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Liepājai ir svarīgi uzņemties iniciatīvu pārejā uz klimatneitralitāti dažādās nozarēs



Mēru pakts

• Dalība kopš 2012.g.

• Kopējais CO2 emisiju

samazinājums 2021.gadā,

salīdzinot ar bāzes gadu

(2006), ir 46%

• Lielākais CO2

samazinājums vērojams

siltumapgādē

• 2021.gadā 53% privātais

transports, 27%

dabasgāze

• Mērķis ir klimatneitralitāte

2030.gadā



Lielākais atjaunotu un energoefektīvu iestāžu un dzīvojamo māju skaits Latvijā



Sabiedriskā transporta attīstība, 14 jauni zemās grīdas tramvaji, 60+ km veloceliņi



• Jauna šķeldas katlu māja

• Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED (~7000 

gabali)

• Iekštelpu apgaismojuma nomaiņa 33 skolās 

un bērnudārzos

• Plašāka atjaunīgo energoresursu 

izmantošana

• Energokopienu izveide, iesaistot pašvaldības 

iestādes un kapitālsabiedrības

• Iedzīvotāju izglītošana

• Sadarbība ar daudzdzīvokļu māju 

pārvaldniekiem

• Sabiedriskā transporta kustības biežuma 

pārskatīšana
Risinājumi energokrīzē



Klimatneitrāla un vieda pilsēta 2030.gadā - 100 pilsētas Eiropā, kopīgi mērķi, piemērs citiem, klimata 
kontrakts 



• Kontrakts ir starp pašvaldību un citām

iesaistītajām pusēm, lai kopīgi sasniegtu

mērķi

• Kontraktā ir jāiesaista pašvaldības

administrācija, publiskais, privātais sektors,

iedzīvotāji

• Tas var būt gan vietējā, gan reģionālā, gan

valstiskā līmenī

• Kontrakts ir domāts, lai identificētu

pašvaldības prioritātes un veicinātu rīcības

klimata jomā ar konkrētām darbībām

• Kontrakts ir domāts, lai iesaistītajiem būtu

skaidrs mērķis un apņemšanās

Klimata kontrakts



• Kā mēs varam izmērīt un sasniegt 

klimatneitralitāti katrā sektorā un rīcībā

• Kā mainīt sabiedrības uztveri un darbības 

klimata jautājumos

• Kādas būs pilsētu problēmas pēc 

2030.gada un kā tām sagatavoties

Izvirzītie jautājumi



• Viedpilsēta (pilotteritorijas izveide, viedie 

pilsētvides risinājumi, datu izmantošana)

• Mobilitāte (plāna izstrāde, elektroauto un 

elektrovelosipēdu koplietošana)

• Ēku sektors (jaunu ēku būvniecība, 

energoefektivitātes paaugstināšana)

• AER (energokopienas, ūdeņradis)

• Vienlaikus aptverot visu pilsētu un visas 

nozares

• CO2 bilance

• Daudzlīmeņu sadarbība

Galvenās veicamo darbu portfeļa sadaļas 



• ES projekti un pieejamās naudas 

enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā ir 

daudz

• Liela daļa dokumentācijai un izpētei

• Jāizvērtē patērētais laiks un cilvēkresursi

• Pirms pieteikšanās dažādās aktivitātēs 

jāsaprot konkrēti mērķi, ko vēlas sasniegt

• Ja ir veikti priekšdarbi, tad ir vieglāk izvirzīt 

nākamos mērķus

• Domāt, ne tikai pēc šodienas vajadzībām, 

bet par vajadzībām, kādas būs 2030.gadā

Kļūdas un ieteikumi




