai atvieglotu veidnes aizpildīšanu, ir izmantoti krāsu kodi: 

 neobligāti aizpildāmas šūnas; 

 obligāti aizpildāmas šūnas; 

 rezultātu šūnas (šūnas, ko sistēma aprēķina pēc atbilstīgo lauku aizpildīšanas); 

 iepriekš aizpildītas šūnas (izmantotas uzraudzības veidnē). 

Noklikšķiniet uz pasvītrotajiem terminiem Excel datnē vai norādiet uz tiem ar kursoru tiešsaistes 

veidnē, lai aplūkotu to definīciju vai saņemtu skaidrojumus par katru konkrēto lauku. 

Uzraudzības lauki Excel datnē ir iezīmēti ar zilu kvadrātu.  

 

 

Navigācijas noteikumi  

                                                      
3
 Pieejams: www.eumayors.eu > Bibliotēka. 

Darbības 

datu 

sniegšana

2. gads0. gads

IEKRP

4. gads 6. gads

2018. gads 2020. gads 2022. gads

Darbības 

datu 

sniegšana

Pilnu datu 

sniegšana

...

2016. gads

Pakta parakstītāji (vai koordinatori savu saistīto parakstītāju vārdā) var pieprasīt 

termiņa pagarinājumu, ja tādi apstākļi, ko pašvaldība nespēj ietekmēt, kavē 

rīcības plāna vai uzraudzības rezultātu iesniegšanu oficiālajā termiņā. Šajā 

nolūkā ir jāaizpilda tiešsaistes kavējuma pieprasījuma veidlapa, kas pieejama 

pakta ārtīklā sadaļā “Mans pakts”. Plašāka informācija pieejama Bieži uzdoto 

jautājumu tīmekļa vietnē.   

 

 

 

 

 

http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html
http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html
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Tiešsaistes veidnē varat sākt SECAP iesniegšanas procesu, noklikšķinot uz “Mans rīcības plāns” 

zilajā izvēlnē, kas redzama tīmekļa vietnes augšpusē. Lai nokļūtu pie uzraudzības veidnes, 

noklikšķiniet uz “Mans progress” tajā pašā izvēlnē. Vispirms izlasiet informāciju, kas pieejama lapā 

“Ar ko sākt?” Noklikšķinot, lai sāktu aizpildīšanu, saņemsit pakāpeniskus norādījumus par dažādām 

veidnes daļām, kur varēsit izmantot dažādas navigācijas pogas. Ņemiet vērā, ka uzraudzības veidnei 

jums ir jau iepriekš jāizvēlas, vai sniegsit datus par darbībām (bez MEI), vai sniegsit pilnus datus. 

Veidnes Excel versijā varat izmantot dažādas navigācijas pogas katras cilnes augšpusē un apakšā, lai 

nonāktu no vienas cilnes citā vai lai atgrieztos sākumā. 

 

 

Integrētā pārbaužu sistēma 

Tiešsaistes veidne skaitīšanai izmantos automātisku integrēto pārbaužu sistēmu, kas ļauj saņemt 

reāllaika atgriezenisko saiti par kļūdām vai trūkstošiem datiem, kā arī aprēķinātus datus abos 

veidnes formātos. Navigācija uz citu veidnes daļu ir atļauta tikai tad, ja pārbaužu sistēma ir ieguvusi 

sekmīgus rezultātus. Tiek novērtēta aizpildīšana (obligāti un neobligāti lauki) un derīgu datu esība 

(salīdzināšana ar vērtību diapazoniem vai iepriekš noteiktām vērtībām), tiek pārbaudīti formāti (teksts / 

skaits / datums / saite, vienas izvēles/vairāku izvēļu lauki), tiek veikti aprēķini (rezultātu lauki) un tiek 

pārbaudīti savstarpēji savienotie dati, lai pārliecinātos par konsekvenci. Ja šajā posmā tiek atklātas 

kļūdas, sistēma katras lapas augšpusē izdod attiecīgos paziņojumus. Ņemiet vērā, ka tikai pēc 

paziņoto kļūdu novēršanas varēsit iesniegt savu veidni. 

 

 

 

 

 

Arhīvs 

Pēc rīcības plāna analīzes tiek izveidota veidnes arhivēta versija. Šīs arhivētās versijas ir vienmēr 

aplūkojamas (nerediģējamā režīmā) sadaļā “Mans konts” > “Mana pašvaldība”.  

 

 

 

 

 

 

Pārbaudiet savu veidni jau procesa sākumā. Sistēma var atklāt kļūdas, kam 

vajadzīgas papildu darbības (labojums vai pārrēķins). Tas jums arī palīdzēs novērst 

kļūdu atklāšanos pēdējā brīdī, kad steidzat iesniegšanu, jo ātri tuvojas termiņš. 
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SECAP atkārtota iesniegšana 

SECAP atkārtota iesniegšana ir paredzēta divos gadījumos: 

1) ja jūsu rīcības plāns sekmīgi neiztur Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) 

veikto pilno analīzi, jūs aicinās atrisināt atgriezeniskās saites ziņojumā norādītās problēmas 

un sešu mēnešu laikā atkārtoti iesniegt rīcības plānu; pēc tam veiks jaunu analīzi;  

2) ja jūsu esošajā rīcības plānā ir ieviestas būtiskas izmaiņas (piemēram, ievērojamas 

izmaiņas jūsu kopējā CO2 emisiju samazinājuma mērķī, prioritātes maiņa jūsu redzējumā 

un/vai citu sektoru izvēlēšanās emisiju uzskaitei un rīcības plānam) vai ja jūs izstrādājat 

jaunu plānu, jūsu rīcības plānam ir jāsaņem jūsu lēmumu pieņemšanas struktūras atkārtots 

apstiprinājums; pēc politiskās pieņemšanas jūsu veidne ir jāatjaunina un jāiesniedz atkārtoti.  

Ja jūs esat Pilsētas mēru pakta 2020. gada saistību esošs parakstītājs un esat pieteicies uz 

Pilsētas mēru pakta 2030. gada saistībām, jums vispirms ir jānovērtē savu 2020. gada 

saistību īstenošana, iesniedzot uzraudzības veidni, pirms iesniedzat jaunu rīcības plānu 

2030. gadam.  

  

Ja vēlaties atkārtoti iesniegt rīcības plānu, sazinieties ar Pilsētas mēru pakta biroju 

(info@eumayors.eu). 

 

Papildu norādījumi 

Nosaukums Apraksts 

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plānu izstrādes rokasgrāmata 

Norādījumi par to, kā sagatavot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus, kas 

vērsti uz mazināšanu, it sevišķi uz emisiju uzskaites aprēķināšanu. 

Pilsētu pielāgošanās atbalsta 

rīks 

Sniedz pakāpeniskus norādījumus par klimata pārmaiņu pielāgošanās 

stratēģiju un plānu sagatavošanu. 

Norādījumi atsaucei 

Piedāvā praktiskus norādījumus un piemērus tādiem tematiem kā rīcības 

plāna uzraudzība, kopēja pieeja rīcības plāna izstrādei un rīcības plānu 

īstenošanai pieejamās finansēšanas iespējas.  

E-mācīšanās platforma 

Sniedz praktiskus norādījumus, ieteikumus, piemērus un virtuālus 

attēlojumus attiecībā uz rīcības plānu sagatavošanu, īstenošanu, 

uzraudzību un finansēšanu, ietverot gan mazināšanu, gan pielāgošanos. 

 

Ja jums ir kādi jautājumi vai veidnes aizpildīšanas laikā ir vajadzīga palīdzība, sazinieties ar palīdzības 

dienestu: 

- par jautājumiem saistībā ar SECAP veidnes aizpildīšanu, ar pakta metodiskajām prasībām vai ar 

sadaļas “Mans pakts” (ārtīklā) izmantošanu: 

Pilsētas mēru pakta birojs — info@eumayors.eu; 

- par specifiskākiem tehniskiem jautājumiem attiecībā uz metodiskajām prasībām vai problēmām 

saistībā ar provizoriskās tiešsaistes pārbaužu lietojumprogrammas un atgriezeniskās saites 

ziņojumu izmantošanu: 

Kopīgais pētniecības centrs — JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu. 

 

 

  

mailto:info@eumayors.eu)
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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Mūsu ilgtermiņa mērķis ir līdz 2040. gadam 

padarīt Hāgu par klimatam nekaitīgu un pret 

klimatu noturīgu pilsētu. 

 

 

Hāgas pašvaldība, Nīderlande, 2011. gads, 

“Hāgas klimata plāns”.  

 

I POSMS. AIZPILDIET VEIDNI 
 

 

I IEDAĻA. SECAP VEIDNE  
 

 
STRATĒĢIJA 
Šajā pirmajā daļā sniegts jūsu vispārējās stratēģijas pārskats. Ja esat īstenojis ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības plānu (IERP) 2020. gadam, skatiet “Datu sniegšanas norādījumi par ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības plānu un uzraudzību”
4
. Ja esat īstenojis SECAP 2030. gadam, šajā daļā aplūko 

gan jūsu mazināšanas, gan pielāgošanās stratēģiju. 

 

 

1) Redzējums  

Šeit jāapraksta ilgtermiņa redzējums, uz ko balstīsies jūsu pašvaldības klimata un ilgtspējīgas 

enerģētikas nākotne. Šeit jāietver informācija par galvenajiem atskaites punktiem, prioritāriem 

sektoriem, vēlamajiem (sociālajiem/vides/ekonomiskajiem) rezultātiem un potenciālajiem ieguvumiem 

un iespējām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Saistības 

Pirmie lauki attiecas uz jūsu kopējo(-iem) mazināšanas mērķi(-iem), ko izsaka kā procentuālu CO2 

emisiju samazinājumu. Jūsu mērķim jābūt vismaz 40 % samazinājumam līdz 2030. gadam. Ja ir 

pieņemtas arī pakta saistības 2020. gadam, varat ietvert savu 2020. gada mērķi, kas atbilst vismaz 

20 % samazinājumam. Jums ir jānorāda bāzes gads, pret kuru ir noteikts(-i) mērķis(-i). Ja jūsu rīcības 

plānā ir vairāk par vienu mērķi, ir ļoti ieteicams paturēt to pašu bāzes gadu.  

 

 

 

                                                      
4
 Pieejams: www.eumayors.eu > Bibliotēka. 

http://www.eumayors.eu/
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Esam pieņēmuši vietējo vides mērķi samazināt mūsu radīto oglekļa emisiju 

ietekmi. Mērķis ir līdz 2050. gadam panākt, ka pilsēta ir ilgtspējīga, kā arī 

panākt oglekļa dioksīda (CO2) emisiju saprātīgu līmeni. Lai sasniegtu šo 

mērķi, CO2 ekv. vidējais līmenis uz iedzīvotāju Gēteborgā būs jāpazemina no 

pašreizējā līmeņa, kas ir aptuveni 10 tonnas uz iedzīvotāju, līdz mazāk nekā 

2 tonnām uz iedzīvotāju. Tāpat esam pieņēmuši starpposma mērķi, kas 

paredz, ka līdz 2020. gadam CO2 emisiju līmenis tiks samazināts par vismaz 

30 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeņiem. 
Gēteborgas pilsēta, Zviedrija, “Energoefektivitātes pilsēta”. 

 

 

 

Mērķi var noteikt kā absolūtu samazinājumu (procentuāls daudzums no CO2 emisijām bāzes gadā) 

vai kā samazinājumu uz iedzīvotāju. Ja to izsaka kā samazinājumu uz iedzīvotāju, bāzes gada 

emisijas sadala ar iedzīvotāju skaitu tajā pašā gadā, un uz šā pamata aprēķina procentuālo emisiju 

samazinājuma mērķi. Izteikšanu uz iedzīvotāju parasti izvēlas, lai atvieglotu izsekošanas procesu, ja ir 

paredzams, ka būtiski mainīsies iedzīvotāju skaits. Izvēlieties variantu, kas atbilst jūsu izvēlei. Ja 

izvēlaties uz iedzīvotāju izteikta samazinājuma mērķi, norādiet iedzīvotāju skaita prognozes 

attiecīgajā(-os) laikposmā(-os).  

 

Ja jums ir ilgāka termiņa mērķis, t. i., pēc 2030. gada, varat arī norādīt savu samazinājuma mērķi, 

ietverot bāzes gadu un laikposmu, uz ko attiecas mērķis. Ņemiet vērā, ka pakta ietvaros uzņemtās 

saistības ir saistītas ar ES mērķiem 2030. gadā (un 2020. gadā), tādēļ CO2 samazinājuma mērķis ir 

jānosaka šiem gadiem. Ja jūsu rīcības plānā ir noteikts tikai ilgāka termiņa mērķis, jums ir jāekstrapolē 

jūsu 2030. gada (un 2020. gada) mērķis un tas jāietver savā rīcības plānā. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrajā laukā, kas attiecas uz jūsu pielāgošanās mērķi(-iem), vai nu aprakstoši, vai kvantitatīvi 

norādiet savas pašvaldības pielāgošanās mērķus (ja tādi ir), attiecīgā gadījumā norādot mērķa un 

bāzes gadu. Varat droši pēc vajadzības pievienot rindas. Sniedziet pēc iespējas precīzāku informāciju. 
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3) Koordinēšana un izveidotās/norīkotās organizācijas struktūrvienības 

Šajā laukā jums jāsniedz īss apraksts par konkrētām administratīvajām struktūrvienībām, ko jūsu 

pašvaldība ir izveidojusi vai norīkojusi jūsu rīcības plāna īstenošanai Pilsētas mēru pakta iniciatīvas 

ietvaros.  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

4) Norīkotie darbinieki 

Šeit jānorāda, kuras iestādes norīko darbiniekus jūsu rīcības plāna izstrādei. Šeit ir arī neobligāti 

lauki, kas attiecas uz pilnslodzes ekvivalentu (FTE) darbvietu skaitu. Ja jums šī informācija ir 

zināma, sniedziet to, jo tā var lieti noderēt citām pašvaldībām, kas vēlas pievienoties paktam un sākt 

īstenot enerģētikas un klimata plānošanas procesu. 

 

 

 

Ņemiet vērā, ka pilnslodzes ekvivalentu darbvietas definē kā kopējās nostrādātās darba stundas, ko 

dala ar pilnslodzes darbvietā nostrādātajām vidējām stundām gadā. 1 FTE nozīmē, ka persona atbilst 

pilnslodzes darbiniekam, savukārt 0,5 FTE nozīmē, ka darba ņēmējs strādā uz pusslodzi. 

Turklāt varat norādīt paredzētos darbiniekus sava rīcības plāna īstenošanas laikā. Šo informāciju 

atjauninās uzraudzības posmā.  

 

 

Bratislava ir izveidojusi jaunu pielāgošanās darba grupu, kuru vada 

Galvenā arhitekta departaments un kurā darbojas, piemēram, pārstāvji no 

Stratēģisko projektu vadības un finanšu resursu, Vides, Sociālo lietu, 

Transporta un Infrastruktūras departamentiem. Darba grupā ir arī 

pārstāvji no zinātniskām organizācijām (t. i., Comenius universitātes 

Bratislavā), Bratislavas Ūdens uzņēmuma, kā arī no nevalstiskām 

organizācijām. 

Bratislavas pilsēta, Slovākija 
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Rīcības plāna izstrādes posmā iedzīvotāji un vietējās ieinteresētās 

personas iesaistījās datu apkopošanā bāzes emisiju uzskaitei un 

informācijas sniegšanā plāna vajadzībām. Turklāt pilsētas oficiālajā 

tīmekļa vietnē tika regulāri publicēta aktuālākā informācija par 

rīcības plānu. 

Kościerzyna pašvaldība, Polija, 2012. gads, “Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plāns”. 

 

 

5) Ieinteresēto personu un iedzīvotāju iesaistīšanās 

Norādiet, kā ieinteresētās personas un iedzīvotāji iesaistījās jūsu rīcības plāna izstrādē (t. i., 

līdzdalības metodes — proti, sabiedriskā apspriešana, darba grupas, forums, semināri, sanāksmes ar 

citām pašvaldībām —, kā arī iesaistīto cilvēku skaits) un kā plānojat viņus iesaistīt turpmākajā 

īstenošanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Kopējais īstenošanas budžets un finansējuma avoti 

Šajā sadaļā jāapraksta budžets, kas paredzēts jūsu rīcības plānā izklāstīto darbību pilnīgai 

īstenošanai. Budžets sadalīts daļā, kas paredzēta mazināšanas darbību īstenošanai, un daļā, kura 

paredzēta pielāgošanās darbību īstenošanai. Sāciet ar to, ka norādāt, vai jūsu budžets nāk tikai no 

pašvaldības pašu resursiem un/vai no citām iesaistītajām personām. Pēc tam jums jānorāda 

naudas summa euro, kas sadalīta ieguldījuma un ar ieguldījumu nesaistītās izmaksās, kā arī 

laikposms, uz kuru attiecas norādītais budžets. Lai gan vienīgais lauks, kas ir obligāti jāaizpilda, 

attiecas uz pašvaldības ieguldījumu mazināšanā, ja esat aprēķinājis citas izmaksas, esat laipni 

lūgts tās atsevišķi norādīt attiecībā uz pielāgošanos. Jūs varat vai nu norādīt kopējo budžetu, kas 

paredzēts no citām iesaistītajām personām, vai norādīt šo budžetu pie dažādiem avotiem, t. i., valsts 

fondi un programmas, ES fondi un programmas un privāti līdzekļi. Faktiski visa šī informācija būs ļoti 

būtiska ES un valsts līmenī, lai saprastu, kāda ieguldījuma summa ir vietējā līmenī mobilizēta rīcībai 

enerģētikas un klimata jomā. 

 

 

 

Ņemiet vērā, ka ieguldījums attiecas tieši uz kapitālu, ko ir plānots ieguldīt, savukārt ar ieguldījumu 

nesaistītās izmaksas ietver visas pamatdarbības un darbības izmaksas, piemēram, uzturēšanas un 
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Kopējais ieguldījums, ko paredzēts veikt līdz 2020. gadam, lai 

īstenotu Funšalas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, ir 

238,77 miljoni euro. No šā ieguldījuma 10,4 % nodrošina 

Funšalas pašvaldība, 20,1 % iedzīvotāji un 69,4 % privāti un 

valsts uzņēmumi un organizācijas. 

 
Funšalas pašvaldība, Portugāle, 2012. gads, “Ilgtspējīgas enerģētikas 

rīcības plāns”. 

Koordinācijas komiteja un Pilsētas mēru pakta darba grupa būs atbildīgas 

par pasākumu īstenošanas progresa uzraudzību, pēcpārbaudi un 

novērtēšanu. Abas struktūras regulāri sanāks kopā (reizi trīs mēnešos) un 

pārbaudīs līdzšinējo progresu.  Ja progress kavēsies, tiks pieņemti korektīvi 

pasākumi, lai paredzētās darbības un gaidītie rezultāti atgrieztos grafikā. 

Hersonisos pašvaldība, Grieķija, 2012. gads, “Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plāns”. 

personāla izmaksas, kā arī citus ar ieguldījumu nesaistītos izdevumus, piemēram, informētības 

vairošanas kampaņu organizēšanas izdevumus. 

 

Kopējās īstenošanas izmaksas ietver ieguldījuma un ar ieguldījumu nesaistītās izmaksas un attiecas 

uz ieguldījuma izmaksām jeb summu, kas sākotnēji ieguldīta, lai īstenotu jūsu rīcības plānā izklāstītās 

darbības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Uzraudzības process 

Aprakstiet, kā plānojat uzraudzīt sava rīcības plāna īstenošanu (piemēram, paredzēto pārskatīšanu 

skaits, atbilstīgais grafiks utt.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Pielāgošanās variantu novērtējums 

Pašreizējo īstenošanas uzraudzību koordinē politikas un saziņas 

sadarbības partneris. Tomēr, pārejot uz oficiālāku risku un neaizsargātības 

procesu, tiks izstrādāta jauna uzraudzības pieeja. Tā ietvers ad hoc 

atjauninājumus klimata risku un neaizsargātības pret klimatu novērtējumā, 

kā arī strukturētāku pārskatīšanu reizi 2 gados. Pēc izstrādes klimata 

pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas īstenošana tiks uzraudzīta regulārāk. 

Ņūkāstla pie Tīnas, Apvienotā Karaliste 
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Šajā sadaļā jums jāapraksta, kā jūsu pilsēta novērtē savus pielāgošanās variantus, proti, ir jāapraksta, 

kā praksē tiek noteikti prioritātēs sadalīti varianti pielāgoties klimata pārmaiņām, un šie varianti tiek 

novērtēti pēc tādiem kritērijiem kā pieejamība, ieguvumi, izmaksas, efektivitāte, lietderība un 

iespējamība. Aprakstiet metodi(-es) (piemēram, izmaksu un ieguvumu analīze, vairāku kritēriju 

analīze, ieinteresēto personu lēmums, izmēģinājumi un novērojumi) un galvenos rezultātus.  

 

9) Stratēģija ekstremālu klimatisko parādību gadījumā 

Šī sadaļa paredzēta jūsu pašvaldības stratēģijai, lai risinātu tieši ekstremālas klimatiskās parādības. 

Miniet kādus iepriekš notikušus ekstremālus laika apstākļus, kas attiecināmi uz klimata pārmaiņām. 

Aprakstiet pasākumus, kas ieviesti riska pārvaldības un pēckatastrofu atjaunošanas nolūkā. 

Aprakstiet, kā ņemat vērā pieredzi, kas gūta pēc saskaršanās ar ekstremāliem laika apstākļiem, un vai 

pastāv kāds process, lai gūto pieredzi ietvertu jūsu plānošanā vai ilgāka termiņa pielāgošanās 

stratēģijā nolūkā nākotnē samazināt šādu ekstremālu laika apstākļu radīto kaitējumu ietekmi. 

