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Priekšvārds

Laikā, kad Eiropas Savienības un Latvija izvirza aizvien ambiciozākus mērķus atjaunojamo energoresur-
su izmantošanas palielināšanai un energoefektivitātes celšanai, lai mazinātu enerģētisko atkarību un klimata 
pārmaiņas, energoplānošana ir svarīgs instruments izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Latvijā energoplānošanas pieredze ir uzkrāta pamatā valsts līmenī, veidojot gan enerģētikas attīstības, 
gan atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes, gan arī valsts energoefektivitātes rīcības 
plānu un citus enerģētikas sektora attīstības plānošanas dokumentus. Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos 
aizvien vairāk uzņēmumu ir spiesti domāt, kā samazināt enerģijas izmaksas, lai būtu konkurētspējīgi un 
nodrošinātu savu pastāvēšanu. Meklējot risinājumus energoefektivitātes uzlabošanai un ražošanas procesu 
optimizēšanai, šie uzņēmumi apzināti vai neapzināti veic energoplānošanu.

Sliktāka situācija mūsu valstī ir reģionālajā energoplānošanā. Šajā jomā Latvijai vēl ir daudz ko mācī-
ties no citu valstu pieredzes. Piemēram, Zviedrijā jau vairāk nekā 30 gadus ir spēkā likums, kas uzliek par 
pienākumu veidot lokālo enerģētikas politiku. Balstoties uz šo likumu, Zviedrijas pašvaldībām ir pienākums 
veicināt efektīvu enerģijas lietošanu un rūpēties par drošu un adekvātu energoapgādi savā reģionā. Katrai 
pašvaldībai ir jāizveido un regulāri jāatjauno enerģijas piegādes, sadales un lietošanas plāns. Pašvaldības 
savstarpēji sadarbojas, lai atrisinātu svarīgus, ar energoapgādes nodrošināšanu saistītus, jautājumus.

Šajā grāmatā skaidrota energoplānošanas būtība, ietverot gan teorētiskos, gan praktiskos un ekonomiskos 
aspektus. Grāmatā sniegtās idejas ir izmantojamas nacionālā, reģionālā un lokālā līmeņa energoplānošanā. 

Lai Jums patīkama lasīšana un rodas daudz jaunu ideju Jūsu uzņēmuma, pilsētas, novada un Latvijas 
attīstībai!

Ilze Dzene
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Informācija par projektu „Innovative Thinking”
Lai pašvaldību darbība būtu ilgtspējīga, nepieciešama valsts un pašvaldības politiķu, lēmumu pieņēmēju, 

uzņēmēju, pakalpojumu sniedzēju un lielāko enerģijas lietotāju cieša sadarbība. Projekta „Innovative Thin-
king” (Inovatīva domāšana) mērķis ir analizēt lēmumu pieņemšanas procesus un tos ietekmējošos faktorus, 
kā arī sagatavot priekšlikumus šo procesu maiņai, kas ļautu pārvarēt esošās barjeras pašvaldību ilgtspējīgai 
attīstībai nākotnē. 

Projekta ieviešanas laikā no 2007.gada līdz 2009.gadam projekta partneri no dažādām Eiropas valstīm 
strādāja pie projekta mērķu sasniegšanas, sagatavojot rīcības plānus un veicot to ieviešanu katrā no projektā 
iesaistītajām pašvaldībām. Projekta aktivitātes notika ar svarīgāko ieinteresēto pušu (pašvaldība, pakalpoju-
mu sniedzēji, lielākie uzņēmēji un enerģijas lietotāji) atbalstu. Ikvienā rīcības plānā tika ietvertas konkrētas 
darbības (t.sk. investīciju plāni un informatīvu pasākumu un apmācību organizēšana), kas saistīti ar atjauno-
jamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitāti ēkās, rūpniecības uzņēmumos utt.

