
Pilsētu mēru pakts enerģētikas 

un klimata jomā Latvijā
Tīmekļseminārs 26. maijā, kuru rīko sadarbībā 

ar LPS, Kuldīgas pašvaldību un LATA.

Lotte Nienhuis
Lotte.Nienhuis@eumayors.eu 

Kopā ar

mailto:Eugenia.Mansutti@eumayors.eu


Eiropas Pilsētu mēru pakta ietvaros lielas un mazas pilsētas veic

pasākumus klimata un enerģētikas jomā, lai nodrošinātu labāku

nākotni saviem iedzīvotājiem.
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Pilsētu mēru pakts Eiropā



Aktīvie parakstītāji: 

Balvi (2020) 

Daugavpils (2030 + Adapt) 

Ikšķile (2020) 

Jelgava (2020)

Jēkabpils (2020)

Jūrmala (2020)

Ķegums (2020)

Kārsava (2020)

Kuldīga (2030)

Lielvārde (2020)

Liepāja (2020)

Pakta atbalstītājs: Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgas enerģētikas aģentūra

Pakta koordinators: Latvijas Vides investīciju fonds

Neaktīvie parakstītāji: Cēsis (2020) , Valmiera (2020)

Pilsētu mēru pakts Latvijā

Limbaži (2020)

Līvāni (2020)

Ludza (2020)

Ogre (2020)

Rīga (2020)

Salaspils (2020)

Saldus (2020)

Smiltene (2030 + Adapt)

Tukums (2020)

Valka (2020 + Adapt)

Viļāni (2020)



- Rīcības pamats:

o Ja jūsu pilsēta vēlas samazināt emisijas un uzlabot noturību pret klimata pārmaiņām,

un jums ir nepieciešams paraugs, lai to sāktu, Pilsētu mēru pakts to nodrošina!

▪ Pamats rīcības plāna izstrādei un tā uzraudzībai laika gaitā

- Palīdzība visos posmos

o Plāna izveides procesā Atgriezeniskā saite no KPC un specializēta palīdzības

dienesta

o Ar spēju palielināšanu, izmantojot

▪ apmācības par konkrētiem tematiem

▪ informāciju ES uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, A2020, LIFE u. c.

▪ labās prakses piemērus no citām Eiropas pašvaldībām

▪ pieredzes apmaiņas iespējas ar kolēģiem citās ES valstīs!

- Jūsu rīcība nodrošinās atpazīstamību

o Veicinot labu praksi

o ES un starptautiskās konferencēs

o Tehniskajos pārskatos – iekļaujot jūsu ieguldījumu ES un starptautisko klimata mērķu

sasniegšanā!

Ko piedāvā pakts?



- Nacionālā un vietējā līmeņa iesaistīšana Pilsētu mēru paktā

o Valsts ministrijas vai aģentūras varētu kļūt par nacionālajiem koordinatoriem (t.i.,

Čehijas Vides ministrija; Atjaunojamo enerģijas avotu un enerģijas taupīšanas

centrs (CRES) Grieķijā)

- Palīdziet mums sekmēt Pilsētu mēru pakta parakstīšanu Latvijā

o Kādi šķēršļi vai nepilnības būtu jānovērš?

- Iespēja Latvijas pašvaldībām izmantot pakta piedāvātos resursus un

instrumentus, lai nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, saskaņā ar

Klimata pārmaiņu nacionālo pielāgošanās plānu līdz 2030. gadam

- Finansēšanas iespējas norādītas vietnē

https://eumayors.eu/support/funding.html

→ Aizpildiet informāciju par sava projekta specifiku un uzziniet, kādam

finansējumam varat pieteikties.

Izsakiet mums savu viedokli, pastāstiet par savām vajadzībām un idejām! 

Īpašas iespējas

Lotte Nienhuis
Lotte.Nienhuis@eumayors.eu 

Paldies par uzmanību!
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