Ekstremāli laika apstākļi ir laika apstākļi, kas rada plašus traucējumus vai tūlītējas katastrofas, kā arī 

papildu ilgtermiņa kaitējumu. Tie var ietvert (bet ne tikai) plūdus, karstuma viļņus, sausumu, savvaļas 

ugunsgrēkus, lietusgāzes, vētras un citas ekstremālas dabas parādības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pēc ekstremāliem laika apstākļiem un plūdiem 2002. gada vasarā, 

Minsteres pilsēta izdeva plānu rīcībai plūdu gadījumā, kura mērķi 

bija uzlabot informācijas apmaiņu, vairot informētību, samazināt 

kaitējumu risku un mazināt plūdu līmeņus. Rīcības plāna rezultātā 

tika noteikts, ka no 30 līdz 50 metru plata teritorija pie 

ūdenskrātuvju malām ir jāatstāj neapbūvēta.  

Minsteres pilsēta, Vācija 
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EMISIJU UZSKAITE 
Šajā daļā sāciet ar savas bāzes emisiju uzskaites (BEI) aizpildīšanu. Ja sava SECAP iesniegšanas 

laikā jums jau ir citas emisiju uzskaites, pēc savas BEI aizpildīšanas varat pievienot uzraudzības 

emisiju uzskaiti (MEI). Emisiju uzskaites daļā jums jāsniedz dati par savu enerģijas galapatēriņu, 

enerģijas vietējo ražošanu (attiecīgā gadījumā) un emisijas faktoriem, kas izmantoti jūsu CO2 emisiju 

aprēķināšanā. 

 

 

1) Uzskaites gads 

Pirmais uzskaites gads attiecas uz bāzes gadu, t. i., gadu ar kuru salīdzina panāktos emisiju 

samazinājumus mērķa gadā. Tiešsaistes veidnē bāzes gada dati ir jau norādīti, jo tie ir ietverti jūsu 

kopējā CO2 emisiju samazinājuma mērķī stratēģijas daļā. Ja pievienojat MEI, norādiet šeit, uz kuru 

gadu šī uzskaite attiecas. 
 

 

2) Iedzīvotāju skaits uzskaites gadā 

Norādiet iedzīvotāju skaitu uzskaites gadā. 

  

 

3) Emisijas faktori 

Emisijas faktori ir koeficienti, kas emisijas izsaka skaitliskā izteiksmē uz darbības vienību. CO2 

emisijas aprēķina katram enerģijas nesējam, reizinot enerģijas galapatēriņu ar attiecīgo emisijas 

faktoru. Ir iespējamas divas pieejas: 

 IPCC
5
 — emisijas faktori degvielas sadegšanai, pamatojoties uz katras degvielas oglekļa 

sastāvu; 

 LCA (aprites cikla izvērtējums) — emisijas faktori katra enerģijas nesēja kopējam aprites 

ciklam, t. i., ietverot ne tikai SEG emisijas, kas rodas degvielas sadegšanas rezultātā, bet arī 

visas energoapgādes ķēdes — ieguves, transporta un apstrādes — emisijas. 

Atzīmējiet lodziņu, kas atbilst jūsu izvēlētajiem emisijas faktoriem. 

 

 

4) Emisiju datu sniegšanas vienība 

Atzīmējiet lodziņu, kas atbilst pieņemtajai emisiju datu sniegšanas vienībai: 

 CO2  tonnas — ja esat izvēlējies sniegt datus tikai par CO2 emisijām; 

 CO2 ekv. tonnas — ja esat izvēlējies ietvert arī tādas citas SEG kā CH4 un N2O, piemēram, 

no sektoriem, kas nav saistīti ar enerģētiku (piemēram, atkritumu un notekūdeņu 

apsaimniekošana).  

 

5) Metodikas piezīmes 

Šeit norādiet metodikas piezīmes, ko uzskatāt par svarīgām, lai gūtu izpratni par jūsu emisiju uzskaiti. 

Varat arī norādīt datu avotus, kas izmantoti, lai noskaidrotu enerģijas galapatēriņa, enerģijas 

ražošanas un citus būtiskus datus (piemēram, valsts statistikas struktūras, enerģijas piegādātāji un 

tīklu operatori, apsekojumi utt.). Šī informācija var lieti noderēt citiem parakstītājiem, galvenokārt tiem, 

kas nāk no jūsu valsts.  

                                                      
5
 Klimata pārmaiņu starpvaldību padome. 
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6) Jūsu emisiju uzskaites rezultāti 

Šai sadaļai ir trīs galvenās daļas: 

A) enerģijas galapatēriņš, kur jums jāsniedz enerģijas galapatēriņa dati pa sektoriem un pa 

enerģijas nesējiem; 

B) energoapgāde, kur jums jāsniedz dati par pašvaldības zaļās elektroenerģijas iepirkumiem un 

enerģijas vietējo ražošanu (attiecīgā gadījumā; 

C) CO2 emisijas, kur jums jānorāda piemērotie emisijas faktori, ļaujot automātiski aprēķināt CO2 

emisijas. 

 

 

A) ENERĢIJAS GALAPATĒRIŅŠ 

Tiešsaistes veidnē, atzīmējot attiecīgos lodziņus, izvēlieties sektorus, kas ir ietverti jūsu emisiju 

uzskaitē un par kurām vēlaties sniegt datus. Atkarībā no jūsu izvēles tiks izveidota tabula. Veidnes 

Excel versijā ir redzama visa tabula. 

 

 

 

Pilsētas mēru pakta iniciatīvas kontekstā ir noteikti pakta četri galvenie sektori. Tās ir būtiskākās 

jomas, kurās pašvaldības var ietekmēt enerģijas patēriņu un attiecīgi samazināt saistītās CO2 

emisijas. 

 

Pakta galvenie sektori veidnē ir apzīmēti ar “atslēgas” ikonu:       , un tie ir šādi 

 pašvaldību ēkas un aprīkojums/iekārtas; 

 terciārās (nepašvaldības) ēkas un aprīkojums/iekārtas; 

 dzīvojamās ēkas; 

 transports. 

 

Atkarībā no jūsu izvēles parādīsies enerģijas galapatēriņa tabula, kas būs jāaizpilda. Veidnes Excel 

versijā ir redzama visa tabula, un jūs varat paslēpt rindas, kas neattiecas uz jūsu situāciju.  

 

Tabulas pirmā sleja attiecas uz sektoriem, savukārt nākamās slejas attiecas uz enerģijas nesējiem 

(piemēram, elektroenerģija, siltumapgāde/aukstumapgāde, dabasgāze utt.), ko jūsu pašvaldības 

teritorijā izmanto attiecīgajos sektoros. Enerģijas galapatēriņu norāda MWh katram enerģijas nesējam 

un katram sektoram konkrētajā gadā.  
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 Sektori 

Turpmāk 3. tabulā ir aprakstīti sektori, ko var ietvert emisiju uzskaitē makrosektorā “Ēkas, 

aprīkojums/iekārtas un sektori”. 

 

3. tabula. Sektori, kas ietverti emisiju uzskaitē sadaļā “Ēkas, aprīkojums/iekārtas un sektori”. 

Sektors Apraksts 

Pašvaldību ēkas, 

aprīkojums/iekārtas 

Pašvaldībai  piederošas ēkas un iekārtas. Iekārtas ir enerģiju patērējošas 

struktūras, kas nav ēkas, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

Terciārās (nepašvaldības) 

ēkas, aprīkojums/iekārtas  

Terciārā sektora  (pakalpojumu) ēkas un iekārtas, piemēram, privātu 

uzņēmumu biroji, bankas, komerciālas un mazumtirdzniecības darbības, 

slimnīcas utt.  

Dzīvojamās ēkas 
Ēkas, ko galvenokārt izmanto kā dzīvojamās ēkas. Šajā sektorā ietilpst 

sociālie mājokļi. 

Sabiedriskais apgaismojums 

Sabiedriskais apgaismojums, kas ir pašvaldības īpašumā vai ekspluatācijā 

(piemēram, ielu apgaismojums un luksofori). Sabiedriskais apgaismojums, kas 

nav pašvaldības pārziņā, ir ietverts sadaļā “Terciārās ēkas un 

aprīkojums/iekārtas”. 

Sektori 

ETS 

neiekļauti 

sektori 

Attiecas uz ražošanas un celtniecības nozarēm, kas nav ietvertas ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS). 

ETS 

Attiecas uz ražošanas un celtniecības nozarēm, kas ir ietvertas ES ETS. Nav 

ieteicams tās ietvert jūsu emisiju uzskaitēs, ja vien šādas rūpnīcas bija 

ietvertas pašvaldības iepriekšējos enerģētikas plānos un CO2 emisiju 

uzskaitēs. 

Citi 

Primārā sektora (lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības) ēkas, 

iekārtas un tehnika, piemēram, siltumnīcas, lopkopības kompleksi, 

apūdeņošana, lauksaimniecības tehnika un zvejas kuģi. 
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Transporta sektoram ir trīs apakšsektori, kā attēlots 4. tabulā. 

 

4. tabula. Apakšsektori, kas ietverti emisiju uzskaitē pie sektora “Transports”. 

Apakšsektors Apraksts 

Pašvaldības autoparks Transportlīdzekļi, kas ir pašvaldības pārvaldes īpašumā un izmantošanā. 

Sabiedriskais transports 
Autobusi, tramvaji, metro, pilsētas vilcieni un vietējie prāmji, ko izmanto 

pasažieru pārvadājumiem. 

Privātais un komerciālais 

transports 

Sauszemes, dzelzceļa un ūdens transports pašvaldības teritorijā, kas attiecas 

uz iepriekš neminētiem pasažieru un preču pārvadājumiem  (piemēram, 

privātas vieglās automašīnas un kravas transports). 

 

Veidne ļauj sniegt datus dažādos sektorālos līmeņos, lai parakstītājiem nodrošinātu zināmu elastību. 

Būtībā tas izriet no tā, ka dažādās pašvaldībās, reģionos un valstīs atšķiras datu pieejamība un 

emisiju uzskaites pieejas.  

 

Piemēram, ja jums nav pieejami enerģijas patēriņa dati atsevišķa sektora līmenī (dzīvojamās ēkas, 

terciārās ēkas utt.), makrosektorā “Ēkas, aprīkojums/iekārtas un sektori” varat sniegt makrosektora 

līmenī apkopotos datus. Šajā nolūkā tiešsaistes veidnē varat noklikšķināt uz “Rediģēt 

apakšsummas” un sniegt enerģijas patēriņa datus pa enerģijas nesējiem attiecībā uz “Ēkām, 

aprīkojumu/iekārtām un sektoriem”. Tas pats attiecas uz situāciju, ja jūsu rīcībā nav transporta dati 

dalījumā pa pašvaldības autoparku, sabiedrisko transportu, privāto un komerciālo transportu, proti, jūs 

varat sniegt tikai sektora “Transports” kopējos datus. Lai tiešsaistes veidnē parādītu, kuri sektori ir 

ietverti uzskaitē, atzīmējiet arī lodziņus, kas atbilst jūsu apakšsummā ietvertajiem sektoriem 

makrosektora līmenī, pat ja nevarat sniegt detalizētus datus.  

 

A tabulā ir ļoti ieteicams sniegt maksimāli pilnu enerģijas patēriņa datu kopumu, kas ir jūsu rīcībā. 

Tikai aizpildītas veidnes ļaus apkopot būtiskus statistikas datus par pakta parakstītāju rezultātiem, 

kurus varēs paziņot valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

Emisiju uzskaitē ir jāietver pakta galvenie sektori. Ja pievienojat papildu 

sektorus, saistītajām darbībām šajos sektoros ir jābūt ietvertiem rīcības plānā. 

Datiem ir jāaptver četri galvenie sektori, kā arī citi sektori, kurās plānojat īstenot 

darbības, lai šo darbību rezultātu varētu atspoguļot uzraudzības emisiju 

uzskaitēs. 
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B) ENERGOAPGĀDE  

Tiešsaistes veidnē, atzīmējot attiecīgos lodziņus, izvēlieties iespējas, kas apraksta jūsu 

energoapgādes daudzveidību. Veidnes Excel versijā ir redzamas visas tabulas, un jūs varat paslēpt 

tabulas, kas neattiecas uz jūsu situāciju. Ja jūsu pašvaldība neiepērk zaļo elektroenerģiju vai ja jums 

nav nevienas vietējās enerģijas ražošanas stacijas, varat uzreiz doties uz daļu “C. CO2 emisijas”. 

 

 

 

Atkarībā no atzīmētā lodziņa jūs aicinās sniegt papildu datus. Turpmāk 5 ir uzskaitīti energoapgādes 

varianti, kā arī attiecīgās tabulas, kas jāaizpilda veidnē. 

 

5. tabula. Energoapgādes varianti un attiecīgās tabulas, kas jāaizpilda veidnē. 

Energoapgādes varianti Tabula 

Sertificētas zaļās elektroenerģijas iepirkumi pašvaldībā B1 

Vietējā/decentralizētā 

elektroenerģijas ražošana 

Vēja enerģija 

B2 
Hidroelektrostacijas 

Fotogalvaniskā enerģija 

Ģeotermālā enerģija 

Siltumenerģijas un elektroenerģijas 

koģenerācija B3 

Citi 

Siltuma/aukstuma vietējā ražošana 

Siltumenerģijas un elektroenerģijas 

koģenerācija 

B4 Centralizēta siltumapgāde (tikai 

siltums) 

Citi 

 

 

B1. Sertificētas zaļās elektroenerģijas iepirkumi pašvaldībā 

Ja pašvaldība iepērk sertificēto zaļo elektroenerģiju, norādiet iepirktās elektroenerģijas apjomu 

(MWh). Sertificēta zaļā elektroenerģija ir elektroenerģija, kas ražota no atjaunojamiem 

energoresursiem, uz kuriem attiecas izcelsmes apliecinājumi saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 

15. pantu. 
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Ja jūs izmantojat IPCC emisijas faktorus, sertificētas zaļās elektroenerģijas emisijas faktors pēc 

noklusējuma ir nulle. Ja jūs izmantojat LCA emisijas faktorus, iepirktajai elektroenerģijai jums ir 

jānorāda CO2 emisijas faktors. 

 

 

 

 

B2. Vietējā/decentralizētā elektroenerģijas ražošana (tikai atjaunojamo energoresursu enerģija) 

Ja elektroenerģija tiek ražota tikai no atjaunojamiem energoresursiem, jums ir jānorāda attiecīgais 

vietēji saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh). Varat izvēlēties norādīt apjomu katram stacijas 

veidam vai norādīt tikai kopējo apjomu, ja nav pieejama detalizēta informācija. 

 

 

 

Ja jūs izmantojat IPCC emisijas faktorus, atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas emisijas faktors 

pēc noklusējuma ir nulle. Ja jūs izmantojat LCA emisijas faktorus, atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijai jums ir jānorāda CO2 emisijas faktors. 

 

Lai izlemtu, vai uzskaitē ietvert atjaunojamo energoresursu elektrostacijas vai ne, ieteicams skatīt 

lēmumu pieņemšanas shēmu rokasgrāmatā (II daļas apakšnodaļa “Emisijas faktori”). 

 

 

B3. Vietējā/decentralizētā elektroenerģijas ražošana 

Siltumenerģijas un elektroenerģijas koģenerācijas staciju, kas vienlaikus ražo siltumenerģiju un 

elektroenerģiju, vai jebkuru citu nenorādītu staciju gadījumā jums šeit ir jāsniedz dati par saražotās 

elektroenerģijas apjomu (MWh) gan no atjaunojamiem, gan neatjaunojamiem energoresursiem. 

Tā kā dažas koģenerācijas stacijas izmanto divu veidu kurināmos (vai rezerves kurināmo), ir būtiski 

nošķirt elektroenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem un neatjaunojamiem energoresursiem. Jums 

jānorāda arī energoresursu apjoms, kas izmantots elektroenerģijas ražošanai (MWh), kā arī CO2 

Ņemiet vērā, ka drīkst ietvert tikai pašvaldības iepirkto zaļo elektroenerģiju. Šeit 

nedrīkst ietvert citu iesaistīto personu iepirkto zaļo elektroenerģiju. 

 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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emisiju daudzums (tonnās), kurš saistīts ar elektroenerģijas ražošanu (gan no atjaunojamiem, gan 

neatjaunojamiem energoresursiem). 

 

 

 

Koģenerācijas staciju gadījumā jums šeit ir jānorāda tikai saražotā elektroenerģija, savukārt saražoto 

apkuri/dzesēšanu norāda nākamajā tabulā (B4). Jums būs jāsniedz atsevišķi dati par energoresursu 

apjomu, kas izmantots elektroenerģijas ražošanai (B3. tabulā) un siltumenerģijas ražošanai 

(B4. tabulā). Ieteicams izmantot rokasgrāmatā (II daļas apakšnodaļa “Emisijas faktori”) norādīto 

vienādojumu, lai starp elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu sadalītu degvielas izmantojumu. 

 

Lai izlemtu, vai uzskaitē ietvert elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijās vai ne, ieteicams 

skatīt lēmumu pieņemšanas shēmu rokasgrāmatā (II daļas apakšnodaļa “Emisijas faktori”). 

 

 

B4. Siltuma/aukstuma vietējā ražošana 

Ja apkuri/dzesēšanu piegādā kā patēriņa preci tiešajiem lietotājiem pašvaldības teritorijā, norādiet gan 

no atjaunojamiem, gan neatjaunojamiem energoresursiem saražotā siltuma/aukstuma 

daudzumu (MWh). Jums jānorāda arī energoresursu apjoms, kas izmantots siltuma/aukstuma 

ražošanai, kā arī CO2 emisiju daudzums (tonnās), kurš saistīts ar siltuma/aukstuma ražošanu (gan 

no atjaunojamiem, gan neatjaunojamiem energoresursiem). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ņemiet vērā, ka principā saražotā siltuma/aukstuma kopējam apjomam jābūt ļoti 

līdzīgam patērētajam siltuma/aukstuma apjomam, kas norādīts A tabulā. 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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C) CO2 EMISIJAS 

 

 

C1. Emisijas faktori 

Norādiet emisijas faktorus, ko izmantojāt savu CO2 emisiju aprēķināšanai. Varat vizualizēt 

kurināmā standarta emisijas faktorus virs saviem aizpildāmajiem laukiem C1. tabulā. Emisijas 

faktori tiek atspoguļoti, pamatojoties uz emisijas faktoru pieeju un iepriekš izvēlēto datu sniegšanas 

vienību. Ja izmantojāt šīs standartvērtības, varat izvēlēties tās.  

 

Standarta emisijas faktori, arī elektroenerģijai, ir norādīti I pielikumā. Šos emisijas faktorus var aizstāt 

ar attiecīgās valsts emisijas faktoriem, vai arī varat izstrādāt savus emisijas faktorus, balstoties uz jūsu 

teritorijā izmantoto kurināmo detalizētām īpašībām. 

 

Attiecībā uz elektroenerģijas emisijas faktoru jums jānorāda savs nacionālais elektroenerģijas 

emisijas faktors (NEEFE) un — attiecīgā gadījumā — savs vietējais elektroenerģijas emisijas faktors 

(EFE). EFE ir attiecināms tikai tādā gadījumā, ja jūsu pašvaldības teritorijā ir vietējās elektrostacijas. 

Turpmāk 6sniegts pārskats gan par valsts, gan vietējiem elektroenerģijas emisijas faktoriem. 

 

6. tabula. Nacionālo un vietējo elektroenerģijas emisijas faktoru atšķirības. 

Emisijas 

faktors 
Definīcija Kad to piemērot? 

Nacionālais 

(NEEFE) 

Emisijas faktors elektroenerģijai, kas nav saražota 

vietēji. Tas attiecas uz energoresursu struktūru, ko 

izmanto, lai valsts vai reģionālajā tīklā saražotu 

elektroenerģiju. 

Ja nav elektroenerģijas vietējās ražošanas 

un nav pašvaldības zaļās elektroenerģijas 

iepirkumu. 

Vietējais  

(EFE) 

Emisijas faktors, kas koriģēts attiecībā pret vietēji 

saražotu elektroenerģiju un zaļās elektroenerģijas 

iepirkumiem. 

Ja jūsu pašvaldības teritorijā ir vietējās 

elektrostacijas un/vai ja pašvaldība iepērk 

sertificētu zaļo elektroenerģiju. 

 

 

Vietējo elektroenerģijas emisijas faktoru aprēķina, izmantojot rokasgrāmatā (II daļas apakšnodaļa 

“Emisijas faktori”) aprakstīto formulu. 

 

Tāpat siltumapgādes/aukstumapgādes emisijas faktoram (EFH) ir jāatspoguļo energoresursu 

struktūra, kas izmantota siltuma/aukstuma ražošanai, kā minēts A tabulā. To aprēķina, izmantojot 

rokasgrāmatā (II daļas apakšnodaļa “Emisijas faktori”) aprakstīto formulu. 

 

 

C2. Ar enerģētiku nesaistītu sektoru ietveršana 

Varat uzskaitē brīvprātīgi ietvert ar enerģētiku nesaistītus emisiju avotus, ja jūsu rīcības plānā ir 

darbības, kas mazina šādas emisijas. Piemēram, varat ietvert CH4 emisijas, ko rada atkritumu 

poligoni, ja kāda no jūsu darbībām paredz poligona gāzu rekuperāciju.   

