Pilotprojekti
Lai demonstrētu konkrētus klimata pārmaiņu ietekmes
mazināšanas un pielāgošanās pasākumus pašvaldībās, Life
Adaptate projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pilotprojekti:

Águilas

Lorka (Lorca)

Mežu apstādījumu
veidošana ar apūdeņošanas
sistēmu, izmantojot attīrītu
ūdeni.

Galveno ielu noēnošana
Lorkas pilsētā.

Kartahena (Cartagena)

Smiltene

Pilsētas zaļo zonu
apvienošana LIFE
programmas ietvaros.

Vidusezera attīrīšana
un ezera teritorijas
labiekārtošana.

Mértola

Alfândega da Fé

Klimata pārmaiņu
pielāgošanās pasākumu
ieviešana.

Ēnainu zonu izveidošana,
izmantojot saules paneļu
sistēmas.

Klimata pārmaiņu
pielāgošanās pasākumi.
lifeadaptate.eu

Life
Adaptate

Kur Life Adaptate
tiks īstenots?

Vienotas metodikas izstrāde
Ilgtspējīgas enerģijas un klimata
rīcības plānu ieviešanai Eiropas
pašvaldībās, kas saskaras ar klimata
pārmaiņu riskiem.

Life Adaptate tiks īstenots sešās pašvaldībās
trīs dažādās Eiropas valstīs: Spānijā, Portugālē
un Latvijā.

Kādi ir galvenie Life
Adaptate projekta mērķi?

Projekta numurs:
LIFE16 CCA/ES/000049
Īstenošanas laiks: no 2017. gada 1.
septembra līdz 2021. gada 30.
septembrim

- Izstrādāt Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus
(IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvijā, Portugālē,
Spānijā), izmantojot priekšrocības, ko sniedz dažādu
organizāciju sadarbība un zināšanas gan tehniskajā, gan
sabiedrības iesaistes jomā.

Kopējais projekta finansējums:
3,214,997 €
ES finansējums:
1,763,487€

- Izstrādāt demonstratīvus klimata pārmaiņu samazināšanas
un pielāgošanās pilotprojektus iesaistītajās pašvaldībās.
Tādā veidā arī paplašinot zināšanu bāzi par dažādām
pielāgošanās iespējām un pieejām līdzīgu risku mazināšanai
dažādos Eiropas reģionos.

Kādas problēmas Life
Adaptate vēlas mazināt?
Klimata pārmaiņu radītie riski, kā jūras līmeņa paaugstināšanās, ilgstoši sausuma periodi, dzeramā ūdens
trūkums un plūdi, kā arī pārtikas apgādes riski ir īpaši
izplatīti pilsētu teritorijās. Šo risku ietekme uz apkārtējo
vidi kļūst būtiskāka, ja tiek skarta pilsētas infrastruktūra,
mājokļi un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
pilsētas iedzīvotājiem.

- Pārbaudīt un demonstrēt sadarbības modeļus starp
dažādu valstu pašvaldībām un sabiedrības līdzdalības
pozitīvo ietekmi.
- Izvērtēt, kā vietējās iniciatīvas un pasākumi ļauj pielāgoties
klimata pārmaiņu ietekmei un mazināt tās sekas.

Kā Eiropas Savienība un
Life Adaptate risina šos
izaicinājumus?
Eiropas Savienība 2015. gada beigās uzsāka pasaulē lielāko
klimata un enerģētikas iniciatīvu pilsētām - Pilsētu mēru pakts.
Tā ir integrēta pieeja ar klimata seku un klimata pārmaiņu
pielāgošanos saistīto jautājumu risināšanā.
LIFE ADAPTE vēlas veicināt Eiropas pašvaldību apņemšanos
šī pakta ietvaros, izstrādājot vietēja līmeņa klimata pārmaiņu
pielāgošanās plānus, kas iekļauti pašvaldību jau esošajos
klimata pārmaiņu mazināšanas mērķos. Tādā veidā, sniedzot
visaptverošu pieeju cīņai pret klimata pārmaiņām.

- Veicināt vadlīniju un citu specifisku resursu izmantošanu,
lai veicinātu projekta aktivitāšu ieviešanu arī citās Eiropas
pilsētās un pašvaldībās.

Šo atsevišķo projekta mērķu kopums
vērsts uz to, lai vietējās pašvaldības
un to atbalstošie partneri būtu
stiprinājuši mehānismu, kā efektīvi
pielāgoties klimata pārmaiņām.