Projektā iesaistīti 14 partneri no 7 Eiropas valstīm:
•   Dals-Ed pašvaldība, Zviedrija (projekta koordinators)
•   Tanum pašvaldība, Zviedrija
•   Rietumu Zviedrijas Enerģētikas aģentūra, Zviedrija
•   Milieudienst Regio Eindhoven, Nīderlande
•   SenterNovem, Nīderlande
•   SIA Ekodoma, Latvija
•   Azienda Intercommunale Municipalizzata Acqua e Gas, Itālija
•   Sviluppo Sostenibile di Modena Enerģētikas aģentūra, Itālija
•   Severn Wye Enerģētikas aģentūra, Lielbritānija
•   Swindon Borough dome, Lielbritānija
•   Stroud rajona padome, Lielbritānija
•   Fundación Cartif, Spānija
•   Agencia Provincial de la Energia de Ávila, Spānija
•   Pašvaldību energoefektivitātes tīkla asociācija EcoEnergy, Bulgārija

Projekta ofi ciālā mājas lapa: www.innovativethinking.eu
Informācija par projektu latviešu valodā: http://innovativethinking.ekodoma.lv/

                                                                           



5

Satura rādītājs
Ievads.....................................................................................................................................................7

1. Energoplānošana...............................................................................................................................9
   1.1. Energoplānošanas pamati...............................................................................................................................9
      1.1.1. Energosistēmas defi nīcija.........................................................................................................................9
      1.1.2. Energosistēmas plānošanas līmeņi.......................................................................................................10
      1.1.3. Energoplānošanas kritēriji.....................................................................................................................12
      1.1.4. Energoplānošana no ilgtspējīgas attīstības aspekta...........................................................................12
      1.1.5. Energosistēmas darbības vērtējums.....................................................................................................13
      1.1.6. Energosistēmas plānošanas socioekonomiskie faktori......................................................................13
      1.1.7. Energoplānošanas instrumenti..............................................................................................................14
      1.1.8. Klimata modelēšana energoefektivitātes paaugstināšanai...............................................................15
   1.2. Energoplānošanas secība.............................................................................................................................19
      1.2.1. Problēmu analīze....................................................................................................................................20
      1.2.2. Esošās situācijas analīze.......................................................................................................................21
      1.2.3. Enerģijas patēriņa un tehnoloģiju prognoze......................................................................................28
      1.2.4. Alternatīvo scenāriju izstrāde..............................................................................................................28
      1.2.5. Scenāriju salīdzināšana, novērtēšana, pieņemšana..........................................................................36
      1.2.6. Ieviešanas pasākumu plānošana..........................................................................................................37
      1.2.7. Ieviešana un uzraudzība........................................................................................................................39

2. Energoplānošanas praktiskie aspekti – „Innovative Thinking” projekta pieredze.....................40
    2.1. Inovatīva energoplānošanas procesa metode...........................................................................................40
      2.1.1. Inovatīvās metodes koncepcija.............................................................................................................40
      2.1.2. Mērķa grupas un ieinteresētās puses..................................................................................................40
      2.1.3. Sākuma posms.........................................................................................................................................41
      2.1.4. Ambiciozu mērķu nepieciešamība.......................................................................................................42
      2.1.5. Plašākas sabiedrības iesaistīšana.........................................................................................................43
      2.1.6. Iesaistīto pušu intereses noturēšana....................................................................................................45
      2.1.7. Ofi ciālas līdzdalības veidošana............................................................................................................45
      2.1.8. Rekomendācijas.....................................................................................................................................46
    2.2. Projekta „Innovative Thinking” piemēri.................................................................................................46
      2.2.1. Spānija......................................................................................................................................................46
      2.2.2. Zviedrija.................................................................................................................................................47
      2.2.3. Itālija........................................................................................................................................................48
      2.2.4. Lielbritānija.............................................................................................................................................49
      2.2.5. Nīderlande...............................................................................................................................................50

3. Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu rīcības plāni Eiropas valstīs.......................52
   3.1. Valstu energoefektivitātes rīcības plāni....................................................................................................52
      3.1.1.Čehijas Republika....................................................................................................................................52
      3.1.2. Lietuva......................................................................................................................................................53
      3.1.3. Dānija........................................................................................................................................................53
      3.1.4. Vācija........................................................................................................................................................54
      3.1.5. Somija.......................................................................................................................................................54
      3.1.6. Īrija............................................................................................................................................................55
      3.1.7. Itālija..........................................................................................................................................................55
   3.2. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas plāni......................................................................................55
      3.2.1. Vācija.......................................................................................................................................................56
      3.2.2. Somija......................................................................................................................................................56
      3.2.3. Nīderlande...............................................................................................................................................57
      3.2.4. Dānija.......................................................................................................................................................57