 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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Svērtā emisijas faktora piemērs: Ja dabasgāze tiek patērēta divos sektoros, proti, 

“Pašvaldības ēkas un aprīkojums/iekārtas” un “Transports”, attiecīgie emisijas faktori 

ir atšķirīgi. Pirmais atbilst sadegšanai stacionārā iekārtā, otrais — mobilai sadegšanai. 

Šajā piemērā C1. tabulā norādāmo dabasgāzes emisijas faktoru var aprēķināt, dalot 

kopējās emisijas (26 502  CO2 ekv. t) ar kopējo enerģijas galapatēriņu 

(130 000 MWh), kā rezultātā iegūst 0,204 CO2 ekv. t MWh. 
 

Sektors 
Enerģijas galapatēriņš 

(MWh) 
Emisijas faktors 
(CO2 ekv. t/MWh) 

Emisijas 
(CO2 ekv. t) 

Pašvaldības ēkas 100 000 0,202 20 200 

Transports 30 000 0,210 6302 

Kopā 130 000 - 26 502 

 

Atzīmējiet šo lodziņu tikai tad, ja vēlaties sniegt datus par emisijām no 8. tabulā uzskaitītajiem 

sektoriem. 

 

7. tabula. Ar enerģijas patēriņu nesaistīti sektori. 

Sektors Apraksts 

Atkritumu 

apsaimniekošana 

Attiecas uz emisijām, kas nav saistītas ar enerģijas patēriņu, piemēram, CH4 

no atkritumu poligoniem. 

Notekūdeņu 

apsaimniekošana  

Attiecas uz emisijām, kas nav saistītas ar enerģijas patēriņu, piemēram, CH4 

un N2O no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

Citi ar enerģētiku nesaistīti 

sektori 

Attiecas uz jebkuru citu ar enerģētiku nesaistītu sektoru. Šajā šūnā ir 

pieļaujamas negatīvas vērtības, ja jums ir jāsniedz dati par emisiju 

samazinājumu, kas panākts ar, piemēram, zaļo infrastruktūru (nav ieteicams 

minimālā 20 % samazinājuma mērķa sasniegšanai; un tikai tad, ja jums ir 

īpaša metodika un dati, lai novērtētu visas oglekļa uzkrājuma izmaiņas 

teritorijā). 

 

 

 

 

 

C3. Emisiju uzskaite 

Tiešsaistes veidnē pēc visu iepriekš norādīto datu ievadīšanas varat noklikšķināt uz pogas “Sagatavot 

emisiju tabulu”. Automātiski tiks aprēķināta emisiju uzskaites rezultātu tabula kā enerģijas 

galapatēriņa rezultāts, kas norādīts A tabulā, un kā attiecīgais emisijas faktors, kurš norādīts 

C1 tabulā. Formulas ir arī integrētas veidnes Excel versijā. Ja integrētā pārbaužu sistēma atklās kādu 

ar datiem saistītu problēmu, tiešsaistes veidnē jūs šajā brīdī saņemsit attiecīgu paziņojumu. 

 

Ņemiet vērā, ka, ja kāds no A tabulā norādītajiem enerģijas nesējiem attiecas uz diviem vai vairākiem 

enerģijas nesējiem atkarībā no sektora (piemēram, vairāki fosilie kurināmiem slejā “Citi fosilie 

kurināmie”), šim enerģijas nesējam ir ieteicams aprēķināt svērto emisijas faktoru. Tādēļ jums jāveic 

atsevišķi aprēķini ar dažādiem enerģijas nesējiem un to attiecīgajiem emisijas faktoriem un C1. tabulā 

jānorāda attiecīgais vidējais emisijas faktors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ņemiet vērā, ka, ietverot tādus ar enerģētiku nesaistītus sektorus kā atkritumu 

un notekūdeņu apsaimniekošana, emisijas ir jānorāda kā CO2 ekvivalents. 
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MAZINĀŠANAS DARBĪBAS 
 

 

1) Nosaukums  

Norādiet sava rīcības plāna nosaukumu. 

 

 

2) Oficiāla apstiprinājuma datums 

Norādiet oficiālas apstiprināšanas datumu pašvaldības padomē (vai līdzvērtīgā lēmumu pieņemšanas 

struktūrā citiem vietējiem līmeņiem). Ņemiet vērā, ka jūsu plānu drīkst iesniegt tikai pēc 

apstiprināšanas pašvaldības padomē. Šajā laikā nevarēsit ievadīt tādu apstiprināšanas datumu, 

kas vēl tikai būs. 

 

 

3) Lēmuma pieņēmēja struktūra, kas apstiprina plānu 

Norādiet tās lēmuma pieņēmējas struktūras nosaukumu, kas apstiprina plānu.    

 

 

4) Tīmekļa vietne 

Norādiet saiti, kurā ir pieejama plašāka informācija par jūsu rīcības plānu. 

 

 

5) Prognozes saskaņā ar ierastās darbības scenāriju (attiecīgā gadījumā) 

Ierastās darbības scenārijs vai pamatscenārijs tiek definēts kā enerģijas pieprasījuma un CO2 emisiju 

prognozes saskaņā ar hipotēzi, ka turpināsies iedzīvotāju skaita, ekonomikas un tehnoloģiju 

pašreizējās tendences, kā arī nemainīsies pašreizējie enerģētikas un klimata politikas virzieni. To 

parasti sauc par “nerīkošanās” scenāriju. Ja sava rīcības plāna izstrādei izmantojāt šo pieeju, varat 

šeit norādīt savas prognozes attiecībā uz enerģijas galapatēriņu (MWh) un CO2 emisijām (tonnās) 

laikposmam(-iem), kas atbilst jūsu mērķim(-iem), t. i., līdz 2020. gadam, 2030. gadam un/vai citam 

laikposmam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublina izmanto uz scenāriju balstītu 

pieeju. Tika izstrādāti trīs scenāriji: 

ierastās darbības scenārijs;  

1. scenārijs, kas paredz darbību 

kopumu, kurš ir viegli īstenojams gan 

izmaksu, gan sarežģītības ziņā; un 

2. scenārijs, kas ietver visus 

1. scenārijā aplūkotos pasākumus, kā 

arī augstāku izmaksu darbības, kuras 

var nodrošināt lielākus CO2 emisiju 

samazinājumus. 

Dublinas pilsētas padome un Codema, 2010. gads, “Dublinas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.–

2020. gadam”.  
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6) Metodikas piezīmes 

Šeit norādiet metodikas piezīmes, ko uzskatāt par svarīgām, lai gūtu izpratni par jūsu rīcības plānu. 

 

7) Darbību ietekmes aplēses jūsu plāna laikposmā(-os)  

Ja ir ietverta tikai bāzes emisiju uzskaite, jums jānorāda savu darbību ietekmes aplēses attiecībā 

pret bāzes gadu. To sauc par 1. variantu, un tas ir noklusējuma iestatījums. Tomēr, ja ir noteikts 

vēlāks bāzes gads un aprēķināta arī viena vai vairākas uzraudzības emisiju uzskaites (MEI), 

iespējams, vēlaties norādīt savu darbību ietekmes aplēses saistībā ar MEI sniegtajiem datiem. To 

sauc par 2. variantu. Varat nolaižamajā sarakstā izvēlēties, uz kuru emisiju uzskaiti attiecas aplēses. 

Izmantojot 2. variantu, paziņotās darbības ir vajadzīgas, lai segtu atšķirību starp viena no pēdējiem 

uzraudzības gadiem un 2020. gada emisijām, savukārt mērķi aprēķina, pamatojoties uz BEI. 

 

 

 

Turpmāk norādītie piemēri palīdzēs labāk izprast, kuros gadījumos 2. variants būtu atbilstošāks. 

 

1. piemērs — ievērojams emisiju 

samazinājums, salīdzinot BEI ar pēdējo MEI. 

Saskaņā ar 2. variantu jums jāsniedz dati tikai 

par tām darbībām, kas vajadzīgas, lai segtu 

atšķirību starp MEI gadu un 2020. gada mērķi. 

Ņemiet vērā, ka, ja ļoti liels samazinājums starp 

BEI un MEI gadu ir panākts vēl pirms plāna 

īstenošanas, ir ieteicams 2020. gadam noteikt 

mērķi, kas ir lielāks par minimālajiem 20 %. 

2. piemērs — ievērojams emisiju pieaugums, 

salīdzinot BEI ar pēdējo MEI. 

Tādā gadījumā, ja neņemat vērā attīstību no BEI 

līdz MEI gadam, varat nepietiekami novērtēt 

samazinājumu, lai sasniegtu savu 2020. gada 

mērķi. Tādēļ ir ieteicams norādīt CO2 emisiju 

samazinājumu, kas vajadzīgs, lai segtu atšķirību 

starp MEI gadu un 2020. gadu. Šī diagramma 

palīdzēs labāk vizualizēt aplēšu atšķirības 

saskaņā ar dažādiem variantiem. 

  

5. attēls. CO2 emisiju samazinājums, kas ir vajadzīgs 

saskaņā ar 1. variantu un 2. variantu — 1. piemērs. 

6. attēls. CO2 emisiju samazinājums, kas ir vajadzīgs 

saskaņā ar 1. variantu un 2. variantu — 2. piemērs. 

Ja ir aplēsta jūsu darbību ietekme attiecībā pret ierastās darbības scenāriju, varat izvēlēties 

3. variantu.  

 

Ja jūsu rīcības plānā ir vairāk par vienu mērķi, ir ļoti ieteicams savu darbību ietekmes aplēsēm 

dažādos laikposmos izmantot vienu un to pašu pieeju.  

0

200

400

600

800

1000

1200

BEI 1990. g. MEI 2005. g. 2020. g. mērķis
1. variants

2020. g. mērķis
2. variants

C
O

2
e
m

is
ij
u

 e
k
v
. 
to

n
n

ā
s

Emisiju līmenis Vajadzīgais samazinājums

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

BEI 1990. g. MEI 2005. g. 2020. g. mērķis
1. variants

2020. g. mērķis
2. variants

C
O

2
e
m

is
ij
u

 e
k
v
. 
to

n
n

ā
s

Emisiju līmenis Vajadzīgais samazinājums

Ņemiet vērā, ka ES valstu parakstītājiem CO2 emisiju samazinājuma mērķis ir noteikts 

attiecībā pret bāzes gada emisijām (BEI), nevis saistībā ar ierastās darbības 

scenāriju. 
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8) Galvenās darbības 

Šajā tabulā sniegts kopsavilkums ar informāciju par jūsu rīcības plānā izklāstītajām mazināšanas 

darbībām (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa darbībām). Ja jūsu plāns ietver lielu skaitu darbību, varat 

norādīt tikai tās, ko uzskatāt par galvenajām darbībām. Tomēr sektoru kopsummām ir jāietver visas 

rīcības plānā paredzētās darbības. Ērtības labad līdzīgas darbības var sagrupēt kā vienu darbību 

(piemēram, saules fotoelementu uzstādīšana uz 10 pašvaldības ēku jumta ar kopējo uzstādīto jaudu 

80 kW apmērā). 

 

Atkarībā no jūsu pakta saistībām, t. i., 2020. gadam, 2030. gadam un/vai citam laikposmam, jums būs 

jānorāda savu darbību ietekmes aplēses laikposmā(-os), kas noteikts(-i) jūsu plānā.  

 

Vispirms jums ir tabulā jānorāda sektoru līmeņa dati. Tas nozīmē, ka katram sektoram, kam jūsu 

plānā ir paredzētas darbības, jums ir jānorāda kopējās aplēstās īstenošanas izmaksas (€); aplēstie 

enerģijas ietaupījumi (MWh/gadā), saražotā atjaunojamo energoresursu enerģija (MWh/gadā) un 

CO2 emisiju samazinājums (tonnās/gadā) jūsu plāna laikposmā(-os). Pēdējās trīs nosauktās 

vērtības ir jānorāda obligāti. Sektora kopsummai ir jāatbilst visu jūsu rīcības plānā attiecīgajam 

sektoram paredzēto darbību paredzamo ietaupījumu summai.  Tai nav obligāti jāatbilst tabulā norādīto 

darbību summai, jo varat izvēlēties norādīt tikai svarīgākās darbības.  Tomēr ir ļoti ieteicams norādīt 

aplēses par iespējami lielāku galveno darbību skaitu. Tabulas kontroles šūna “Aplēstie samazinājumi, 

kas nav saistīti ar kādu no paziņotajām darbībām” parādīs sektora kopējo aplēšu un paziņoto galveno 

darbību aplēšu summas starpību.  

 

  

 

 

 

 

Pēc tam jums ir jāsaskaita savas galvenās darbības. Šajā nolūkā tiešsaistes veidnē pie attiecīgā 

sektora noklikšķiniet uz ikonas “Pievienot darbību”:     . Ja vēlaties dzēst darbību, izmantojiet ikonu 

“Dzēst darbību”:      , savukārt, lai rediģētu darbību, izmantojiet ikonu “Rediģēt darbību”:     .  

 

Vienmēr, kad tiešsaistes veidnē noklikšķināsit ikonu “Pievienot darbību”, atvērsies īpaša darbības 

veidlapa. Turpmāk 8. tabulā ir izklāstīta informācija, kas jums ir jāsniedz par katru darbību. Pēc 

veidlapas aizpildīšanas atgriezīsities tabulā, kurā tagad būs ietverta šī darbība.  

 

Ņemiet vērā, ka, ja nosakāt samazinājuma mērķi uz iedzīvotāju, vajadzīgais CO2 

emisiju samazinājums ir jānorāda absolūtajās vērtībās un jāaprēķina, reizinot 

samazinājumu uz iedzīvotāju ar iedzīvotāju skaita aplēsēm mērķa gadā. 

Ņemiet vērā, ka rīcības plānā ir jābūt darbībām, kas vērstas uz pakta galvenajiem 

sektoriem, proti, pašvaldības ēkas un aprīkojums/iekārtas; terciārās ēkas un 

aprīkojums/iekārtas; dzīvojamās ēkas; un transports. 
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8. tabula. Mazināšanas darbību paziņošanai vajadzīgie lauki. 

Lauks Apraksts  

Nosaukums * Norādiet savas darbības nosaukumu 

Darbības joma * 

Nolaižamajā sarakstā izvēlieties konkrētu darbības jomu, uz ko attiecas 

jūsu darbība. Piemēram, ja darbība ir “Dzīvojamo ēku siltumizolācija”, 

izvēlieties darbības jomu “Ēkas norobežojošās konstrukcijas”. ** 

Politikas instruments * 

Nolaižamajā sarakstā izvēlieties politikas instrumentu, ko izmanto jūsu 

darbības īstenošanai. Piemēram, ja darbība ir “Dzīvojamo ēku 

siltumizolācija”, iespējams, esat izlēmis ieviest jaunu būvnormatīvu, kas 

attiecas uz jaunām ēkām, tādēļ šajā gadījumā politikas instruments būtu 

“Būvnormatīvi”. Ja jums ir darbības, kurām nav paredzēts izmantot 

politikas instrumentus, varat izvēlēties “Nav attiecināms”. 

Darbības izcelsme * 

Nolaižamajā sarakstā izvēlieties, kādā pārvaldes līmenī ir uzsākta 

darbības īstenošana. Šā lauka mērķis ir novērtēt jūsu darbības atkarību no 

citiem politikas lēmumu līmeņiem. Piemēram, ja ir pieņemti valsts tiesību 

akti par saules fotoelementu uzstādīšanu jaunās ēkās un esat to ietvēris 

savā rīcības plānā, jums jāizvēlas “Cits (valsts, reģionāls...)”. Ja plānojat 

aizstāt autobusus ar efektīvākiem autobusiem/autobusiem, kas izmanto 

degvielu ar zemām oglekļa emisijām un ja šo lēmumu ir pieņēmusi 

pašvaldības padome, jums jāizvēlas “Pašvaldība”.  

Atbildīgā iestāde * 

Norādiet tās iestādes nosaukumu, kas ir atbildīga par katras darbības 

īstenošanu. Jūsu rīcības plāna ietvaros pienākumi ir jāsadala dažādiem 

jūsu pašvaldības departamentiem. Atbildīgas var būt arī trešās personas, 

piemēram, energoapgādes uzņēmumi, energopakalpojumu uzņēmumi 

(ESCO), vietējās enerģētikas aģentūras vai provinces/reģioni. 

Īstenošanas laikposms * 
Norādiet katras darbības sākumu un beigas, lai nošķirtu īstermiņa, vidēja 

termiņa un ilgtermiņa darbības.  

Aplēstās īstenošanas izmaksas 

Norādiet katras darbības aplēstās īstenošanas izmaksas (€). Īstenošanas 

izmaksas attiecas uz vajadzīgo kapitālu vai sākotnēji ieguldīto summu, lai 

īstenotu darbību, kā arī saistītajām pamatdarbības un darbības izmaksām 

šīs darbības īstenošanas laikposmā. Tādēļ īstenošanas izmaksas ietver 

gan ieguldījuma, gan ar ieguldījumu nesaistītās izmaksas. Šī informācija 

ļaus noteikt rentablākās darbības.  
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Lauks Apraksts  

Plāna 

laikposma(-u) 

aplēses 

Enerģijas 

ietaupījumi 

Norādiet aplēses par enerģijas ietaupījumiem (MWh/gadā), saražoto 

atjaunojamo energoresursu enerģiju (MWh/gadā) un CO2 emisiju 

samazinājumiem (tonnās/gadā) jūsu plāna laikposmā, t. i. 2020. gadam, 

2030. gadam un/vai citam laikposmam. Ņemiet vērā, ka enerģijas 

ietaupījumu un saražotās atjaunojamo energoresursu enerģijas dati būs 

atkarīgi no darbības veida. Ja darbība paredz fotoelementu uzstādīšanu 

ēkās, tiks saražota atjaunojamo energoresursu enerģija, bet nebūs 

enerģijas ietaupījumu. Tādā gadījumā jums jānorāda tikai paredzamā 

saražotā atjaunojamo energoresursu enerģija un saistītais CO2 emisiju 

samazinājums, savukārt enerģijas ietaupījumi būs vienādi ar nulli. 

Atjaunojamo 

energoresursu 

enerģijas 

ražošana 

CO2 emisiju 

samazinājums 

* Obligāti lauki. 
** Kategoriju un piemēru detalizēts saraksts sniegts II pielikumā. 

 

Pievienojot darbības transporta sektorā, varēsit tiešsaistes veidnē atzīmēt lodziņu, lai norādītu, vai 

jūsu darbība attiecas uz pašvaldības autoparku, sabiedrisko transportu vai privāto un komerciālo 

transportu.  

 

Turklāt, ja vēlēsities, varēsit norādīt, kura no jūsu mazināšanas darbībām pozitīvi ietekmē arī 

pielāgošanos klimata pārmaiņām jūsu teritorijā. To var izdarīt, izvēloties šīs darbības tabulas beigās 

laukā “Darbība, kas skar arī pielāgošanos”  

 

Pēc obligāto lauku aizpildīšanas visām savām galvenajām darbībām varat dažas no tām atzīmēt kā 

izcilākos piemērus, izmantojot ikonu “Izvēlēties kā izcilāko piemēru”:         tabulas attiecīgās rindas 

beigās. Izcilākie piemēri ir darbības, ko jūsu pašvaldība ir sekmīgi īstenojusi un kas nodrošinājušas 

ievērojamus ieguvumus. Kā izcilākos piemērus var atzīmēt tikai īstenošanā esošas un pabeigtas 

darbības.  

 

Tiešsaistes veidnē noklikšķinot minēto ikonu, lai kādu darbību atzīmētu kā izcilāko piemēru, atvērsies 

izcilāko piemēru veidlapa, kurā jums jāsniedz detalizētāka informācija par jūsu darbību, proti, īss 

apraksts, finansējuma avoti un svarīgākie dati. Varat arī ietvert saites, kurās pieejama plašāka 

informācija, attēlu, saiti uz video vai augšupielādēt PDF dokumentu. Veidnes Excel versijā jums būs 

jāpāriet uz izcilāko piemēru cilni.   

 

Izcilāko piemēru veidlapā ietvertie svarīgākie dati ir enerģijas un finanšu dati. Svarīgākie enerģijas 

dati ir galveno mazināšanas darbību tabulā ietvertie dati, proti, enerģijas ietaupījumi, saražotā 

atjaunojamo energoresursu enerģija un CO2 emisiju samazinājums, un tie ir lauki, kas jums ir 

jāaizpilda.  Ir arī neobligāts rādītājs, kas attiecas uz tieši radīto darbvietu skaitu. Tas attiecas uz 

darbvietām, kas ir tieši radītas, īstenojot energoefektivitātes vai atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pasākumus, piemēram, aprīkojuma vai iekārtu tehniķi, energoauditori, sabiedriskā tranzīta operatori, 

zaļo ēku projektētāji, arhitekti un inženieri. Varat arī sniegt citus datus, kas, jūsuprāt, ir svarīgi, lai 

aprakstītu konkrēto darbību. Tie var būt, piemēram, sabiedriskā transporta pasažieru un nobraukto 

kilometru skaits vai velosipēdu celiņu kilometru skaits. Svarīgākie finanšu dati ļauj pašvaldībām 

parādīt īstenotos rentablākos pasākumus. Svarīgāko finanšu datu detalizēts apraksts ir sniegts 

9. un 10. tabulā. Šie dati nav obligāti. Ja sniedzat 9. tabulā norādītos datus, sistēma automātiski 

aprēķinās izrietošos datus, kā aprakstīts 10. tabulā. 
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9. tabula. Izcilāko piemēru veidlapā ievadāmie finanšu dati.  

Lauks datu 

ievadīšanai 
Apraksts 

Darbības ilgums 
Gadu skaits, kad darbība nodrošinās enerģijas ietaupījumus vai samazinās CO2 

emisijas. 

