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Eiropas zaļais kurss

Eiropai jākļūst  klimatneitrālai, lai aizsargātu 
mūsu dabisko dzīvotni, kas kalpotu cilvēkiem, 
planētai un ekonomikai:

Aizsargāt cilvēku dzīvību, dzīvniekus un 
augus, samazinot piesārņojumu

Atjaunot ēkas, lai palīdzētu cilvēkiem 
samazināt rēķinus par enerģiju un enerģijas 
patēriņu

Izveidot tīrāku, lētāku un veselīgāku privātā 
un sabiedriskā transporta veidu

Lai sasniegtu šo mērķi, būs vajadzīga 
visu mūsu ekonomikas nozaru līdzdalība
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Eiropas Semestra ziņojumā 
iekļautās rekomendācijas Latvijai

2019: Ar ieguldījumiem saistītā ekonomikas 
politika jākoncentrē uz inovācijām, mājokļu 
pieejamības nodrošināšanu, transportu, jo īpaši 
uz tā ilgtspēju, resursu efektivitāti un 
energoefektivitāti, enerģijas starpsavienojumiem 
un digitālo infrastruktūru, ņemot vērā reģionālās 
atšķirības.

2020: Investīcijas jākoncentrē uz videi draudzīgu 
un digitālu pāreju, jo īpaši uz pētniecību un 
inovāciju, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un 
izmantošanu, ilgtspējīgu transportu un digitālo 
infrastruktūru.
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Atveseļošanās un noturības 
mehānisms

Veicināt Savienības ekonomisko, sociālo un
teritoriālo kohēziju, uzlabojot dalībvalstu
noturību un pielāgošanās spējas, mazinot krīzes
sociālo un ekonomisko ietekmi, un atbalstot
zaļo un digitālo pāreju, tādējādi veicinot
Savienības ekonomikas izaugsmes potenciāla
atjaunošanu, veicinot darbavietu radīšanu pēc
COVID-19 krīzes un veicinot ilgtspējīgu
izaugsmi.

Katastrofu
pārvaldības

infrastruktūra
un 

aprīkojums

Viedā pilsēta / 
digitālie rīki

civilās
aizsardzības un 

katastrofu
vadības sistēmā
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KNR: Koeficienti, lai aprēķinātu 
atbalstu klimata pārmaiņu mērķiem

100%

036: Pielāgošanās klimata 
pārmaiņu pasākumiem, ar 

klimatu saistītu risku 
novēršana vai pārvaldība: 

ugunsgrēki (tostarp
izpratnes veicināšana, 
civilās aizsardzības un 
katastrofu pārvaldības

sistēmas un 
infrastruktūras) 

035: Pielāgošanās klimata 
pārmaiņu pasākumiem, ar 

klimatu saistītu risku 
novēršana vai pārvaldība: 

plūdi un zemes nogruvumi
(tostarp izpratnes 
veicināšana, civilās

aizsardzības un katastrofu
pārvaldības sistēmas and 

infrastruktūras) 

037: Pielāgošanās klimata 
pārmaiņu pasākumiem, ar 

klimatu saistītu risku 
novēršana vai pārvaldība: citi, 

piem., vētras un sausums
(tostarp izpratnes veicināšana, 

civilās aizsardzības un 
katastrofu pārvaldības

sistēmas and infrastruktūras) 
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Katastrofu
vadības
sistēmas

pielāgošanās
pasākumi
ietvaros

Latvijas enerģētikas un 

klimata mērķi 2030.gadam
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Latvijas pielāgošanās klimata 
pārmaiņām plāns laika posmam līdz 

2030. gadam

Cilvēka dzīvība, veselība un labklājība ir 

pasargāti no klimata pārmaiņu nelabvēlīgās 

ietekmes
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Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām 
plāns laika posmam līdz 2030. gadam

Nozīmīgākie riski

Būtiskākie klimata pārmaiņu izraisītie riski Latvijā ar 
vislielāko iespējamību ir šādi:

1.Sezonas maiņa, t.sk. veģetācijas periodā;

2.Ugunsgrēki;

3.Kaitēkļu un patogēnu pavairošana, koku slimības, 
vietējo sugu pārvietošana, jaunu sugu ieviešana;

4.Elpošanas ceļu slimību izplatība;

5.Infekcijas slimības, karstuma dūriens;

6.Plūdi, ko izraisa nokrišņi, vēja lēcieni;

7.Strāvas zudums;

8.Palielināta notece, hidroenerģijas svārstības;

9.Sala samazināšanās, izžūšana;

10.Eitrofikācija;

11.Infrastruktūras bojājumi, aprīkojuma pārkaršana;

12.Ūdens noteces samazināšanās vasaras sezonā.
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Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns 
laika posmam līdz 2030. gadam

Lielākās negatīvās sekas

Civilās aizsardzības un katastrofu 
pārvaldības plānošanā klimata pārmaiņu 
radītie riski, kuriem Latvijā ir salīdzinoši 
liela vai liela varbūtība un vislielākās 
negatīvās sekas, ir :

• meža un kūdras ugunsgrēki - risks ar 
vidējām sekām, kas nākotnē palielināsies 
un ar ļoti lielu varbūtību;

• Vētra un jūras vēji - risks ar smagām 
sekām, kas nākotnē var palielināties ar
vidēju varbūtību.
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Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns 
laika posmam līdz 2030. gadam

«Arī Latvijas klimata 
prognozes rāda, ka 

nākotnē mums nāksies 
saskarties ar arvien 
neparastākiem laika 
apstākļiem, kas nav 
raksturīgi Latvijas 

teritorijai. »
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Reformu process 
katastrofu vadības sistēmā

• DG Reform SRAP 1 uzsākšana 
– Iekšlietu sistēmas funkciju 
efektivitātes paaugstināšana
(VUGD, VP, PMLP) -
novērtēšanas posms

• Padziļināts iekšlietu ēku 
tehniskā stāvokļa novērtējums

2018

• DG Reform SRAP 2 - Iekšlietu 
sistēmas funkciju efektivitātes
paaugstināšana (VUGD, VP, 
PMLP) - ieteikumi

• Ieteikumu ieviešanas plāns

• Publiskais iepirkums par 
gandrīz 0 enerģijas patēriņa 
Iekšlietu pakalpojumu centru 
tehniskā projekta un dizaina 
izstrādi

2019
• Civilās aizsardzības plāns, 

apstiprināts Ministru kabinetā

• Iekšlietu strukturālo reformu
informatīvais ziņojums, 
apstiprināts Ministru kabinetā

• Izstrādāts gandrīz 0 enerģijas 
patēriņa būvniecības un 
projektēšanas uzdevums

2020
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RRF katastrofu pārvaldības sistēmas 
kapacitātes stiprināšanas darbības

1. Gandrīz nulles emisijas reģionālo iekšlietu 
dienesta administratīvo centru  -
katastrofu pārvaldības centru izveide;

2. VUGD operatīvā smagā transporta iegāde 
uz CNG šasijas bāzes (biometāns)
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ANM PAPILDINOŠIE 
PASĀKUMI

• ERAF 2021-2027:

Katastrofu zaudējumu datubāzes 
izveide

 Profilakses pasākumi - drošības 
klases (pārvietojamas un pastāvīgas 
vienības)

Katastrofu pārvaldības tehniskās 
kapacitātes nodrošināšana

 Profesionālās izglītības 
infrastruktūras modernizācija

Agrīnās brīdināšanas sistēmas 
izveide
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FAKTI
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Pašreizējā katastrofu pārvaldības 
kapacitāte Latvijā



PALDIES!


