
Zemgales reģiona 
Klimata pārmaiņu pielāgošanās plāns

Sanāksme – diskusija “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Zemgales reģionā: 
iespējamo risinājumu īstenošanas plānošana”

Zoom platforma, 03.02.2022.



Līdzšinējā ZPR plānošanas dokumentu vēsture

2010 – ZPR lauku teritoriju Mobilitātes plāns (2010+)

2012 – Zemgales reģiona Rīcības plāns enerģētikā (2012-2020, AER, EE)

2015 – ZPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030;

ZPR Attīstības programma 2015-2020

2018 – ZPR Enerģētikas rīcības plāns 2018-2025 (ar zaļā transporta sadaļu)

2021 – ZPR Attīstības programma 2021-2027

Zemgales reģiona Mobilitātes plāns 2021-2030



Nākotnes nodomi

Enerģētikas plāns 18-25 → Enerģētikas un Klimata plāns 2030 

Aprites ekonomikas Rīcības plāns 2030

Klimata pārmaiņu pielāgošanās plāns 2030 -?



LR Enerģētikas un Klimata plāns 2030 



Klimata pārmaiņas ZPR plānošanas dokumentu hierarhijā

Stratēģija 2030 – ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi

AP 2027             – horizontālā prioritāte

5.prioritāte – Klimata pārmaiņas, vide un aprites ekonomika

Enerģētikas un Klimata plāns 2030 

tiks  iestrādāta klimata joma

Enerģētikas plāns          Mobilitātes plāns          Aprites ekonomikas                           Klimata pārmaiņu                              

18-25 2030 Rīcības plāns 2030 pielāgošanās plāns 2030

Arī citi plānošanas dokumenti



5.prioritāte – Klimata pārmaiņas, 
vide un aprites ekonomika (1)

RV 5. 1. Energoefektivitātes veicināšana, atjaunojamie energoresursi

RV 5.2. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, zaļās infrastruktūras veidošana

Energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu 
tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas

Rīcības virziena mērķis:

Rīcības virziena mērķis:

Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un attīstīšanu veicot zaļās infrastruktūras objektu un vides elementu veidošanu

RV 5.3. Pielāgošanās klimata pārmaiņām un to mazināšana

Nodrošināt ilgtspējīgu videi draudzīgu ūdens resursu apsaimniekošanuRīcības virziena mērķis:



5.prioritāte – Klimata pārmaiņas, 
vide un aprites ekonomika (2)

RV 5.4. Vides infrastruktūras attīstība

Rīcības virziena mērķis:

Palielināt prasības dzeramā ūdens kvalitātes standartam, ievieš minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk tiešā 
saskarē ar krāna ūdeni (piemēram, caurules vai krāni), lai izslēgtu piesārņojuma riskus.
Attīstīt alternatīvās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas Latvijā

RV 5.5. Aprites ekonomikas ieviešanas veicināšana

Rīcības virziena mērķis: Nodrošināt ilgtspējību veicinošu saimniekošanas modeli, kura būtība ir produktu, materiālu un 
resursu vērtības noturēšanā ekonomikā pēc iespējas ilgāk, vienlaikus
samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu, gan arī ietekmi uz vidi



LR Enerģētikas un Klimata plānā 2030 
minētās darbības jomas

Energoefektivitāte

Pētniecība un inovācija

Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana

Nodokļu zaļināšana

Ēku energoefektivitātes uzlabošana

Siltumapgāde un aukstumapgāde

Elektroenerģijas ražošana

Sabiedrības iesaiste enerģijas ražošanā

Transports

Enerģētiskā drošība, iekšējais enerģijas tirgus

Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana

Lauksaimniecība, zemes izmantošana un mežsaimniecība

Fluorēto SEG (F-gāzu) izmantošana



Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām 
plāns laika posmam līdz 2030. gadam

Plāna virsmērķis - mazināt Latvijas cilvēku, tautsaimniecības, infrastruktūras, apbūves un dabas ievainojamību pret 
klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināt klimata pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu.

Plāna virsmērķa sasniegšanai izvirzīti pieci stratēģiskie mērķi, kas nosaka klimata pārmaiņu negatīvo ietekmju 

mazināšanu uz:

• cilvēkiem, 

• tautsaimniecību, 

• infrastruktūru, 

• apbūvi un dabu, 

• kā arī klimata pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu un nepieciešamību pēc papildus zināšanām un informācijas 

klimata pārmaiņu ietekmju un pielāgošanās jautājumos. 

Katram no pieciem stratēģiskajiem mērķiem definēti rīcības virzieni (turpmāk - RV) - kopumā 14 (četrpadsmit). Katram 

RV ir izstrādāts prioritāro pasākumu plāns.



Zemgales Klimata pārmaiņu 
pielāgošanās plāns

• Saturs
• Ātrās brīdināšanas sistēmu, plūdu riski un to pārvaldība, 

• lauksaimniecība, 

• enerģētika

• ražošana, ūdens, daba, saule, dzīles, lietus

• ūdeņu savākšana un apsaimniekošana.

• u.c.

• Organizācija, veidi, metodes (starpposmi, to sanāksmes, prāta vētras,  
viedokļu aptaujas, eksperti)

• Plāna izstrādes laika grafiks





Paldies par uzmanību!

Raitis Madžulis
Zemgales plānošanas reģions

+371-29534718
zpr@zpr.gov.lv