Piemērotā 

diskonta likme 

Diskonta likme, ko piemēro, lai diskontētu finanšu ietaupījumus un ieguldījuma 

izmaksas. Šo likmi izmanto, lai aprēķinātu finanšu ietaupījumu pašreizējo vērtību un 

ieguldījuma neto pašreizējo vērtību. 

Pirmais 

ieguldījuma gads 
Gads, kad veikts pirmais ieguldījums (0. gads). 

Finanšu 

ietaupījumi 
Summa, ko veido gadā ietaupītā enerģija (ES), kuru reizina ar enerģijas cenu (PE)*.  

Ieguldījumu 

izmaksas 
Papildu ieguldījums saistībā ar efektivitātes uzlabošanu vai CO2 emisiju samazināšanu. 

Papildu izmaksas 

Izmaksas, kas nav saistītas ar pasākuma finansēšanu, piemēram, izmaksas saistībā ar 

laba stāvokļa un/vai labas darba kārtības uzturēšanu kādai lietai. (Apkopes un darbības 

izmaksas/FTE utt.) 

* Ņemiet vērā: ja iespējams, izmantojiet enerģijas cenu (PE), kas katrā no gadiem ir saistīta ar darbību; pretējā gadījumā 
izmantojiet 1. gada PE kā PE atsauces gadu pārējos gados.  

 

10. tabula. Izcilāko piemēru veidlapas finanšu datu rezultāti.  

Rezultātu lauks Apraksts 

Finanšu ietaupījumu 

pašreizējā vērtība 

Summa, ko veido gadā ietaupītā enerģija (ES), kuru reizina ar enerģijas cenu 

(PE), kas diskontēta līdz tās pašreizējai vērtībai saskaņā ar šādu formulu: 

F = ∑ t=1…n  (ES*PE)/ (1+r)t 
kur: 
ES = gadā ietaupītā enerģija;   
PE = enerģijas cena;  
r = diskonta likme; 
t = ieguldījuma gadi vai finanšu ietaupījuma gadi; 
n = ieguldījuma vai finanšu ietaupījuma ilgums.   

Ieguldījuma tīrā 

pašreizējā vērtība 

Kopējie finanšu ietaupījumi, no kuriem atņem ieguldījuma kopējās izmaksas, kas 

aprēķinātas visam ilgumam un diskontētas līdz to pašreizējai vērtībai, aprēķinot 

saskaņā ar šādu formulu: 

NPVI = F - ∑ t=1…n  It/ (1+r)t  

kur: 
It = ieguldījums t. gadā; 
r = diskonta likme; 
t = ieguldījuma gadi vai finanšu ietaupījuma gadi; 
n = ieguldījuma vai finanšu ietaupījuma ilgums. 

Diskontēts atmaksas 

periods 

 

Gadu skaits, kas vajadzīgi ieguldījuma atmaksāšanai. To aprēķina, ņemot vērā 

(kopējās diskontētās) naudas plūsmas pašreizējo vērtību un pieņemot pirmā 

perioda sākumu par nulles punktu, saskaņā ar šādu formulu: 

Diskontēts atmaksas periods = A+ 
𝐵

𝐶
 

kur: 
A = pēdējais periods ar negatīvu diskontēto kopējo naudas plūsmu; 
B = diskontētās kopējās naudas plūsmas absolūtā vērtība perioda A beigās; 
C = diskontētā naudas plūsma periodā pēc perioda A. 



31 

 

Rezultātu lauks Apraksts 

Ienākums no 

ieguldījumiem 

Aprēķināts kā %/gadā. Paredzamie (diskontētie) finanšu ietaupījumi, no kā atņem 

sākotnēji ieguldīto (diskontēto) summu, ko dala ar sākotnēji ieguldīto (diskontēto) 

summu * 100.  

 
Pēc veidlapas aizpildīšanas jūsu izcilākais piemērs tiks nekavējoties ietverts tiešsaistes izcilāko 

piemēru katalogā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
MAZINĀŠANAS ZIŅOJUMS 
 

Mazināšanas ziņojums tiek sagatavots pēc tam, kad ir aizpildītas jūsu veidnes trīs daļas (“Stratēģija”, 

“Emisiju uzskaites” un “Mazināšanas darbības”). Mazināšanas ziņojuma mērķis ir vizualizēt un 

rezumēt minētajās veidnes daļās ievadīto informāciju. Ziņojuma datu kopsavilkums un diagrammas 

ļauj aplūkot BEI svarīgākos rezultātus un galvenās darbības, kas izklāstītas jūsu rīcības plānā. 

Turpmāk 8. un 9. attēlā ir aplūkots šā ziņojuma ekrānuzņēmums.  

 

Tiešsaistes veidnē, vienkārši atzīmējot lodziņus “publicēt”, varat izvēlēties, kuras diagrammas 

vēlaties ietvert tiešsaistes rīcības plānu katalogā savā attiecīgajā publiskajā parakstītāja profilā. Tas 

ļauj jūsu progresu un sasniegumus parādīt plašākai sabiedrībai, kā arī veicina pašnovērtējumu un 

ietverto datu pārredzamu sniegšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ņemiet vērā, ka tas, cik detalizētas būs jūsu kopsavilkuma ziņojumā vizualizētās 

diagrammas, ir atkarīgs no veidnē ievadīto datu apkopojuma līmeņa. 

 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Bāzes emisiju uzskaites galvenie rezultāti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. attēls. Emisiju uzskaites rezultātu grafisks attēlojums.  

1) Siltumnīcefekta gāzu emisijas un 

enerģijas galapatēriņš uz iedzīvotāju 

 

 

 

2) Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

sadalījums pa sektoriem 

 

 

 

 

3) Enerģijas galapatēriņa sadalījums pa 

sektoriem 

 

 

 

4) Enerģijas galapatēriņa sadalījums pa 

enerģijas nesējiem (elektroenerģija, 

siltumapgāde/aukstumapgāde, fosilie 

kurināmie un atjaunojamie 

energoresursi) 

 

 

5) Enerģijas vietējās ražošanas (ja tāda 

tiek norādīta) īpatsvars kopējā enerģijas 

galapatēriņā un elektroenerģijas un 

siltuma/aukstuma vietējā ražošana (no 

atjaunojamiem un neatjaunojamiem 

energoresursiem) 
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SECAP galvenie elementi klimata pārmaiņu mazināšanas jomā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. attēls. SECAP galveno elementu klimata pārmaiņu mazināšanas jomā grafisks attēlojums. 

 

Pēc datu sniegšanas procesa pabeigšanas noteikti rūpīgi pārbaudiet sagatavotās diagrammas, lai 

atklātu jebkādas kļūdas vai datu sniegšanas laikā nepilnīgi aizpildītus laukus. 

 

Nepieciešamības gadījumā varat pievienot paskaidrojošas un/vai analītiskas piezīmes paredzētajā 

teksta lodziņā, lai palīdzētu izprast diagrammas un tabulas. Varat šīs piezīmes publicēt arī savā 

publiskajā profilā. 

 

 

6) Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājuma mērķis % un 

tonnās uz iedzīvotāju 

 

7) Paredzamā siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazinājuma 

sadalījums pa sektoriem 

2020. gadā 

 

8) Bāzes gada siltumnīcefekta 

gāzu emisiju salīdzinājums ar 

prognozētajām emisijām 

2020. gadā saskaņā ar: 

i) ierastās darbības scenāriju 

(attiecīgā gadījumā) un ii) SECAP 

izklāstīto darbību īstenošanas 

gadījumā. 

 

Teksta lauks “Piezīmēm”. 
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PIELĀGOŠANĀS REZULTĀTU PĀRSKATS 
 

Pielāgošanās rezultātu pārskata mērķis ir rezumēti atspoguļot pašvaldības statusu pielāgošanās 

procesā konkrētajā brīdī. Šajā cilnē jums jāaizpilda pašnovērtējuma kontrolsaraksts, izmantojot A-B-C-

D skalas sistēmu (parādīta turpmāk). 
 

 
 

Norādiet savu statusu (no A līdz D, kā aprakstīts iepriekš) sadaļā “Statusa pašnovērtējums” katrai 

darbībai, kas īstenojama dažādo pielāgošanās cikla posmu ietvaros. Automātiski tiks aprēķināts 

jūsu vidējais rezultāts. Sadaļā “Piezīmes” varat arī sniegt papildu informāciju par pašreizējo 

progresu, nākamajiem posmiem un/vai jomām, kurās vajadzīgi uzlabojumi (nav obligāti).  

 

 
 
 

Pēc tam katra posma vidējais statuss tiek vizualizēts ar (automātiski izveidoto) tīmekļa diagrammu 

jūsu ekrāna augšā labajā pusē. Tas jums parādīs jomas, kuras ir aplūkotas padziļinātāk (iekrāsotas 

zaļas), kā arī jomas, kurām turpmāk būtu ieteicams pievērst pastiprinātu uzmanību.  

 

 
 

Cilnēs “Stratēģija”, “Riski un neaizsargātība” un “Darbības” ir sīkāk aplūkoti pielāgošanās cikla 

dažādie posmi.  
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RISKI UN NEAIZSARGĀTĪBA 
 

Šajā cilnē ir jāapraksta visi jūsu pašvaldības līdz šim veiktie klimata pārmaiņu risku un neaizsargātības 

novērtējumi. Risku un neaizsargātības novērtējums nosaka riska būtību un apmēru, analizējot 

iespējamos apdraudējumus un novērtējot neaizsargātību, kas varētu potenciāli apdraudēt vai kaitēt 

cilvēkiem, mantai, iztikas līdzekļiem un videi, no kuras tie atkarīgi. Tas var būt viens novērtējums vai 

dažādi novērtējumi, kas, piemēram, veikti pa sektoriem. Var arī būt dažādi novērtējumu veidi, proti, 

institucionālā riska novērtējumi, apdraudējumu novērtējumi, retrospektīvi neaizsargātības novērtējumi 

ekstremālu laika apstākļu gadījumā, piemēram, vietējais klimata ietekmes profils. 

 

1) Ar klimata pārmaiņām saistīto risku un neaizsargātības novērtējums(-i) 
 

Aizpildot pirmo tabulu, norādiet gadu, kad ir veikts risku un neaizsargātības novērtējums. Norādiet 

sava risku un neaizsargātības novērtējuma robežas (piemēram, pašvaldība, pilsētas 

kopiena//lielpilsētas teritorija, province/reģions, cits), kā arī metodi un avotu(-s). 

 

 

 

Ja ir veikti vairāk par trim novērtējumiem, tabulā pievienojiet rindas (Excel: ar peles labo taustiņu 

noklikšķiniet uz pēdējo rindu un izvēlieties “Ievietot”).  

 

Jūsu risku un neaizsargātības novērtējums(-i) ir jānosūta Mayors Adapt birojam (helpdesk@mayors-

adapt.eu), kamēr datu sniegšanai vēl nav pieejama tiešsaistes veidne. Ja vēlaties novērtējumu(-s) 

darīt pieejamu(-s) savā publiskajā parakstītāja profilā Pilsētas mēru pakta tīmekļa vietnē, izvēlieties: 

 pēdējā sadaļā. Pretējā gadījumā izvēlieties: . 

 

 

2) Klimata apdraudējuma riski, kas it sevišķi skar jūsu pašvaldību vai reģionu 
 

Šajā sadaļā sniegts pašreizējo un paredzamo klimata apdraudējumu veidu pārskats. Lai aizpildītu 

tabulu, vispirms identificējiet klimata apdraudējumu veidus, kas attiecas uz jūsu pašvaldību. 

Attiecīgajiem veidiem aizpildiet nākamās četras tabulas sadaļas: pašreizējais apdraudējuma riska 

līmenis, paredzamās izmaiņas intensitātē, paredzamās izmaiņas regularitātē un laikposms, kurā 

sagaidāt riska regularitātes/intensitātes izmaiņas (izmantojiet ierosinātās nolaižamās izvēlnes). 

Orientējoši laikposmi, ko varat izmantot: pašreiz (tagad), īstermiņa (0–5 gadi), vidēja termiņa (5–

15 gadi), ilgtermiņa (vairāk nekā 15 gadi) vai nav zināms. 

 

Tabulas pēdējā sadaļa (ar risku saistīti rādītāji) nav obligāta un ļauj jums sniegt sīkāku informāciju 

(vai sniedzot īsu aprakstu, vai izmantojot izvēlēto(-s) rādītāju(-s)) par rādītājiem, ko jūsu pašvaldība 

izmanto vai izstrādā un kas saistīti ar aktuāliem klimata apdraudējumiem.  

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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Noklikšķinot uz ikonu zem tabulas, automātiski nonāksit datu sniegšanas veidnes cilnē “Rādītāji”, kur 

ir neliels skaits piemēru. 

 

 
 

Daži no rādītāju piemēriem ir šādi (skatiet pilnu sarakstu IV pielikumā) — 

 ar neaizsargātību saistītie rādītāji: 

- dienu/nakšu skaits ar ekstremālu temperatūru; 

- karstuma/aukstuma viļņu biežums; 

- dienu/nakšu skaits ar ekstremāliem nokrišņiem; 

- secīgu dienu/nakšu skaits bez lietus; 

 ar ietekmi saistītie rādītāji: 

- (sabiedrisku/dzīvojamo/terciāro) ēku un citu (transporta/enerģētikas/ūdens/IKT) 

infrastruktūras sistēmu skaits vai %, kas cietušas bojājumus ekstremālu laika 

apstākļu/parādību dēļ; 

- pelēko/zilo/zaļo teritoriju skaits vai %, kas cietušas bojājumus ekstremālu laika 

apstākļu/parādību dēļ; 

- dienu skaits, kad ir sabiedrisko pakalpojumu traucējumi. 

 

Šis pielikums ar rādītājiem ir tikai ieteikums. Neviens no uzskaitītajiem rādītājiem nav obligāts, drīzāk 

tie ir ilustratīvi piemēri. Neaizsargātības rādītāju izmantošana sniedz informāciju par pašvaldības 

neaizsargātības līmeni pret klimata ietekmi (ietverot pakļautību riskam vai jutību pret risku).  

 

Attēlā turpmāk sniegts piemērs, kā aizpildīt tabulu.  

 



37 

 

 
 

Excel versijā, ja vēlaties paslēpt rindas, kas neattiecas uz jūsu pašvaldību, ar peles labo taustiņu 

noklikšķiniet uz rindu, kuru vēlaties paslēpt, un izvēlieties “Paslēpt”.  

 

 
 

3) Jūsu pašvaldības vai reģiona neaizsargātība 
 

Šajā sadaļā jums ir īsumā jāapraksta aktuālās neaizsargātības veidi. Neaizsargātība ir pakāpe, kādā 

mērā sistēma ir neaizsargāta pret un nespēj risināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, tostarp klimata 

mainīgumu un ekstremālus apstākļus. 

 Attiecībā uz sociālekonomisko neaizsargātību aprakstiet savas teritorijas sociālekonomisko 

neaizsargātību (piemēram, iedzīvotāju struktūru, iedzīvotāju blīvumu, ekonomisko situāciju), 

kā arī faktorus, kas parasti palielina šādu neaizsargātību. 

 Attiecībā uz fizisko un vides neaizsargātību aprakstiet savas teritorijas galveno fizisko un 

vides neaizsargātību (piemēram, ģeogrāfisko atrašanās vietu, topogrāfiju, telpisko plānošanu, 

fiziskos apstākļus), kā arī faktorus, kas parasti palielina šādu neaizsargātību. 

 

 

 

Tabulas pēdējā sadaļā uzskaitiet ar neaizsargātību saistītos rādītājus. Piemēri ir aplūkojami cilnē 

“Rādītāji”, kurā nokļūsit automātiski, ja noklikšķināsit uz ikonu zem tabulas. Rādītāju piemēri ir sniegti 

tabulā turpmāk (skatiet pilnu sarakstu IV pielikumā).  

 

 
 

<< Current Risks >>

Current hazard risk level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe Risk-related indicators

Moderate Increase No change Short-term
The number of heatw ave days w ill 

increase to 30 or even 50

Low No change No change Medium-term

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

High Increase Increase Medium-term Pluvial f looding

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] Severe w ind, rain storm

High No change Increase Current

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

Other [please specify] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

i Click here to see examples of risk-

related indicators

i Hide the row s that do not concern your local 

authority

i To be completed for the climate hazards that concern your local authority only.

Extreme Precipitation

Floods

Droughts

Storms 

Landslides

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Forest Fires

Sea Level Rise

<<   Anticipated Risks   >>
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4) Paredzamā ietekme jūsu pašvaldībā vai reģionā 
 

Šajā sadaļā jums ir jāuzskaita jūsu pašvaldības skartās politikas jomas. Par norādītajām skartajām 

politikas jomām jums ir jāaizpilda četras tabulas slejas. Slejā “Paredzamā ietekme” varat norādīt, 

kuri attiecīgo sektoru aspekti ir skarti un kā tie tiek skarti. Šim nolūkam var arī izmantot pēdējo sleju 

“Ar ietekmi saistītie rādītāji”, kas ir neobligāta. Tā ļauj jums sniegt sīkāku informāciju (vai sniedzot 

īsu aprakstu, vai izmantojot izvēlēto(-s) rādītāju(-s)).  

 

 
 

Tabulā turpmāk ir definētas iepriekš noteiktās politikas jomas.  

 

 

1. tabula. Sektoru apraksts 
 

Sektors Apraksts 

Ēkas 
Attiecas uz jebkuru (pašvaldības/dzīvojamo/terciāro, sabiedrisko/privāto) konstrukciju vai 

konstrukciju grupu, apkārtējo teritoriju, pastāvīgi uzbūvētu vai uzceltu attiecīgajā vietā. 

Transports 

Attiecas uz sauszemes, dzelzceļa, gaisa un ūdens transportu un saistīto infrastruktūru 

(piemēram, ceļus, tiltus, centrus, tuneļus, ostas un lidostas). Ietver garu virkni valsts un 

privātos pamatlīdzekļus, bet neietver visus saistītos kuģus un transportlīdzekļus (kā arī 

saistītās daļas un procesus). 

Enerģētika 

Attiecas uz energoapgādi un saistīto infrastruktūru (ražošanas, pārvades un sadales tīkli, 

visi enerģijas veidi). Ietver ogles, jēlnaftu, šķidro dabasgāzi, naftas rafinēšanas rūpnīcu 

izejvielas, piedevas, naftas produktus, gāzes, atjaunojamos kurināmos un atkritumus, 

elektroenerģiju un apkuri. 

Ūdens 

Attiecas uz ūdensapgādi un saistīto infrastruktūru. Attiecas arī uz ūdens izmantošanu 

(piemēram, mājsaimniecībās, rūpniecībā, enerģijas ražošanai, lauksaimniecībā utt.) un 

notekūdeņu un lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu, kas ietver kanalizācijas, drenāžas 

un attīrīšanas sistēmas (t. i., process, lai panāktu notekūdeņu atbilstību vides standartiem 

vai citām kvalitātes normām, kā arī lai risinātu jautājumu saistībā ar pārmērīgu daudzumu 

ūdens lietus vai vētras rezultātā). 

Atkritumi 

Ietver darbības (tostarp savākšanu, apstrādi un likvidēšanu), kas saistītas ar dažādu veidu 

atkritumu, piemēram, cieto vai necieto rūpniecisko vai sadzīves atkritumu, kā arī 

piesārņoto vietu, apsaimniekošanu. 
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Sektors Apraksts 

Zemes 

izmantošanas 

plānošana 

Valsts iestāžu īstenots process, lai noteiktu, novērtētu un izlemtu par dažādiem zemes 

izmantošanas variantiem, tostarp ņemot vērā ilgtermiņa ekonomikas, sociālos un vides 

mērķus un ietekmi uz dažādām kopienām un interešu grupām, kā arī lai pēc tam izstrādātu 

un izplatītu plānus vai noteikumus, kuros aprakstīti atļautie vai pieņemamie lietojumi. 

Lauksaimniecība 

un 

mežsaimniecība 

Ietver zemi, kas klasificēta/paredzēta lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, kā arī 

organizācijas un nozares, kuras saistītas ar radīšanu un ražošanu pašvaldībā un ap tās 

robežām. Attiecas uz lopkopību, akvakultūru, agromežsaimniecību, biškopību, dārzkopību 

un citām lauksaimniecības un mežsaimniecības apsaimniekošanas darbībām un 

pakalpojumiem šajā jomā. 

Vide un 

bioloģiskā 

daudzveidība 

Vide attiecas uz zaļām un zilām ainavām, kā arī gaisa kvalitāti, ietverot pilsētas perifēriju.  

Bioloģiskā daudzveidība attiecas uz dabas daudzveidību konkrētā reģionā, ko novērtē ar 

sugu daudzveidību, daudzveidību starp sugām, kā arī ekosistēmu daudzveidību. 

Veselība 

Attiecas uz dominējošo patoloģiju (alerģiju, audzēju, elpvadu un sirds saslimšanu utt.) 

ģeogrāfisko izplatību, informāciju, kas apraksta ietekmi uz veselību (bioloģiskie rādītāji, 

auglības samazināšanās, epidēmijas) vai uz cilvēku labklājību (nogurums, stress, 

pēctraumatiskā stresa izraisīti traucējumi, nāves gadījumi utt.), kas ir tieši (gaisa 

piesārņojums, karstuma viļņi, sausums, smagi plūdi, piezemes ozons, troksnis utt.) vai 

netieši (pārtikas/ūdens kvalitāte un pieejamība, ģenētiski modificētie organismi utt.) saistīta 

ar vides kvalitāti. Tas arī ietver veselības aprūpes pakalpojumus un saistīto infrastruktūru 

(piemēram, slimnīcas). 

Civilā aizsardzība 

un ārkārtas 

situācijas 

Attiecas uz civilās aizsardzības nodrošināšanu un ārkārtas situāciju risināšanu, ko īsteno 

valsts iestādes (piemēram, civilās aizsardzības iestādes, policija, ugunsdzēsēji, ātrā 

palīdzība, vidējais medicīnas personāls un neatliekamā medicīniskā palīdzība) un vai to 

vārdā un kas ietver vietējā līmeņa katastrofu riska mazināšanu un pārvaldību (t. i., spēju 

veidošanu, koordinēšanu, aprīkojumu, rīcības plānošanu ārkārtas situācijās utt.). 

Tūrisms 

Attiecas uz tādu cilvēku darbībām, kas ceļo uz un uzturas vietās ārpus savas ierastās 

vides ne ilgāk kā vienu secīgu gadu atpūtas, uzņēmējdarbības un citos nolūkos, kuri nav 

saistīti ar tādas darbības veikšanu, par ko saņem atlīdzību no apmeklētās vietas. 

Citi 
Jebkuras citas nozares (piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), 

rūpniecība, finanšu nozare) 

 

Excel versijā, ja vēlaties paslēpt rindas, kas neattiecas uz jūsu pašvaldību, ar peles labo taustiņu 

noklikšķiniet uz attiecīgo rindu, kuru vēlaties paslēpt, un izvēlieties “Paslēpt”. Noklikšķinot uz ikonu 

zem tabulas labajā pusē, varēsit aplūkot ar ietekmi un sektoru saistīto rādītāju piemērus.  
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PIELĀGOŠANĀS DARBĪBAS 
 

1) Pielāgošanās rīcības plāni 

Šajā 1. sadaļā jums ir jānorāda savs vietējais pielāgošanās rīcības plāns un citi plānošanas 

dokumenti, kuros ir ietverta pielāgošanās (ja tādi ir). Katram dokumentam ir jānorāda nosaukums, 

pieņemšanas datums (ja tas ir pieņemts pašvaldības padomē), valoda (angļu vai valsts valoda) un 

jāsniedz īss apraksts (maks. 300 rakstzīmes).  

 

Jūsu vietējais pielāgošanās plāns (kādu to ir pieņēmusi pašvaldības padome) ir jānosūta: 

helpdesk@mayors-adapt.eu, kamēr datu sniegšanai vēl nav pieejama tiešsaistes veidne. Plānu 

publicēs jūsu parakstītāja profilā Pilsētas mēru pakta tīmekļa vietnē. Citiem iesniegtajiem 

dokumentiem varat pēdējā sadaļā norādīt, vai vēlaties tos publiskot (  : jā |  : nē). Šajā 

tabulā varat pievienot vajadzīgo skaitu rindu. Norādiet arī, kā pielāgošanās ir integrēta citās politikas 

jomās/sektoru plānos sadaļā “Pielāgošanās integrēšana citās politikas jomās”.  

 

2) Pielāgošanās darbības 

Šajā sadaļā jums ir tabulā jānorāda savas pielāgošanās darbības.  Darbības var būt vispusīgas vai 

ietvert detalizētāku sarakstu ar izraudzītajiem piemēriem, kas parāda darbību veidus, kurus jūsu 

pašvaldība ir apņēmusies īstenot. Darbības jāņem tieši no viena vai vairākiem dokumentiem, ko 

pašvaldība uzskaitījusi sadaļā iepriekš. 

 

Sākumā izvēlieties “Sektoru” no nolaižamās izvēlnes pirmajā slejā un tad aizpildiet pārējos laukus.  

 

 
 

Līdzīgi kā daļā “Mazināšanas darbības” varat pēc izvēles norādīt, kuras no jūsu uzskaitītajām 

pielāgošanās darbībām pozitīvi ietekmē arī klimata pārmaiņu mazināšanu. To var izdarīt, izvēloties šīs 

darbības laukā “Darbība, kas skar arī mazināšanu”  

 

Izvēlieties ☼ laukā “Izvēlēties kā galveno darbību/izcilāko piemēru”, ja vēlaties šo darbību atzīmēt 

kā galveno darbību/izcilāko piemēru, ko jūsu pašvaldība ir sekmīgi īstenojusi un kas ir nodrošinājis 

ievērojamus ieguvumus. Izvēlētajām galvenajām darbībām/izcilākajiem piemēriem ir obligāti 

jāaizpilda sekojošie lauki. Šīs galvenās darbības popularizēs tiešsaistes izcilāko piemēru katalogā un 

citos materiālos. 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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Ņemiet vērā, ka šīs tabulas beigās “Ieguldījums” attiecas uz kapitāla izmaksām (€), kas ieguldītas 

konkrētajā galvenajā darbībā, un “Nav saistīts ar ieguldījumu” attiecas uz pamatdarbības izmaksām 

vai citām ar ieguldījumu nesaistītām izmaksām (€). 

 

Pēc aizpildīšanas tabula izskatās šādi: 

 

 
 

 
 

 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

Piezīme. 

 Kā galveno darbību/izcilāko piemēru drīkst atzīmēt tikai īstenošanā esošu vai 
pabeigtu darbību. 

 Pašvaldībām, kas sniedz datus pēc tam, kad ir pagājuši četri gadi kopš saistības 
oficiālās parakstīšanas, ir obligāti jāizvēlas vismaz trīs darbības.  
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PIELĀGOŠANĀS ZIŅOJUMS 
 

Cilnē “Pielāgošanās ziņojums” ir diagrammas un citi vizuāli elementi, ko veidne sagatavo 

automātiski. Cilnes mērķis ir uzskatāmi parādīt jūsu statusu pielāgošanās procesā. Tajā ir rezumēta 

informācija, ko ievadījāt iepriekšējās cilnēs (“Pielāgošanās rezultātu pārskats”, “Riski un 

neaizsargātība”, “Darbības”). Šos rezultātus var izmantot, lai informētu un atbalstītu lēmumu 

pieņēmējus, bet arī lai sniegtu informāciju plašākai sabiedrībai un galvenajiem partneriem. 

 

 

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!! ↑ ↔ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! ↔ ↔ ►► !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!!! ↑ ↑ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

!!! ↔ ↑ |

Other [please specify]

Droughts

Storms 

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Extreme Precipitation

Floods

Landslides

Sea Level Rise

Forest Fires

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified
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II IEDAĻA. UZRAUDZĪBAS VEIDNE 
 

 

STRATĒĢIJAS STATUSS 
 

Vairākums lauku šajā daļā ir jau iepriekš aizpildīti ar jūsu sniegto informāciju SECAP veidnē 

iesniegšanas posmā. Pārbaudiet un atjauniniet visus šos laukus. 

 

Turklāt ir jāaizpilda jaunie lauki.  

 

 

4) Norīkotie darbinieki 

Norādiet, kādi darbinieki ir iesaistīti jūsu rīcības plāna īstenošanā (tagad obligāti). 

 

 

 

 

6) Kopējais īstenošanai līdz šim iztērētais budžets un finansējuma avoti 

Norādiet mazināšanas un pielāgošanās darbību īstenošanai iztērēto līdzekļu izcelsmi, proti, 

pašvaldības pašu resursi un/vai citu iesaistīto personu resursi. Norādiet iztērēto līdzekļu summu euro, 

nodalot ieguldījuma izmaksas un ar ieguldījumu nesaistītās izmaksas. Ņemiet vērā, ka 

ieguldījuma izmaksas attiecas tieši uz kapitālu, ko ir plānots ieguldīt, savukārt ar ieguldījumu 

nesaistītās izmaksas ietver visas pamatdarbības un darbības izmaksas, piemēram, uzturēšanas 

izmaksas, personāla algas, kā arī citas ar ieguldījumu nesaistītas izmaksas. Jānorāda arī laikposms. 

Jūsu bāzes gads un pašreizējais gads, kad veicat uzraudzību, pēc noklusējuma būs izvēlēts kā 

attiecīgi sākums un beigas, bet jūs varat šos datus rediģēt.  
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7) Uzraudzības process 

Atvērsies jauna tabula, kurā varat norādīt galvenos šķēršļus, ar ko saskārāties sava rīcības plāna 

īstenošanas laikā, izmantojot kvalitatīvu intensitātes skalu no nolaižamās izvēlnes (nedaudz, vidēja, 

spēcīga, neattiecas). Varat norādīt vispārējus šķēršļus visiem sektoriem vai atsevišķi katram pakta 

galvenajam mazināšanas un pielāgošanās sektoram. 

 

 

 

 

 

UZRAUDZĪBAS EMISIJU UZSKAITE 
 

Šajā sadaļā jums jāietver sava jaunākā uzraudzības emisiju uzskaite (MEI). Pakta parakstītāji tiek 

aicināti MEI sagatavot regulāri. Pilsētas mēru pakta ietvaros minimālā prasība ir to sagatavot reizi 

4 gados. Tādējādi turpmākās uzskaites var salīdzināt ar bāzes emisiju uzskaiti (BEI) un var uzraudzīt 

emisiju samazinājuma progresu. Mērķa gada MEI ir jāsagatavo, kad jūsu rīcībā ir pieejamie dati, lai 

novērtētu jūsu CO2 emisiju samazinājuma mērķa sasniegšanu.   

 

Tā kā MEI datu sniegšanas struktūra ir tāda pati kā BEI datu sniegšanas struktūra, skatiet SECAP 

veidnes nodaļu “Emisiju uzskaites”, lai saņemtu papildu norādījumus par tās aizpildīšanu. 

 

Vispirms jums laukā “Uzskaites gads” ir jāizvēlas gads, kam atbilst jūsu MEI.  

 

Ņemiet vērā, ka daži lauku būs jau aizpildīti ar informāciju, ko sniedzāt savā BEI. Piemēram, 

tiešsaistes veidnē jūsu BEI ietvertie sektori būs pēc noklusējuma atzīmēti, kā arī varēsit vizualizēt 

emisijas faktorus, ko ievadījāt BEI C1 tabulā. 

 

 

 

 

Nav ieteicams ieviest izmaiņas iepriekš iesniegtās emisiju uzskaitēs, ja vien tas nav vajadzīgs, lai 

nodrošinātu emisiju uzskaišu konsekvenci. 

 

  

Ņemiet vērā, ka dažādās emisiju uzskaitēs jums jāizmanto vienāda CO2 emisiju 

aprēķināšanas pieeja un datu sniegšanas vienības. Tādēļ šie lauki nav 

rediģējami tiešsaistes veidnes MEI daļā. 
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MAZINĀŠANAS DARBĪBU ĪSTENOŠANAS STATUSS 
 

Šīs daļas mērķis ir uzraudzīt jūsu darbību īstenošanas statusu. Tiešsaistes veidnē tabula “Galvenās 

darbības” ir jau aizpildīta ar darbībām, ko norādījāt SECAP tiešsaistes veidnē.  

 

Tiešsaistes veidnē varat pievienot darbību, noklikšķinot uz “Pievienot darbību”:      pie attiecīgā 

sektora. Ja vēlaties dzēst darbību, noklikšķiniet uz “Dzēst darbību”:      . Ja vēlaties rediģēt, 

noklikšķiniet uz “Rediģēt darbību”:      . Ņemiet vērā, ka, ja izdzēsīsit darbību, kam ir piesaistīts kāds 

izcilākais piemērs, arī šis izcilākais piemērs tiks izdzēsts. 

 

Attiecībā uz jau norādītajām darbībām, ja tas nav iepriekš izdarīts SECAP veidnē, jums vispirms katrai 

darbībai ir jānorāda darbības joma un politikas instruments, kā arī darbības izcelsme. Skatiet 

SECAP veidnes I iedaļas daļu “Mazināšanas plāns”, lai saņemtu papildu norādes, un II pielikumu, kur 

ietvertas detalizēts kategoriju saraksts ar piemēriem. 

 

Pārbaudiet un pēc vajadzības atjauniniet iepriekš aizpildītos laukus no SECAP veidnes, kuri attiecas 

uz jūsu darbībām, piemēram, darbības joma, politikas instruments, atbilstīgā iestāde, īstenošanas 

laikposms. 

 

Vienā papildu laukā varat nolaižamajā izvēlnē izvēlēties savu darbību īstenošanas statusu: 

- pabeigta — darbībām, kas ir pabeigtas; 

- notiek īstenošana — darbībām, kas pašlaik tiek īstenotas; 

- atlikta — darbībām, kuru sākotnējā grafikā paredzētais sākšanas laiks ir atlikts (kā noteikts 

SECAP veidnē slejās “Īstenošanas laikposms”);   

- nav sākta — darbībām, kas sāksies vēlāk saskaņā ar grafiku; 

- jauna — jaunām darbībām, kas ir ietvertas uzraudzības posmā. Tās varētu, piemēram, būt 

korektīvas darbības. 

 

Laukā “Līdz šim iztērētās īstenošanas izmaksas” norādiet darbību īstenošanai iztērēto līdzekļu 

summu (euro). Īstenošanas izmaksas attiecas uz ieguldītā kapitāla un saistīto pamatdarbības un 

darbības izmaksu summu (ietverot visus finansējuma avotus). 

 

Jums ir arī jāatjaunina to darbību ietekme, ko jau var novērtēt. Tā tas būs dažu jūsu pabeigto 

darbību gadījumā. 
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Piemēram, ja ir pabeigta darbība, kas aprakstīta kā “Publiskas bibliotēkas ēkas norobežojošo 

konstrukciju uzlabošana”, varat norādīt izmērītos ietaupījumus, pamatojoties uz informāciju, kura 

sniegta enerģijas rēķinos bāzes gadā un uzraudzības gadā. Ja ir pabeigta darbība “Būvnormatīvs — 

energoefektivitātes standarti atjaunotām ēkām”, lielākajā daļā gadījumu uzraudzības gadā būs 

sasniegta tikai neliela daļa no plānotajiem gada ietaupījumiem 2020. gadā, piemēram, 15 ēkas jau ir 

atjaunotas saskaņā ar attiecīgajā darbībā paredzētajiem standartiem un ir plānots atjaunot papildu 

30 tādas pašas konstrukcijas ēkas laikposmā no uzraudzības gada līdz 2020. gadam ar līdzīgiem 

gada kopējiem ietaupījumiem. Tādā gadījumā parakstītājs var: 

- pārskatīt 2020. gada aplēses, pamatojoties uz zināšanām, kas gūtas no pirmās atjaunoto ēku 

grupas; 

- paturēt tās pašas aplēses, kādas ietvertas SECAP, ja tās atbilst pirmās atjaunoto ēku grupas 

panāktajiem ietaupījumiem. 

Attiecīgā gadījumā varat arī pārbaudīt un atjaunināt 2020. gada aplēses attiecībā uz īstenošanā 

esošām, atliktām un vēl nesāktām darbībām. 

 

 

 

Visbeidzot, tiešsaistes uzraudzības veidnē jums ir jāatzīmē vismaz trīs darbības kā izcilākie 

piemēri. Šajā nolūkā noklikšķiniet uz ikonu “Izvēlēties kā izcilāko piemēru”:                                                          

tabulas attiecīgās rindas beigās. Ja savas darbības jau esat izvēlējies kā izcilākos piemērus SECAP 

veidnē, pārbaudiet, vai iepriekš sniegtā informācija joprojām ir aktuāla (it sevišķi saistītie dati). Papildu 

norādes skatiet SECAP veidnes daļas “Mazināšanas darbības” 8. iedaļā.  

 

 

 

Jāuzsver, ka visas aplēses ir jānorāda kā gada dati jūsu mērķa gadā(-os), 

pieņemot, ka tajā brīdī darbība būs sasniegusi savu maksimālo potenciālu. 

Jums nav jānorāda aplēses, pamatojoties uz darbības īstenošanas pašreizējo 

līmeni. 
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MAZINĀŠANAS ZIŅOJUMS 
 

Līdzīgi kā mazināšanas ziņojums, kas ir pieejams jūsu rīcības plānam, pēc uzraudzības veidnes 

aizpildīšanas tiek sagatavots uzraudzības ziņojums. Iegūtie grafiskie elementi palīdz pārbaudīt jūsu 

rīcības plāna īstenošanu (piemēram, darbību īstenošanas pakāpi pa sektoriem, līdz šim iztērēto 

budžetu) un parāda panākto progresu (piemēram, salīdzinot BEI rezultātus ar sekojošo MEI 

rezultātiem), tādējādi ļaujot laika gaitā veikt pamatotu tendenču analīzi. Turpmāk 10. un 11. attēlā ir 

parādīts uzraudzības ziņojums.  

 

Tiešsaistes veidnē, vienkārši atzīmējot lodziņus “publicēt”, varat izvēlēties, kuras diagrammas 

vēlaties ietvert tiešsaistes uzraudzības ziņojumu katalogā savā publiskajā parakstītāja profilā. 
 

 

Jūsu SECAP īstenošanas progress klimata pārmaiņu mazināšanas jomā 

  

 
 

9. attēls. Grafisks attēlojums jūsu SECAP īstenošanas progresam klimata pārmaiņu mazināšanas jomā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Paziņoto 

(pabeigto/īstenošanā 

esošo/vēl nesākto) 

darbību īstenošanas 

statuss pa sektoriem 

 

 

2) Kopējais iztērētais 

budžets  

 

 

3) Iztērēto līdzekļu 

sadalījums pa sektoriem  

 

 

 

4) Aplēstais SEG emisiju 

samazinājums pa īsteno-

šanas statusiem un 

sektoriem 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Jūsu enerģijas ilgtspējas un klimata pārmaiņu mazināšanas rezultāti 

 

10. attēls. Jūsu enerģijas ilgtspējas un klimata pārmaiņu mazināšanas rezultātu grafisks attēlojums. 

Your performance towards energy sustainability

5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita

year tonnes/capita

2005 6,5

2008 6

2010 6,1

2012 5,8

year MWh/capita

2005 20

2008 20

2010 19

2012 18

6) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor)

Emission 

factor 

for electricity 

not locally 

produced 

Total GHG 

emissions

(updated 

not local 

EF for 

electricity) 

Total 

GHG 

emissio

ns

(constan

t not 

local EF 

for 

electricit

y) 

t CO2/MWh t CO2 / CO2eqt CO2 / CO2eq

BEI year 0,493 71401 71401

MEI year1 0,400 74971 75643

MEI year2 0,375 67117 73648

MEI 2020 0,336 60691 0

7) Greenhouse gas emissions per sector

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

Non-energy related 0 0 0 0

8) Final energy consumption per sector 

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

9) Final energy consumption per energy carrier

2005 2008 2010 2012

Renewables 100 150 150 180

Fossil fuels 7500 7450 7650 7420

Heat/cold 500 500 500 400

Electricity 2000 2000 2000 1800

* Renewables - for non-electricity uses.

** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production

Comments:

Share of local energy production to overall final 

energy consumption

7%

17

17,5
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18,5
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20,5
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6,6
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5) Siltumnīcefekta gāzu emisiju un enerģijas 

galapatēriņa uz iedzīvotāju attīstība laika 

gaitā 

 

 

 

6) Siltumnīcefekta gāzu emisiju attīstība 

saskaņā ar nemainīgu un atjauninātu valsts 

elektroenerģijas emisijas faktoru, lai parādītu 

ietekmi uz emisiju samazinājumu, ko 

nodrošina izmaiņas valsts elektrotīklu 

struktūrā un kas nav tieši saistīts ar vietējām 

darbībām. 

 

 

7) Siltumnīcefekta gāzu emisiju attīstība pa 

sektoriem laika gaitā. 

 

 

 

 

8) Enerģijas galapatēriņa attīstība pa 

sektoriem laika gaitā. 

 

 

 

9) Enerģijas galapatēriņš pa enerģijas 

nesējiem (elektroenerģija, siltumapgāde/ 

aukstumapgāde, fosilie kurināmie un 

atjaunojamie energoresursi). 

 

 

 

10) Enerģijas vietējās ražošanas (ja tāda tiek 

norādīta) īpatsvars kopējā enerģijas 

galapatēriņā un elektroenerģijas un 

siltuma/aukstuma vietējā ražošana (no 

atjaunojamiem un neatjaunojamiem 

energoresursiem). 

 

 

 

 

Teksta lauks “Piezīmēm”. 
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PIELĀGOŠANĀS DARBĪBAS 

 

Ceturtajā gadā pēc pievienošanās parakstītājiem ir jāsniedz dati par vismaz trīs galvenajām 

pielāgošanās darbībām. Kā izcilāko piemēru drīkst atzīmēt tikai īstenošanā esošu vai pabeigtu 

darbību. Plašākai informācijai skatiet šo norādījumu SECAP veidnes I iedaļas sadaļu “Pielāgošanās 

darbības”. 

 

 

 

II POSMS. DOKUMENTA AUGŠUPIELĀDĒŠANA 
 

Rīcības plāna augšupielādēšana 

 

Veidnes aizpildīšanas laikā tiešsaistē pēc dažādo daļu aizpildes pabeigšanas varat pāriet uz nākamo 

posmu un doties uz “Dokumenta augšupielādi” sadaļā “Rīcības plāns”. Šeit ir jāaugšupielādē jūsu 

rīcības plāna dokuments. Varat arī augšupielādēt savu pielāgošanās stratēģiju un/vai citus saistītos 

plānošanas dokumentu (kuros ir integrēta pielāgošanās), ja tie ir atsevišķi dokumenti. Tāpat sadaļā 

“Citi dokumenti” varat augšupielādēt papildu pavaddokumentus vai pielikumus (piemēram, savu(-s) 

risku un neaizsargātības novērtējumu(-s)). 

 

 

 

Norādiet datnes nosaukumu un valodu. Datnes nosaukumā nedrīkst būt speciālās rakstzīmes vai 

atstarpes. Izmantojiet opciju “Pārlūkot”, lai atrastu savu datni, un noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai jūsu 

datne tiktu pienācīgi saglabāta. Jūsu rīcības plāna dokuments būs automātiski pieejams jūsu 

publiskajā parakstītāja profilā. Atzīmējot lodziņu “Publicēt tiešsaistē”, varat publiskot arī citus 

dokumentus.  

  

 

 

 

Uzraudzības ziņojuma augšupielāde 

 

Uzraudzības posmā ir jāaizpilda un jāiesniedz tikai uzraudzības veidne. Tādēļ varat augšupielādēt 

dokumentu, kurā ir sīkāk aprakstīta jūsu rīcības plāna īstenošana (vai sava rīcības plāna atjauninātu 

redakciju, ja jums tāda), vai pāriet uzreiz pie nākamā posma (skatiet 3. posmu). Augšupielādes 

procedūra ir tāda pati, kā aprakstīts iepriekš. 

Dokumentu augšupielādei ir jāizmanto PDF formāts. Sistēma nepieņems citus 

datņu formātus (arī ne tilpsaspiestus vai saspiestus). Internetā ir plaši pieejami 

gan komerciāli, gan bezmaksas rīki datņu konvertēšanai PDF formātā. 
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III POSMS. PĀRBAUDE UN IESNIEGŠANA 
 

 

Provizoriska integrētā pārbaude6 (tikai veidnes mazināšanas daļai)  

 

Pirms veikt galīgo iesniegšanu tiešsaistē, sistēma ļauj provizorisku pārbaudīt veidni, lai atklātu kļūdas 

vai nekonsekvences. Lai veiktu pārbaudi, noklikšķiniet uz pogas “Skatīt paziņojumu 

kontrolsarakstu”. Turpmāk 11. tabulā sniegti piemēri dažām no pārbaudēm, kas jāveic SECAP 

veidnē. Uzraudzības veidnē veic citu pārbaužu kopumu. 

 

11. tabula. Piemēri pārbaudēm, kas jāveic SECAP veidnē ietvertajiem datiem. 

Pārbaužu veids Ko pārbauda? 
Kur 

pārbauda? 

Pilnīgums 

Emisiju uzskaites dati par katru galveno sektoru un par konkrētiem 
enerģijas nesējiem (piemēram, elektroenerģiju) ir pilnīgi. 

Emisiju 
uzskaites 

Īstenošanas izmaksu dati un paredzētā ietekme mērķa gadā ir 
norādīti lielākajai daļai paziņoto darbību. 

Mazināšanas 
darbības 

Paziņotās galvenās darbības veido vismaz 70 % no kopējās 
paredzētās ietekmes mērķa gadā. 

Mazināšanas 
darbības 

Iekšējā 
konsekvence 

Aplēses par CO2 emisiju samazinājumu un enerģijas 
ietaupījumiem, kas sniegtas galveno mazināšanas darbību tabulā, 
ir mazākas par aplēsēm, kuras norādītas BEI sadaļās “Ēkas un 
aprīkojums/iekārtas” un “Transports”. 

Emisiju 
uzskaites 

Mazināšanas 
darbības 

Ja A tabulā ir norādīts siltuma/aukstuma patēriņš, B4. tabulā ir 
jānorāda siltuma/aukstuma ražošana un otrādi. 

Emisiju 
uzskaites 

Salīdzinājums ar 
standartvērtībām 

IPCC/LCA emisijas faktoru (lielākajai daļai enerģijas nesēju, bet 

arī sertificētajai zaļajai elektroenerģijai un elektroenerģijai, ko 
neražo vietēji (attiecīgā gadījumā)) salīdzina ar standartvērtībām, 
kā noteikts I pielikumā. Ja vērtība būtiski atšķiras no iepriekš 
noteiktas sliekšņvērtības, starpība tiek izcelta. 

Emisiju 
uzskaites 

Kopējās emisijas salīdzina ar valsts vidējiem rādītājiem attiecīgajā 
gadā.  

Emisiju 
uzskaites 

Enerģijas galapatēriņu pa enerģijas nesējiem un pa sektoriem 
salīdzina ar attiecīgajiem valsts vidējiem rādītājiem. 

Emisiju 
uzskaites 

Pareizība attiecībā 
pret pakta 
metodikas 
principiem 

 

Vietēji saražotās elektroenerģijas apjoms pārsniedz patērēto 
elektroenerģiju. 

Emisiju 
uzskaites  

Ir ņemti vērā kritēriji, vietējo elektrostaciju ietveršanai jūsu emisiju 
uzskaitē (jāizslēdz lielas elektrostacijas ar vairāk nekā 20 MW). 

Emisiju 
uzskaites 

Mazināšanas 
darbības 

Jūsu emisiju uzskaitēs ietvertā biomasa un biodegvielas nāk no 
pienācīgi identificēta un ilgtspējīga avota. 

Emisiju 
uzskaites 

 

Provizorisko pārbaužu sistēmas mērķis ir tikai un vienīgi nodrošināt, lai jūsu veidne būtu iekšēji 

konsekventa un lai būtu izpildītas pakta pamatprasības. Šīs pārbaudes galvenokārt ir informatīvas 

                                                      
6
 Provizoriskās pārbaudes rīks būs pieejams 2017. gadā. Vēlāk, iespējams, tiks pievienotas pārbaudes attiecībā uz 

pielāgošanas laukiem. 
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un tiek veiktas paralēlā tiešsaistes lietojumprogrammā, ko izstrādājis un pārvalda JRC. Ja saņemat 

paziņojumus, varat tos risināt vai pieņemt zināšanai pirms veicat sava rīcības plāna vai uzraudzības 

veidnes galīgo iesniegšanu.  

 

 

 

 

 

Iesniegšana 

 

Pirms sava rīcības plāna iesniegšanas pakta tiešsaistes datu sniegšanas platformā jums būs 

jāapstiprina, ka jūsu SECAP veidne atbilst rīcības plāna dokumenta, ko ir oficiāli apstiprinājusi 

atbilstīga lēmumu pieņemšanas struktūra. Lai to apstiprinātu, atzīmējiet attiecīgo lodziņu blakus šim 

apliecinājumam.  

 

Jūsu rīcības plāna vai uzraudzības veidnes oficiālā iesniegšana notiek brīdī, kad nospiežat pogu 

“Iesniegt”. Ekrānā redzēsit paziņojumu, kurā būs apstiprināta iesniegšana. 

 

 

 

Pēc iesniegšanas joprojām ir iespējams ieviest izmaiņas, ja tas ir vajadzīgs, pirms JRC uzsāk 

plāna analīzi. Tas nozīmē, ka JRC analizēs jaunāko redakciju, kas būs pieejama analīzes brīdī. Tomēr 

ņemiet vērā, ka jūsu rīcības plāna analizēšanas laikā SECAP veidne būs slēgta un jūs tajā nevarēsit 

ieviest izmaiņas.  

 

  

Provizoriskās automātiskās pārbaudes JRC lietojumprogrammā nesniegs 

garantiju, ka jūsu rīcības plāns tiks pieņemts. Sistēma cenšas atklāt 

acīmredzamākās kļūdas. Tomēr neatbilstīga rīcības plāna iesniegšana netiks 

novērsta, proti, šī automatizētā funkcija ir ierobežota, un dažus atbilstības 

kritērijus nevar izteikt bināri. Galu galā svarīgākais ir tikai “Atgriezeniskās saites 

ziņojums” (ko saņemsit e-pastā pēc tam, kad JRC darbinieki būs veikuši analīzi). 

Ja neveicat iesniegšanu, visi sniegtie vai augšupielādētie dati tiek vienkārši 

saglabāti pakta ārtīklā, bet netiek uzskatīti par oficiāli iesniegtiem. Tādējādi jūs 

nokavēsit savus iepriekš noteiktos iesniegšanas termiņus. 
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I PIELIKUMS. STANDARTA EMISIJAS FAKTORI 
 
 

Šajā pielikumā katram enerģijas nesējam sniegti CO2 un CO2 ekv. standarta emisijas faktori 

saskaņā ar IPCC un LCA (aprites cikla izvērtējums) pieejām. IPCC paredz emisijas faktorus degvielas 

sadegšanai, pamatojoties uz katras degvielas oglekļa sastāvu (IPCC, 2006. gads)
7
. LCA emisijas 

faktoros (JRC, 2009. gads)
8
 ņem vērā katra enerģijas nesēja kopējo aprites ciklu, t. i., ietverot ne tikai 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas degvielas sadegšanas rezultātā, bet arī visas 

energoapgādes ķēdes — ieguves, transporta un apstrādes — emisijas. 

 

1. Emisijas faktori fosilo kurināmo sadegšanai 

 

Enerģijas nesēji IPCC LCA 

SECAP 
veidne 

Standarta nosaukums 
CO2 t

 

/MWh 

CO2 ekv. t 

/MWh 

CO2 t 

/MWh 

CO2 ekv. t 

/MWh 

Dabasgāze Dabasgāze 0,202 0,202 0,221 0,237 

Sašķidrinātā 
gāze 

Sašķidrinātas naftas 
gāzes 

0,227 0,227 n. p. n. p. 

Šķidra dabasgāze 0,231 0,232 n. p. n. p. 

Krāšņu 
kurināmais 

Gāzeļļa/dīzeļeļļa 0,267 0,268 0,292 0,305 

Dīzeļdegviela Gāzeļļa/dīzeļeļļa 0,267 0.268
a) 

0,292 0,305 

Benzīns Autobenzīns 0,249 0.250
a) 

0,299 0,307 

Lignīts Lignīts 0,364 0,365 0,368 0,375 

Ogles 

Antracīts 0,354 0,356 0,379 0,393 

Citas bitumenogles 0,341 0,342 0,366 0,380 

Melnais lignīts 0,346 0,348 0,371 0,385 

Citi fosilie 
kurināmie 

Sadzīves atkritumi 

(daļa, kas nav biomasa) 
0,330 0,337 0,181 0,174 

Kūdra 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 Ja izvēlas norādīt CO2 ekvivalentu, jāņem vērā, ka emisijas faktori transporta sektoram  ir par līdz 3 % lielāki nekā šeit sniegtās vērtības, kas 
raksturīgas stacionāriem avotiem. 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 IPCC, 2006. gads, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Pamatnostādnes valsts siltumnīcefekta gāzu 

uzskaitēm). Sagatavots valsts siltumnīcefekta gāzu uzskaites programmas ietvaros. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., 
Ngara T. un Tanabe K. (red.). Publicēts: IGES, Japāna.  Pieejams: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html. 
 
8
 JRC, 2009. gads, Eiropas aprites cikla atsauces datubāze (ELCD). LCA datu kopas galvenajiem enerģijas nesējiem, 

materiāliem, atkritumiem un transporta pakalpojumiem Eiropas mērogā. Pieejams: 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm. 
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2. Emisijas faktori atjaunojamiem energoresursiem 

 

Enerģijas nesēji 
Ilgtspējas 
kritēriji 

a)
 

IPCC LCA 

SECAP 
veidne 

Standarta nosaukums 
CO2 t

 

/MWh 

CO2 ekv. t 

/MWh  

CO2 t 

/MWh 

CO2 ekv. t 

/MWh 

Augu eļļa 
Citas šķidrās 
biodegvielas 

(s) 0 0,001 
0,171 0,182 

(ns) 0,287 0,302 

Biodegviela 

Biobenzīns 
(s) 0 0,001 

0,194 0,206 
(ns) 0,255 0,256 

Biodīzeļdegvielas 
(s) 0 0,001 

0,147 0,156 
(ns) 0,255 0,256 

Cita 
biomasa 

Biogāze - 0,197 0,197 n. p. n. p. 

Sadzīves atkritumi 
(biomasas daļa) 

- 0 0,007 0,107 0,106 

Koks 
(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

Koksnes atkritumi - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Pārējā primāri cietā 
biomasa 

- 0,360 0,367 n.p. n.p. 

a)
 IPCC emisijas faktoram jābūt vienādam ar nulli, ja biodegvielas/biomasa atbilst ilgtspējas kritērijiem. Ja biodegvielas/biomasa neatbilst 
ilgtspējas kritērijiem (ns), tā vietā izmanto fosilo kurināmo emisijas faktorus. 

 

 

3. Emisijas faktori atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas vietējai ražošanai 

 

 IPCC LCA 

Tehnoloģija 
CO2 t

 

/MWh 

CO2 ekv. t 

/MWh  

CO2 t 

/MWh 

CO2 ekv. t 

/MWh 

Vēja enerģija 0 0 n. p. 0,020–0,050
a)

 

Hidroelektriskā enerģija 0 0 n. p. 0,007 

Fotogalvaniskā enerģija 0 0 n. p. 0,024
b)

 

a)
 Balstoties uz vienas stacijas rezultātiem, kas darbojas piekrastes teritorijā ar labiem vēja apstākļiem. 

b) 
Avots: Vasilis et al., 2008. gads, Emissions from Photovoltaic Life Cycles (Emisijas no saules fotoelementu aprites 
cikliem), Vides zinātnes un tehnoloģija, 42. sējums, Nr. 6, 2168.–2174. lpp. 
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4. Elektroenerģijas emisijas faktori pa valstīm  

Valsts 
IPCC [CO2 t/MWh] * 

a)
  

2005. g. 2006. g. 2007. g. 2008. g. 2009. g. 2010. g. 

Apvienotā 
Karaliste 

0,531 0,554 0,559 0,551 0,521  0,531  

Austrija 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200  0,204  

Beļģija 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315  0,298  

Bulgārija 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827  0,823  

Čehijas Republika 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920  0,935  

Dānija 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450  0,455  

Francija 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057  0,056  

Grieķija 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104  1,126  

Horvātija 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286  0,306  

Igaunija 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766  0,826  

Itālija 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453  0,467  

Īrija 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702  0,716  

Kipra 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864  0,869  

Latvija 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117  0,113  

Lietuva 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161  0,157  

Luksemburga 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405  0,397  

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072  1,052  

Nīderlande 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473  0,452  

Polija 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141  1,165  

Portugāle 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353  0,361  

Rumānija 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652  0,675  

Slovākijas 
Republika 

0,282 0,271 0,241 0,237 0,230  0,240  

Slovēnija 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613  0,582  

Somija 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209  0,212  

Spānija 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378  0,405  

Ungārija 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516  0,539  

Vācija 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609  0,616  

Zviedrija 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027  0,025  

ES 28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443  0,451  

 

* Sniedzot datus par CO2 ekv.: 

 jāizmanto tas pats emisijas faktors parakstītājiem no: Latvijas, Lietuvas, Francijas un Zviedrijas; 

 0,001 CO2 ekv. t/MWh ir jāpievieno faktoriem, ko izmanto parakstītāji no: Horvātijas, Slovākijas Republikas un Luksemburgas; 

 0,002 CO2 ekv. t/MWh ir jāpievieno faktoriem, ko izmanto parakstītāji no: Austrijas, Beļģijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Slovēnijas un 
Spānijas; 

 0,003 CO2 ekv. t/MWh ir jāpievieno faktoriem, ko izmanto parakstītāji no: Kipras, Somijas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas 
un Apvienotās Karalistes; 

 0,004 CO2 ekv. t/MWh ir jāpievieno faktoriem, ko izmanto parakstītāji no: Bulgārijas, Vācijas un Grieķijas; 

 0,006 CO2 ekv. t/MWh ir jāpievieno faktoriem, ko izmanto parakstītāji no: Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas un Polijas. 
 

b)
 Metodika aprēķinam saskaņā ar: UNFCCC, 2012. gads (rīks emisijas faktora aprēķināšanai elektroenerģijas sistēmai). Aprēķina avoti: 

dati par valsts enerģijas patēriņu un valsts enerģijas ražošanu pa enerģijas nesējiem no Starptautiskās Enerģētikas aģentūras, 

2010. gads, ESAO valstu enerģētikas statistikas dati; Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, 2010. gads, valstu, kas nav ESAO valstis, 

enerģētikas statistikas dati); IPCC dati par oglekļa dioksīda emisiju intensitāti katram kurināmā veidam, 2006. gads (Pamatnostādnes 

valsts siltumnīcefekta gāzu uzskaitēm, 2. nodaļa “Sadegšana stacionārā iekārtā”); dati par katra nesēja efektivitāti atkarībā no 

elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas: Eiropas aprites cikla datubāze, 2013. gads (elektroenerģijas emisiju uzskaites). Ir veiktas 

konsekvences pārbaudes, salīdzinot rezultātus ar EDGARv4.2 un v4.2FT2010 attiecībā uz CO2 emisijām no degvielu sadegšanas (sal. 

Globālā atmosfēras pētniecības emisiju datubāze (EDGAR) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php, sk. arī Olivier un Janssens-

Maenhout, 2011. gads).   

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Valsts 
LCA [CO2 ekv. t/MWh] 

b)
  

2005. g. 2006. g. 2007. g. 2008. g. 2009. g. 2010. g. 

 Apvienotā Karaliste  0,642 0,669 0,678 0,670 0,631  0,644  

 Austrija  0,346 0,315 0,294 0,301 0,294  0,301  

 Beļģija  0,418 0,390 0,395 0,373 0,434  0,417  

 Bulgārija  0,856 0,845 0,971 0,943 0,915  0,910  

 Čehijas Republika  0,819 0,795 0,855 0,770 0,771  0,786  

 Dānija  0,673 0,929 0,763 0,699 0,737  0,748  

 Francija  0,157 0,141 0,146 0,139 0,148  0,147  

 Grieķija  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Horvātija  0,537 0,527 0,608 0,534 0,475  0,502  

 Igaunija  1,726 1,528 1,849 1,540 1,322  1,434  

 Itālija  0,721 0,725 0,723 0,710 0,661  0,683  

 Īrija  0,908 0,862 0,865 0,877 0,838  0,854  

 Kipra  1,020 1,030 1,025 1,010 1,008  1,014  

 Latvija  0,504 0,608 0,529 0,564 0,610  0,584  

 Lietuva  0,212 0,165 0,163 0,150 0,180  0,177  

 Luksemburga  0,699 0,682 0,604 0,514 0,652  0,641  

 Malta  1,565 1,669 1,697 1,707 1,737  1,705  

 Nīderlande  0,705 0,682 0,709 0,708 0,776  0,743  

 Polija  1,262 1,241 1,182 1,115 1,125  1,153  

 Portugāle  0,887 0,769 0,690 0,684 0,720  0,734  

 Rumānija  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Slovākijas 
Republika  

0,406 0,379 0,335 0,327 0,318  0,334  

 Slovēnija  0,580 0,581 0,582 0,600 0,668  0,631  

 Somija  0,345 0,499 0,457 0,383 0,406  0,412  

 Spānija  0,716 0,652 0,659 0,611 0,557  0,593  

 Ungārija  0,675 0,670 0,735 0,711 0,599  0,634  

 Vācija  0,709 0,707 0,729 0,707 0,678  0,692  

 Zviedrija  0,074 0,075 0,076 0,082 0,087  0,083  

 ES 28  0,588 0,587 0,592 0,571 0,553  0,565  

 

c)
 LCA emisijas faktoru avots: Eiropas aprites cikla atsauces datubāze (ELCD) ir izmantota kā galvenais avots aprites cikla emisijām 

saistībā ar dažādām elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (2002. gads). 

Datus par valsts elektroenerģijas ražošanu no dažādiem enerģijas vektoriem iegūst no Starptautiskās Enerģētikas aģentūras, 

2010. gads (ESAO valstu enerģētikas statistikas dati).  

  

 

 

SVARĪGI. Standartvērtības ir paredzēts regulāri atjaunināt. Jaunākā redakcija aplūkojama pakta tīmekļa vietnē 

sadaļā “Bibliotēka”. 

 

  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.eumayors.eu/Library,84.html
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II PIELIKUMS. DARBĪBU KATEGORIJAS 
 

 Darbības jomas 
 

A1 
Pašvaldības, dzīvojamās, terciārās 

ēkas un aprīkojums/iekārtas 
Darbību piemēri 

A11 Ēkas norobežojošās konstrukcijas Sienu, logu un jumtu siltumizolācija; ārējais noēnojums 

A12 
Atjaunojamo energoresursu enerģija 
siltumapgādei un siltajam ūdenim 

Saules bateriju uzstādīšana siltajam ūdenim 

A13 
Energoefektivitāte siltumapgādei un siltajam 
ūdenim 

Nodokļa atvieglojums par veco katlu nomaiņu uz 
kondensācijas apkures katliem 

A14 Energoefektīvas apgaismojuma sistēmas 
20 MVU pievienošanas Eiropas Komisijas GreenLight 
programmai 

A15 Energoefektīvas elektroierīces Stimuli sadzīves tehnikas nomaiņai pret jaunu tehniku 

A16 Integrēta rīcība (viss iepriekš minētais) 
Dzīvojamo ēku uzlabošana pēc nodošanas 
ekspluatācijā; tehnoloģiju pilnveides un izolācijas 
pasākumu apvienošana 

A17 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
Viedo skaitītāju uzstādīšana mājsaimniecībās; ēku 
energovadības sistēmu (BEM) uzstādīšana 
komerciālās ēkās 

A18 Uzvedības izmaiņas Pieprasījuma nodrošināšanas programmas 

A19 Cits - 

A2 Sabiedriskais apgaismojums  

A21 Energoefektivitāte  
Spuldžu un gaismekļu nomaiņa ar efektīvām spuldzēm 
un gaismekļiem 

A23 
Integrēta atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģija 

Tāda ielu apgaismojuma un luksoforu uzstādīšana, kas 
izmanto atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

A24 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
Gaismas intensitātes optimāla regulēšana, reaģējot uz 
mainīgiem vides apstākļiem 

A25 Cits - 

A3 Rūpniecība   

A31 Energoefektivitāte rūpniecības procesos 
Pāreja uz efektīvākiem katliem vai koģenerāciju 
apkures procesiem; dzinēju nomaiņa utt.  

A32 Ēku energoefektivitāte Ventilācija ar siltuma atgūšanu 

A33 Atjaunojamo energoresursu enerģija  
Saules enerģijas izmantošana dzesēšanai rūpnieciskos 
procesos 

A34 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Ēku energovadības sistēmu (BEM) uzstādīšana 

A35 Cits - 

A4 Transports  

A41 Nepiesārņojošāki/efektīvi transportlīdzekļi 
Samazināti nodokļi transportlīdzekļiem ar zemu emisiju 
līmeni  

A42 
Elektrotransportlīdzekļi (tostarp 
infrastruktūra) 

Uzlādes infrastruktūras ieviešana 

A43 Pāreja uz sabiedrisko transportu 
Sabiedriskā transporta infrastruktūras uzlabošana; 
transporta veidu savienojumu uzlabošana; stāvparki 

A44 Pāreja uz iešanu kājām un riteņbraukšanu  
Iešanas ar kājām un riteņbraukšanas infrastruktūras 
uzlabošana 

A45 Automobiļu koplietojums Automobiļu koplietojuma shēmu ieviešana 

A46 
Loģistikas un pilsētu kravu transporta 
uzlabošana 

Dzelzceļa savienojumu ar ostām uzlabošana 

A47 Ceļu tīkla optimizēšana
9
 Apvedceļu izbūve, lai samazinātu sastrēgumus 

                                                      
9
 Ņemiet vērā, kas saskaņā ar vairākiem pētījumiem pasākumi šajā jomā var izraisīt papildu satiksmi, kura savukārt var 

palielināt emisijas.  

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli


57 

 

A48 
Attīstības un izplatības ierobežošanas kopīga 
izmantošana 

Politikas virzienu īstenošana, lai pilsētu plešanos 
novirzītu uz jaunām attīstītām teritorijām 

A49 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Teledarbs; satiksmes pārvaldība; digitālais virziens 

A410 Ekoloģiska braukšana 
Vadītāju izglītošana un apmācība par tādu braukšanu, 
kas ir efektīva degvielas patēriņa ziņā 

A411 Cits - 

A5 Elektroenerģijas vietējā ražošana  

A51 Hidroelektriskā enerģija Maza mēroga hidroelektriskās stacijas attīstība 

A52 Vēja enerģija 30 iekšzemes vēja turbīnu uzstādīšana 

A53 Fotogalvaniskā enerģija Integrētu fotoelementu izbūve 

A54 Biomasas elektrostacija 
Koksnes biomasas elektrostacijas izbūve (1 MW 
ievadītā siltumjauda) 

A55 
Siltumenerģijas un elektroenerģijas 
koģenerācija 

Dabasgāzes koģenerācijas stacijas izbūve, lai 
nodrošinātu vietējās slimnīcas vajadzības (15 MW 
ievadītā siltumjauda) 

A56 Viedie tīkli Viedo tīklu vai viedo tīklu paraugprojektu īstenošana 

A57 Cits - 

A6 Siltuma/aukstuma vietējā ražošana  

A61 
Siltumenerģijas un elektroenerģijas 
koģenerācija 

Biomasas koģenerācijas stacijas izbūve, lai 
nodrošinātu centrālo apkuri/dzesēšanu 

A62 
Centrālās siltumapgādes/aukstumapgādes 
stacija 

Tādas iekārtas izbūve, kurā enerģijas ražošanai 
izmanto atkritumus un kas nodrošinās centrālo apkuri 

A63 
Centrālās siltumapgādes/aukstumapgādes 
tīkls (jauns, paplašināšana, atjaunošana) 

Esoša centrālās apkures tīkla atjaunošana 

A64 Cits - 

A7 Cits  

A71 Pilsētu atjaunošana 
Deindustrializētu teritoriju atjaunošana saskaņā ar 
ilgtspējīgas enerģijas kritērijiem 

A72 Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana Nulles atkritumu kampaņa 

A73 Koku stādīšana pilsētu teritorijās Kampaņa “Viens koks par katru jaundzimušo” 

A74 
Saistīts ar lauksaimniecību un 
mežsaimniecību 

Efektīvākas lauksaimniecības tehnikas izmantošana 

A75 Cits - 
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 Politikas instrumenti 

 

B1 Ēkas  

B11 Informētības vairošana/apmācība 
Kampaņas, lai veicinātu termostatisko vārstu 
uzstādīšanu 

B12 Energovadība 
Energovadības sistēmas pieņemšana pašvaldības 
īpašumos 

B13 Energosertifikācija/marķējums  Energosertifikātu izvietošana pašvaldības ēkās 

B14 Enerģijas piegādātāju pienākumi 
Samazinātas plūsmas dušas galvu un jaucējkrānu 
aeratoru izplatīšana iedzīvotājiem, ko īsteno enerģijas 
piegādātājs 

B15 Enerģijas/oglekļa nodokļi 
Lielāku nodokļu piemērošana degvielām atkarībā no to 
oglekļa satura 

B16 Dotācijas un subsīdijas 
Nodokļu kredīti par katlu nomaiņu uz efektīvākiem 
katliem 

B17 
Trešo personu finansējums; publiskā un 
privātā sektora partnerība 

Sociālo mājokļu uzlabošana pēc nodošanas 
ekspluatācijā saskaņā ar ESCO sistēmu, izmantojot 
trešo personu finansējumu 

B18 Publiskais iepirkums Energoefektivitātes kritēriji elektroierīču iegādei 

B19 Būvnormatīvi 
Viena stikla logu nomaiņa uz zemu-E dubulta 
stiklojuma logiem ēkām, ko uzlabo pēc nodošanas 
ekspluatācijā saskaņā ar pašvaldības būvnormatīvu 

B110 
Zemes izmantošanas plānošanas 
regulējums 

Jaunu dzīvojamo rajonu izbūve centrālās apkures tīkla 
tuvumā 

B111 Nav piemērojams - 

B112 Cits - 

B2 Sabiedriskais apgaismojums  

B21 Energovadība 
Energopatēriņa uzraudzības sistēmas īstenošana ielu 
apgaismojumam 

B22 Enerģijas piegādātāju pienākumi 
Ielu apgaismojuma atjaunošana, ko veic enerģijas 
piegādātājs 

B23 
Trešo personu finansējums; publiskā un 
privātā sektora partnerība 

ESCO mehānisms, ko īsteno ar trešo personu 
finansējumu vai publiskā un privātā sektora partnerība, 
lai nomainītu luksoforus 

B24 Publiskais iepirkums 
Energoefektivitātes prasību ieviešana attiecībā uz ielu 
apgaismojumu 

B25 Nav piemērojams - 

B26 Cits - 
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B3 Rūpniecība  

B31 Informētības vairošana/apmācība Labākās rūpniecības prakses publiskošana 

B32 Energovadība Energoauditi 

B33 Energosertifikācija/marķējums  Energosertifikācijas ieviešana rūpnieciskām ēkām  

B34 Energoefektivitātes standarti 
Atlikumsiltuma efektīvāka izmantošana un 
reglamentēšana 

B35 Enerģijas/oglekļa nodokļi 
Nodokļa samazinājums uzņēmumiem, kas iegulda 
energoefektivitātes pasākumos 

B36 Dotācijas un subsīdijas Finanšu stimuli enerģijas racionālai izmantošanai  

B37 
Trešo personu finansējums; publiskā un 
privātā sektora partnerība 

Energopakalpojumu uzņēmuma (ESCO) īstenota trešo 
personu finansējuma piesaistīšana, lai uzlabotu 
saspiesta gaisa sistēmu efektivitāti 

B38 Nav piemērojams - 

B39 Cits Ekoloģiskie rūpniecības parki 

B4 Transports  

B41 Informētības vairošana/apmācība 
Informatīvas kampaņas, lai sekmētu optimāla riepu 
spiediena pārbaudes; ilgtspējīga transporta 
veicināšana 

B42 
Integrēta biļešu tirdzniecība un maksu 
piemērošana 

Integrētas tarifu sistēmas ieviešana, ļaujot 
iedzīvotājiem ar vienu biļeti izmantot vairākus 
transporta veidus 

B43 Dotācijas un subsīdijas Pašvaldības stimuli elektrisko velosipēdu iegādei 

B44 Cenas noteikšana ceļiem Sastrēgumu nodeva 

B45 
Zemes izmantošanas plānošanas 
regulējums 

Transportlīdzekļu novietošanas iespēju pie mājokļiem 
ierobežošanas politika 

B46 
Transporta/mobilitātes plānošanas 
regulējums 

Kravas pārvadājumu ierobežojumu ieviešana pilsētas 
centrā; ātruma ierobežojumi 

B47 Publiskais iepirkums 
Energoefektivitātes prasību ieviešana attiecībā uz 
autobusiem vai pašvaldības transportlīdzekļiem 

B48 
Brīvprātīgas vienošanās ar 
ieinteresētajām personām 

Vairāku operatoru biļetes 

B49 Nav piemērojams - 

B410 Cits - 
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B5 Elektroenerģijas vietējā ražošana  

B51 Informētības vairošana/apmācība 
Izglītojošas kampaņas par vēja mikroturbīnu 
uzstādīšanu 

B52 Enerģijas piegādātāju pienākumi  
Fotoelementu staciju uzstādīšana, ko īsteno enerģijas 
piegādātājs 

B53 Dotācijas un subsīdijas Atbalsts iedzīvotājiem par vēja mikroturbīnu iegādi 

B54 
Trešo personu finansējums; publiskā un 
privātā sektora partnerība 

Publiskā un privātā sektora partnerības izveide starp 
pašvaldību (51 %) un privātu uzņēmumu (49 %), lai 
izbūvētu koģenerācijas staciju 

B55 Būvnormatīvi 
Jaunām ēkām ir jābūt saules baterijām, kas sedz 25 % 
no jumta platības 

B56 Zemes izmantošanas plānošana 

Teritoriju noteikšana, kurās būtu ieteicama 
elektrostaciju izbūve (piemēram, vecas rūpnieciskas 
teritorijas); 
jaunu rajonu plānošana, ņemot vērā atjaunojamo 
energoresursu enerģijas potenciālu 

B57 Nav piemērojams - 

B58 Cits - 

B6 Siltuma/aukstuma vietējā ražošana  

B61 Informētības vairošana/apmācība 
Apmācības kursi celtniecības nozarei par to, kā jaunās 
ēkās integrēt vietēji saražoto apkuri 

B62 Enerģijas piegādātāju pienākumi  
Centrālās apkures sistēmu uzstādīšana saskaņā ar 
enerģijas piegādātāju pienākumiem 

B63 Dotācijas un subsīdijas 
Subsīdijas kondominātiem, kam ir savienojums ar 
centrālās apkures tīklu 

B64 
Trešo personu finansējums; publiskā un 
privātā sektora partnerība 

ESCO projekta izstrāde, izmantojot trešo personu 
finansējumu, lai izbūvētu maza mēroga centrālās 
apkures sistēmu 

B65 Būvnormatīvi 
Jaunām ēkām jānodrošina savienojums ar centrālās 
apkures tīklu 

B66 
Zemes izmantošanas plānošanas 
regulējums 

Jauni dzīvojamie rajoni blakus centrālās apkures tīklam 

B67 Nav piemērojams - 

B68 Cits - 

B7 Cits  

B71 Informētības vairošana/apmācība 
Informētības vairošana semināros un publikācijās par 
klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 

B72 Zemes izmantošanas plānošana 
Pilsētu paplašināšanās teritorijās vienmēr jāparedz 
minimālas zaļās platības 

B73 Nav piemērojams - 

B74 Cits - 
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III PIELIKUMS. MAZINĀŠANAS RĀDĪTĀJU PIEMĒRI 
 

Turpmāk sniegti daži rādītāju piemēri, ko jūsu pašvaldība var izmantot, lai uzraudzītu progresu (šie 

saraksti nav izsmeļoši).  

 

 Piemēri rādītājiem un vajadzīgajiem parametriem, kas nav ietverti veidnē 

 
Rādītāji Vajadzīgie parametri 

SEG emisijas uz iekšzemes kopprodukta (IKP) vienību 
[CO2 t vai CO2 ekv. t/milj. €] 

Pašvaldības IKP 

Ēku energointensitāte [kWh/m
2
] Ēku platības kvadrātmetri  

Transporta oglekļa dioksīda emisiju intensitāte 
[CO2/km] 

Transporta kategorijas nobrauktie km 

Sabiedriskā transporta lietotāji [pkm/uz iedzīvotāju] Pasažieri un km sabiedriskajā transportā 

Enerģijas izdevumi pašvaldībā [€/gadā] Pašvaldības enerģijas izdevumi 

Enerģijas izdevumi mājsaimniecībās [€/gadā] 
Mājsaimniecību tiešā lietotāja cena pa enerģijas 
nesējiem  

Mājsaimniecības ienākumu īpatsvars, ko tērē 
kurināmajam un elektroenerģijai [%] 

Mājsaimniecības gada enerģijas izdevumi; vidējie 
mājsaimniecības ienākumi 

Iedzīvotāju īpatsvars, kam nav piekļuves 
elektroenerģijai vai komerciāliem energopakalpojumiem 
[%] 

Iedzīvotāju skaits, kam nav piekļuves elektroenerģijai 
vai komerciāliem energopakalpojumiem 

Piekļuve sabiedriskajam transportam [skaits] 
Cilvēku skaits 0,5 km attālumā no sabiedriskā 
tranzīta 

Primārās enerģijas izmantojums uz iedzīvotāju 
[MWh/iedzīvotāju]  

Primārās enerģijas patēriņš 

Gaisa piesārņotāju emisijas no sauszemes transporta 
[μg/m

3
 vai mg/m

3
] 

Slāpekļa oksīdu (NOx), sēra oksīdu (SOx), cietdaļiņu 
un oglekļa monoksīda (CO) emisijas 

 

 

 Uz progresu balstītu rādītāju piemēri katrai “darbības jomai” 

 

Darbības joma Rādītājs 

Pašvaldības – dzīvojamās – terciārās ēkas   

Ēkas norobežojošās konstrukcijas 
Ēku ar izolāciju skaits/virsmas platība, kam nodrošināta 
izolācija [-/m

2
] 

Siltumapgādes un siltā ūdens apgādes 
energoefektivitāte  

Nomainīto katlu skaits [-] 

Energoefektīvas apgaismojuma sistēmas  Nomainīto spuldžu skaits [-] 

Energoefektīvas elektroierīces  Nomainīto elektroierīču skaits [-] 

Atjaunojamo energoresursu enerģija 
siltumapgādei un siltajam ūdenim 

Uzstādīto saules fotoelementu virsmas platība [m
2
] 

Integrēta darbība  Pārbūvēto ēku skaits/pārbūvētās virsmas platība [-/m
2
] 

IKT 
Ēku skaits, kurās uzstādīti viedie skaitītāji [-]/jaunu ēku skaits 
ar domotikas sistēmām [-] 

Uzvedības izmaiņas 
  

Dalībnieku skaits informētības vairošanas kampaņās [-
]/izplatīto kompakto luminiscences lampu skaits [-] 

Sabiedriskais apgaismojums    

Energoefektivitāte Tradicionālo luksoforu lampu skaits, kas nomainītas uz LED [-] 
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Integrēta atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģija  

Uzstādītā atjaunojamo energoresursu jauda (kW) 

IKT  Uzstādīto tālvadības sistēmu skaits [-] 

Rūpniecība      

Energoefektivitāte rūpniecības procesos  Nomainīto katlu skaits [-] 

Ēku energoefektivitāte  Nomainīto spuldžu skaits [-] 

Atjaunojamo energoresursu enerģija   Uzstādītā atjaunojamo energoresursu jauda (kW) 

Pašvaldības – sabiedriskais – privātais 
transports  

  

Nepiesārņojošāki/efektīvi pašvaldības 
transportlīdzekļi 

Nomainīto transportlīdzekļu skaits [-] 

Pašvaldības autoparks — efektīva braukšana Piemērs: īstenoto kursu skaits no kopējā plānotā apjoma (%) 

Nepiesārņojošāks/efektīvs sabiedriskais 
transports  

Iepirktu jaunu saspiestas dabasgāzes autobusu skaits [-] 

Sabiedriskā transporta infrastruktūra, maršruti 
un regularitāte 

Tīkla pagarinājums (km)/pakalpojumu skaits dienā [-] 

Elektrotransportlīdzekļu infrastruktūra  Uzlādes punktu skaits [-] 

Automobiļu koplietojums Koplietojuma transportlīdzekļu un vietu skaits [-] 

Iešana kājām un riteņbraukšana Velosipēdu novietņu skaits [-] 

IKT 
Ieviesto ceļu ar dažādiem ātruma ierobežojumiem (VSB) skaits 

[-]/ieviesto teledarba shēmu skaits [-] 

Efektīva braukšana 
Piemērs: īstenoto kursu/kampaņu skaits no kopējā plānotā 
apjoma (%) 

Elektroenerģijas vietējā ražošana    

Hidroelektriskā enerģija  Uzstādītā jauda [MW] 

Vēja enerģija  Uzstādītā jauda [MW] 

Fotogalvaniskā enerģija  Uzstādītā jauda [MW] 

Biomasas elektroenerģija Uzstādītā jauda [MW] 

Siltumenerģijas un elektroenerģijas 
koģenerācija  

Uzstādītā jauda [MW] 

Siltuma/aukstuma vietējā ražošana    

Centrālās siltumapgādes/aukstumapgādes 
tīkls (jauns, paplašināšana, atjaunošana)  

Tīkla pagarinājums [km]/klientu skaits [-] 

Siltumenerģijas un elektroenerģijas 
koģenerācija  

Uzstādītā jauda [MW] 

Cits    

Atkritumu apsaimniekošana  
Pārstrādāto atkritumu daudzums [tonnas]/sadzīves atkritumi, 
ko vāc dalīti (%) 

Notekūdeņu apsaimniekošana Nomainīto ūdenssūkņu skaits [-] 

Koku stādīšana pilsētu teritorijās  Neto koku ieguvums [-] 

Saistīts ar lauksaimniecību un mežsaimniecību 
  

Nomainītās lauksaimniecības tehnikas skaits [-]/nomainīto 
drenēšanas sūkņu skaits [-] 
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IV PIELIKUMS. PIELĀGOŠANĀS RĀDĪTĀJU PIEMĒRS 
 

Šie rādītāji ir tikai ieteikums. Tie attiecas uz neaizsargātību, ietekmi un rezultātiem. Neviens no 

turpmāk uzskaitītajiem rādītājiem nav obligāts; drīzāk tie ir ilustratīvi piemēri. Ņemiet vērā, ka rādītāji ir 

klasificēti pa dažādiem sektoriem un kategorijām, kas norādītas šīs veidnes iepriekšējās cilnēs. Tāpat 

ir sniegts (neizsmeļošs) rādītāju piemēru saraksts. Varat izvēlēties rādītājus, ko jūsu pašvaldība 

izmanto, lai novērtētu progresu, un papildināt sarakstu ar saviem rādītājiem, proti, vienkārši pēc 

vajadzības pievienojiet/paslēpiet rindas. 

 

 Ar neaizsargātību saistītie rādītāji 

 

Neaizsargātības 
veids 

Ar neaizsargātību saistītie rādītāji Vienība 

Klimata 
neaizsargātība 

Dienu/nakšu skaits ar ekstremālu temperatūru (salīdzinājumā ar 
gada/sezonas atsauces temperatūru dienā/naktī) 

Dienu/nakšu 
skaits 

Klimata 
neaizsargātība 

Karstuma/aukstuma viļņu biežums 
Mēneša/gada 

vidējais 
rādītājs 

Klimata 
neaizsargātība 

Dienu/nakšu skaits ar ekstremāliem nokrišņiem (salīdzinājumā ar 
gada/sezonas atsauces nokrišņiem dienā/naktī katrā sezonā) 

Dienu/nakšu 
skaits 

Klimata 
neaizsargātība 

Secīgu dienu/nakšu skaits bez lietus 
Dienu/nakšu 

skaits 

Sociālekonomiskā 
neaizsargātība 

Pašreizējais iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar prognozēm 
2020./2030./2050. gadā 

Iedzīvotāju 
skaits 

Sociālekonomiskā 
neaizsargātība 

Iedzīvotāju blīvums (salīdzinājumā ar valsts/reģiona vidējo rādītāju 
X. gadā X valstī/reģionā) 

Iedzīvotāju uz 
km

2
 

Sociālekonomiskā 
neaizsargātība 

Jutīgu iedzīvotāju grupu (piemēram, vecāka gada gājuma cilvēku 
(65+)/gados jaunu cilvēku (25-), vientuļu pensionāru mājsaimniecību, 
zemu ienākumu/bezdarbnieku mājsaimniecību) % īpatsvars 
salīdzinājumā ar valsts vidējo rādītāju X. gadā X valstī 

% 

Sociālekonomiskā 
neaizsargātība 

% no iedzīvotājiem, kas dzīvo apdraudētās teritorijās (piemēram, 
plūdu/sausuma/karstuma viļņu/meža vai zemes ugunsgrēku apdraudētās 
teritorijās) 

% 

Sociālekonomiskā 
neaizsargātība 

% no teritorijām, kas nav pieejamas avārijas/ugunsdzēsības dienestiem % 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

% izmaiņas gada/mēneša vidējā temperatūrā % 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

% izmaiņas gada/mēneša vidējos nokrišņos % 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

Transporta (piemēram, sauszemes/dzelzceļa transporta) tīkla garums, 
kas atrodas apdraudētās teritorijās (piemēram, plūdu/sausuma/karstuma 
viļņu/meža vai zemes ugunsgrēku apdraudētās teritorijās) 

km 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

Piekrastes/upes (upju) garums, ko skar ekstremāli laika apstākļi/augsnes 
erozija (bez pielāgošanās) 

km 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

% no zemām vai augstām teritorijām % 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

% no piekrastes vai upju krastu teritorijām % 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

% no aizsargātām (ekoloģiski un/vai kultūras ziņā jutīgām) teritorijām/% 
no teritorijām, ko sedz mežs 

% 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

% no (piemēram, 
dzīvojamām/komerciālām/lauksaimniecības/rūpnieciskām/tūristu 
iecienītām) apdraudētām teritorijām (piemēram, plūdu/sausuma/karstuma 
viļņu/meža vai zemes ugunsgrēku apdraudētām teritorijām) 

% 

Fiziskā un vides Pašreizējais enerģijas patēriņš uz iedzīvotāju salīdzinājumā ar MWh 
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Neaizsargātības 
veids 

Ar neaizsargātību saistītie rādītāji Vienība 

neaizsargātība prognozēm 2020./2030./2050. gadā 

Fiziskā un vides 
neaizsargātība 

Pašreizējais ūdens patēriņš uz iedzīvotāju salīdzinājumā ar prognozēm 
2020./2030./2050. gadā 

m3 

Cits [lūdzu, 
norādiet] 

Cits [lūdzu, norādiet] 
[lūdzu, 

norādiet] 

 Ar ietekmi saistītie rādītāji 

 

Skartais(-ie) 
sektors(-i) 

Ar ietekmi saistītie rādītāji Vienība 

Ēkas 
(Sabiedrisku/dzīvojamo/terciāro) ēku skaits vai %, kas cietušas 
bojājumus ekstremālu laika apstākļu/parādību dēļ 

(gadā/konkrētā 
laikposmā) 

Transports, 
enerģētika, 
ūdens, atkritumi, 
IKT 

Transporta/enerģētikas/ūdens/atkritumu/IKT infrastruktūras sistēmu 
skaits vai %, kas cietušas bojājumus ekstremālu laika apstākļu/parādību 
dēļ 

(gadā/konkrētā 
laikposmā) 

Zemes 
izmantošanas 
plānošana 

Pelēko/zilo/zaļo teritoriju skaits vai %, kas cietušas bojājumus ekstremālu 
laika apstākļu/parādību dēļ (piemēram, karstuma salu efekts, plūdi, 
akmeņu un/vai zemes nogruvumi, meža/zemes ugunsgrēki) 

% 

Transports, 
enerģētika, 
ūdens, atkritumi, 
civilā 
aizsardzība un 
ārkārtas 
situācijas 

Dienu skaits, kad ir sabiedrisko pakalpojumu traucējumi (piemēram, 
energoapgādes/ūdensapgādes, veselības/civilās aizsardzības/avārijas 
dienestu, atkritumu apsaimniekošanas traucējumi)  

- 

Transports, 
enerģētika, 
ūdens, atkritumi, 
civilā 
aizsardzība un 
ārkārtas 
situācijas 

Sabiedrisko pakalpojumu traucējumu (piemēram, 
energoapgādes/ūdensapgādes, sabiedriskā transporta satiksmes, 
veselības/civilās aizsardzības/avārijas dienestu pakalpojumu traucējumu) 
vidējais ilgums (stundās)  

Stundas 

Veselība 
Ievainoto/evakuēto/pārvietoto cilvēku skaits ekstremālu laika apstākļu dēļ 
(piemēram, karstuma vai aukstuma viļņi) 

(gadā/konkrētā 
laikposmā) 

Veselība 
Nāves gadījumu skaits ekstremālu laika apstākļu dēļ (piemēram, 
karstuma vai aukstuma viļņi) 

(gadā/konkrētā 
laikposmā) 

Civilā 
aizsardzība un 
ārkārtas 
situācijas 

Vidējais policijas/ugunsdzēsēju/avārijas dienestu reaģēšanas laiks 
(minūtēs) ekstremālu laika apstākļu gadījumā 

Minimālā vērtība 

Veselība Izdoto ūdens kvalitātes brīdinājumu skaits % 

Veselība Izdoto gaisa kvalitātes brīdinājumu skaits  

Vide un 
bioloģiskā 
daudzveidība 

% no teritorijām, ko skar augsnes erozija/augsnes kvalitātes 
pasliktināšanās 

% 

Vide un 
bioloģiskā 
daudzveidība 

% no dzīvotņu zudumiem ekstremālu laika apstākļu dēļ % 

Vide un 
bioloģiskā 
daudzveidība 

% izmaiņas dabīgo sugu skaitā % 

Vide un 
bioloģiskā 
daudzveidība 

% no dabīgajām (dzīvnieku/augu) sugām, ko skar slimības, kuras 
saistītas ar ekstremāliem laika apstākļiem/parādībām 

% 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% no lauksaimniecības zaudējumiem ekstremālu laika apstākļu/parādību 
dēļ (piemēram, sausuma/ūdens trūkuma, augsnes erozijas dēļ) 

% 

Lauksaimniecība % no lauksaimniecības dzīvnieku zaudējumiem ekstremālu laika apstākļu % 
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Skartais(-ie) 
sektors(-i) 

Ar ietekmi saistītie rādītāji Vienība 

un 
mežsaimniecība 

dēļ 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% izmaiņas kultūraugu ražā/pļavu gadskārtējās ražības attīstība % 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% no lauksaimniecības dzīvnieku zaudējumiem kaitēkļu/patogēnu dēļ % 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% no kokmateriālu zaudējumiem kaitēkļu/patogēnu dēļ % 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% izmaiņas mežu sastāvā % 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% izmaiņas ūdens iegūšanā % 

Tūrisms % izmaiņas tūristu plūsmās/tūrisma darbībās % 

Cits 
Gada ekonomiskie zaudējumi (€) (piemēram, 
komerciālās/lauksaimniecības/rūpniecības/tūrisma nozarēs) ekstremālu 
laika apstākļu dēļ 

EUR/gadā 

Cits Saņemtās kompensācijas gadā (€) (piemēram, apdrošināšana) EUR/gadā 

 Ar rezultātiem saistītie rādītāji 

 

Attiecīgais(-ie) 
sektors(-i) 

Ar rezultātiem saistītie rādītāji Vienība 

Ēkas 
% no (sabiedriskām/dzīvojamām/terciārajām) ēkām, kam pēc nodošanas 
ekspluatācijā ir uzlabots pielāgošanās noturīgums 

% 

Transports, 
enerģētika, 
ūdens, atkritumi, 
IKT 

% no transporta/enerģētikas/ūdens/atkritumu/IKT infrastruktūras, kam pēc 
nodošanas ekspluatācijā ir uzlabots pielāgošanās noturīgums 

% 

Zemes 
izmantošanas 
plānošana 

% izmaiņas zaļajā un zilajā infrastruktūrā/teritorijās (virszemes) % 

Zemes 
izmantošanas 
plānošana 

% izmaiņas saistītās zaļajās un zilajās teritorijās % 

Zemes 
izmantošanas 
plānošana 

% izmaiņas necaurlaidīgās virsmās/augsnes mitruma līmenī % 

Zemes 
izmantošanas 
plānošana 

% izmaiņas lietus ūdens pārplūdes uzsūkšanā (augsnes infiltrācijas izmaiņu dēļ) % 

Zemes 
izmantošanas 
plānošana 

% izmaiņas ēnojumā (un saistītās pilsētu vides izraisītā karstuma salu efekta 
izmaiņas) 

% 

Zemes 
izmantošanas 
plānošana 

% no piekrastes, kas paredzēta kontrolētai pārkārtošanai % 

Ūdens % izmaiņas ūdens zudumos (piemēram, ūdens sadales sistēmas noplūdes dēļ) % 

Ūdens % izmaiņas lietus ūdens uzglabāšanā (atkārtotai lietošanai) % 

Atkritumi 
% izmaiņas savāktajos/pārstrādātajos/likvidētajos/sadedzinātajos cietajos 
atkritumos 

% 

Vide un 
daudzveidība 

% no atjaunotajām dzīvotnēm/% no aizsargātajām sugām  % 
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Attiecīgais(-ie) 
sektors(-i) 

Ar rezultātiem saistītie rādītāji Vienība 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% izmaiņas kultūraugu ražā pielāgošanās pasākumu dēļ % 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% izmaiņas ūdens patēriņā lauksaimniecībai/drenēšanai % 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

% no atjaunotajiem mežiem % 

Tūrisms % izmaiņas tūristu plūsmās % 

Tūrisms % izmaiņas tūrisma darbībās % 

Cits 
% izmaiņas atjaunošanas un rekonstrukcijas izmaksās saistībā ar ekstremāliem 
laika apstākļiem 

% 

Cits 
Pilsētas/citu ieinteresēto personu ieguldījums (€) pielāgošanās pētniecībā 
(piemēram, augsnes aizsardzība, ūdens/energoefektivitāte utt.) 

€ 

Cits 
Pilsētas ieguldījums (€) izglītības/veselības aprūpes un ārkārtas situāciju 
sistēmās 

€ 

Cits 
Informētības vairošanas pasākumu, kas paredzēti iedzīvotājiem un vietējām 
ieinteresētajām personām, skaits 

- 

Cits Tādu apmācību skaits, kas vērstas uz darbiniekiem - 

Cits 
Tiešo saņēmēju skaits, kas iesaistīts pielāgošanās procesa atskaites lēmumu 
pieņemšanā ar kopienas līdzdalības pasākumu starpniecību 

- 
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V PIELIKUMS. GALVENO PIELĀGOŠANĀS TERMINU GLOSĀRIJS 
 

 Galvenie pielāgošanās termini 
 

Pielāgošanās 

Dabas vai cilvēku sistēmu pielāgošanās, reaģējot uz faktiskiem vai paredzamiem 
klimatiskajiem apstākļiem vai to sekām. Šī pielāgošanās mazina kaitējumu vai izmanto 
ieguvumu iespējas. Var izšķirt dažādus pielāgošanās veidus, tostarp sagatavošanās, 
autonomo un plānoto pielāgošanos. 

Apdraudējums 

Dabas vai cilvēka ierosināta fiziska notikuma vai tendences iespējamība vai fiziska ietekme, 
kas var novest pie nāves gadījumiem, savainojumiem vai citām veselību skarošām sekām, 
kā arī mantas, infrastruktūras, iztikas līdzekļu pakalpojumu sniegšanas, ekosistēmas un 
vides resursu bojājumiem un zaudējumiem. Šajā veidnē termins “apdraudējums” parasti 
attiecas uz notikumiem vai tendencēm, kas saistītas ar klimatu, kā arī to fiziskajām sekām. 

Pakļautība 
Cilvēku, iztikas līdzekļu, sugu vai ekosistēmu, vides funkciju un resursu, infrastruktūras vai 
ekonomikas, sociālo vai kultūras pamatlīdzekļu atrašanās apdraudētās zonās un tādējādi to 
pakļautība iespējamiem zaudējumiem. 

Jutīgums 
Jutīgums ir pakāpe, kādā sistēmu negatīvi vai pozitīvi ietekmē klimata mainīgums vai klimata 
pārmaiņas. 

Neaizsargātība 
Tas, cik lielā mērā sistēma ir neaizsargāta pret un nespēj risināt klimata pārmaiņu negatīvo 
ietekmi, tostarp klimata mainīgumu un ekstremālus apstākļus. 

Ietekme 

Ietekme parasti attiecas uz potenciālajām sekām (bez pielāgošanas) uz dzīvību, iztikas 
līdzekļiem, veselību, ekosistēmām, tautsaimniecībām, sabiedrību, kultūru, pakalpojumiem un 
infrastruktūru, kuras rada klimata pārmaiņu mijiedarbība vai bīstamas klimata parādības, kas 
notiek konkrētā laikposmā. Ietekmi sauc arī par sekām.  

Risks 

Iespējamās sekas, ja ir runa par kaut ko vērtīgu un ja nav skaidrs, kāds būs iznākums 
(ņemot vērā to, ka vērtības ir dažādas). Risku nereti apraksta kā bīstamu notikumu vai 
tendenču iespējamību, ko pastiprina ietekme, ja šie notikumi vai tendences patiešām notiek. 
Risku rada neaizsargātības, pakļautības un apdraudējuma mijiedarbība. Šajā veidnē terminu 
“risks” galvenokārt izmanto, lai runātu par klimata pārmaiņu ietekmes risku.  

 

 

 Klimata apdraudējumi 

 

Plūdi 

Upes vai citas ūdenskrātuves pārplūšana vai ūdens uzkrāšanās teritorijās, kas parasti 
neatrodas zem ūdens. Plūdi var ietver upju plūdus, pēkšņus plūdus, plūdus pilsētā, lietus 
periodu izraisītus plūdus, kanalizācijas pārplūšanu, piekrastes plūdus, kā arī plūdus, ko 
izraisījusi ledus ezeru pārplūšana. 

Sausums 
Neparasti sauss periods, kas ir pietiekami ilgstošs, lai izraisītu nopietnu hidroloģisko 
nelīdzsvarotību.  

Vētras 
Atmosfēras traucējumi, kas var izpausties kā spēcīgi vēji kopā ar lietu, sniegu vai citiem 
nokrišņiem un pērkonu un zibeni. 
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 Pielāgošanās process 
 

Risku un 
neaizsargātības 
novērtējums(-i) 

Nosaka riska būtību un apmēru, analizējot iespējamos apdraudējumus un novērtējot 
neaizsargātību, kas varētu potenciāli apdraudēt vai kaitēt cilvēkiem, mantai, dzīvībai un 
videi, no kuras tie atkarīgi. Tas ļauj noteikt kritiski svarīgas jomas, tādējādi sniedzot 
informāciju, kas vajadzīga lēmumu pieņemšanai. Tas var būt viens novērtējums vai vairāki 
novērtējumi, kas atspoguļo dažādas vietējās prioritātes. Var būt dažādi novērtējumu veidi 
(piemēram, institucionālā riska novērtējumi, apdraudējumu novērtējumi, retrospektīvi 
neaizsargātības novērtējumi ekstremālu laika apstākļu gadījumā). 

Pielāgošanās 
stratēģija 

Pašvaldības redzējums par nākotnes situāciju, kurā esam noturīgāki pret klimata 
pārmaiņām. Nosaka prioritāras darbības jomas, kā arī mehānismus ieinteresēto personu 
iesaistīšanai, finansējuma un resursu mobilizēšanai, kā arī nepārtrauktai uzraudzībai un 
pārskatīšanai. 

Pielāgošanās 
rīcības plāns 

Nosaka konkrētu pielāgošanās darbību kopumu kopā ar laikposmiem un uzdotajiem 
pienākumiem, tādējādi realizējot ilgtermiņa stratēģiju.  

Pielāgošanās 
darbības (vai 

pasākumi) 

Pieejas, procesi un darbības, kas vērsti uz mūsu pielāgošanās spēju uzlabošanu 
(pielāgošanās spējas veidošana) un uz klimata pārmaiņu seku mazināšanu, to pielāgošanu 
un izmantošanu (pielāgošanās nodrošināšana). 

Pielāgošanās 
variantu 

novērtējums 

Variantu noteikšana, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un tās novērtētu saskaņā ar tādiem 
kritērijiem kā pieejamība, ieguvumi, izmaksas, efektivitāte, lietderība un iespējamība. 

Integrēšana 
Pielāgošanās integrēšana politikas procesos nozīmē uzmanības koncentrēšanu uz 
pielāgošanās jautājumiem citos pašreizējos (nozaru) politikas procesos. 

Novērtējums 
Process, kurā sistemātiski un objektīvi novērtē pielāgošanās pasākuma efektivitāti, ņemot 
vērā tā mērķus. 

 

 Sektori 
 

Ēkas 
Attiecas uz jebkuru (pašvaldības/dzīvojamo/terciāro, sabiedrisko/privāto) konstrukciju vai 
konstrukciju grupu, apkārtējo teritoriju, pastāvīgi uzbūvētu vai uzceltu attiecīgajā vietā. 

Transports 

Attiecas uz sauszemes, dzelzceļa, gaisa un ūdens transportu un saistīto infrastruktūru 
(piemēram, ceļus, tiltus, centrus, tuneļus, ostas un lidostas). Ietver garu virkni valsts un 
privātos pamatlīdzekļus, bet neietver visus saistītos kuģus un transportlīdzekļus (kā arī 
saistītās daļas un procesus). 

Enerģētika 

Attiecas uz energoapgādi un saistīto infrastruktūru (ražošanas, pārvades un sadales tīkli, 
visi enerģijas veidi). Ietver ogles, jēlnaftu, šķidro dabasgāzi, naftas rafinēšanas rūpnīcu 
izejvielas, piedevas, naftas produktus, gāzes, atjaunojamos kurināmos un atkritumus, 
elektroenerģiju un apkuri. 

Ūdens 

Attiecas uz ūdensapgādi un saistīto infrastruktūru. Attiecas arī uz ūdens izmantošanu 
(piemēram, mājsaimniecībās, rūpniecībā, enerģijas ražošanai, lauksaimniecībā utt.) un 
notekūdeņu un lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu, kas ietver kanalizācijas, 
drenāžas un attīrīšanas sistēmas (t. i., process, lai panāktu notekūdeņu atbilstību vides 
standartiem vai citām kvalitātes normām, kā arī lai risinātu jautājumu saistībā ar 
pārmērīgu daudzumu ūdens lietus vai vētras rezultātā). 

Atkritumi 
Ietver darbības (tostarp savākšanu, apstrādi un likvidēšanu), kas saistītas ar dažādu veidu 
atkritumu, piemēram, cieto vai necieto rūpniecisko vai sadzīves atkritumu, kā arī 
piesārņoto vietu, apsaimniekošanu. 
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Zemes 
izmantošanas 
plānošana 

Valsts iestāžu īstenots process, lai noteiktu, novērtētu un izlemtu par dažādiem zemes 
izmantošanas variantiem, tostarp ņemot vērā ilgtermiņa ekonomikas, sociālos un vides 
mērķus un ietekmi uz dažādām kopienām un interešu grupām, kā arī lai pēc tam 
izstrādātu un izplatītu plānus vai noteikumus, kuros aprakstīti atļautie vai pieņemamie 
lietojumi. 

Lauksaimniecība 
un 
mežsaimniecība 

Ietver zemi, kas klasificēta/paredzēta lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, kā arī 
organizācijas un nozares, kuras saistītas ar radīšanu un ražošanu pašvaldībā un ap tās 
robežām. Attiecas uz lopkopību, akvakultūru, agromežsaimniecību, biškopību, dārzkopību 
un citām lauksaimniecības un mežsaimniecības apsaimniekošanas darbībām un 
pakalpojumiem šajā jomā. 

Vide un 
bioloģiskā 
daudzveidība 

Vide attiecas uz zaļām un zilām ainavām, kā arī gaisa kvalitāti, ietverot pilsētas perifēriju.  
Bioloģiskā daudzveidība attiecas uz dabas daudzveidību konkrētā reģionā, ko novērtē ar 
sugu daudzveidību, daudzveidību starp sugām, kā arī ekosistēmu daudzveidību. 

Veselība 

Attiecas uz dominējošo patoloģiju (alerģiju, audzēju, elpvadu un sirds saslimšanu utt.) 
ģeogrāfisko izplatību, informāciju, kas apraksta ietekmi uz veselību (bioloģiskie rādītāji, 
auglības samazināšanās, epidēmijas) vai uz cilvēku labklājību (nogurums, stress, 
pēctraumatiskā stresa izraisīti traucējumi, nāves gadījumi utt.), kas ir tieši (gaisa 
piesārņojums, karstuma viļņi, sausums, smagi plūdi, piezemes ozons, troksnis utt.) vai 
netieši (pārtikas/ūdens kvalitāte un pieejamība, ģenētiski modificētie organismi utt.) 
saistīta ar vides kvalitāti. Tas arī ietver veselības aprūpes pakalpojumus un saistīto 
infrastruktūru (piemēram, slimnīcas). 

Civilā 
aizsardzība un 
ārkārtas 
situācijas 

Attiecas uz civilās aizsardzības nodrošināšanu un ārkārtas situāciju risināšanu, ko īsteno 
valsts iestādes (piemēram, civilās aizsardzības iestādes, policija, ugunsdzēsēji, ātrā 
palīdzība, vidējais medicīnas personāls un neatliekamā medicīniskā palīdzība) un vai to 
vārdā un kas ietver vietējā līmeņa katastrofu riska mazināšanu un pārvaldību (t. i., spēju 
veidošanu, koordinēšanu, aprīkojumu, rīcības plānošanu ārkārtas situācijās utt.). 

Tūrisms 
Attiecas uz tādu cilvēku darbībām, kas ceļo uz un uzturas vietās ārpus savas ierastās 
vides ne ilgāk kā vienu secīgu gadu atpūtas, uzņēmējdarbības un citos nolūkos, kuri nav 
saistīti ar tādas darbības veikšanu, par ko saņem atlīdzību no apmeklētās vietas. 

Cits 
Jebkuras citas nozares (piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), 
rūpniecība, finanšu nozare) 

 

 

 Avoti 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) statistikas terminu glosārijs 

EUROSTAT nomenklatūras atsauces un vadība 

INSPIRE glosārijs  

 

 

 Papildu definīcijas 
 

IPCC terminu glosārijs (2012. gads)  

Pielāgošanās klimata pārmaiņām tiešsaistes glosārijs  

 
  

https://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&IntCurrentPage=1&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/glossary
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