6

      3.2.5. Lielbritānija............................................................................................................................................58
      3.2.6. Itālija.........................................................................................................................................................58
      3.2.7. Austrija.....................................................................................................................................................59
      3.2.8. Zviedrija...................................................................................................................................................59
      3.2.9. Lietuva......................................................................................................................................................60
      3.2.10. Igaunija...................................................................................................................................................60

4. Energoplānošana Latvijā................................................................................................................61
   4.1. Pirmie soļi energoplānošanā – Ventspils piemērs....................................................................................61
   4.2. Limbažu rajonā – energoplānošana rajona līmenī...................................................................................63
   4.3. Madonā un Lubānā – energoplānošana pašvaldību līmenī....................................................................66



7

Ievads
Klimata pārmaiņas un globālā sasilšana vairs nav tikai mīts, bet gan zinātniski pierādīts fakts. Pēdējo 

gadu laikā dažādās pasaules valstīs tiek novērotas krasas izmaiņas dabā – postošas vētras, dažādu sugu iz-
zušanas, temperatūras izmaiņas un citi mainīgi notikumi, kas likuši uzsākt nopietnas sarunas un diskusijas 
par šo tematu.

Jau 1992.gadā daudzu pasaules valstu diplomāti apvienojās vienotā cīņā ar klimata pārmaiņām, kad tika 
parakstīta un ratifi cēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (turp-
māk tekstā Konvencija), bet 1997.gadā – Kioto protokols. Kioto protokols ir vienīgais līdz šim brīdim izstrā-
dātais akts, kas nosaka stingrus emisiju samazinājuma mērķus starptautiskā līmenī – samazināt siltumnīce-
fekta gāzu (SEG) emisijas vismaz par 5% apmērā no 2008. līdz 2012.gadam, un tas stājās spēkā 2005.gadā.

Arī Latvija bija starp tām valstīm, kas 1995.gadā pievienojās Konvencijai un 2002.gadā ratifi cēja Kioto 
protokolu, tādējādi uzņemoties virkni starptautisku saistību. Latvijas mērķis ir 8% samazinājums pret 
1990.gada SEG emisijām. 

2004.gada 1.maijā Latvija iestājās Eiropas Savienībā (ES) un apņēmās īstenot Eiropas politikas principus 
un ieviest tos arī Latvijā. Tai skaitā arī enerģētikas un vides sektorā. ES ir jau izstrādājusi virkni direktīvu, 
lai dalībvalstīs papildus uzmanība tiktu pievērsta energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem gan māj-
saimniecības, gan ražošanas sektoros, kā arī tajās tiktu veicināta atjaunojamo energoresursu izmantošana. 

Lai gan Latvijai nav grūtību izpildīt savas saistības attiecībā pret Kioto protokolu 2008.-2012.gadā, jo 
SEG emisiju daudzums kopš 1990.gada dažādu iemeslu dēļ ir samazinājies vairāk nekā 2 reizes, Latvija ir 
ierindota starp tām ES valstīm, kurām ir liels tehniskais potenciāls palielināt energoefektivitāti un samazināt 
SEG emisijas.

Šobrīd visas pasaules un tajā skaitā Latvijas pastiprināta uzmanība ir pievērsta diviem enerģētiskās krī-
zes aspektiem – enerģētiskā atkarība un klimata pārmaiņas. Pasaules pieredze ir pierādījusi, ka, pieaugot 
enerģijas patēriņam, rodas enerģijas iztrūkums un valsts amatpersonas domā nevis par patēriņa samazināša-
nu, bet par energoresursu importa palielināšanu, un tas vēl vairāk palielina valsts atkarību no importētajiem 
energoresursiem. Tajā pašā laikā zinātnieki nodarbojas ar alternatīvo enerģijas resursu izpēti, energoefekti-
vitāti un jaunu tehnoloģiju radīšanu. Pāreja no fosilo kurināmo ekonomikas uz atjaunojamo energoresursu 
un energoefektīvāku ekonomiku ir sarežģīts process un tas prasa ilgtermiņa attīstības stratēģiju un nopietnu 
attieksmi pret tās ieviešanu. Ir ļoti grūti domāt ilgtermiņā, ja jārisina īstermiņa problēma – pieaugošais ener-
ģijas patēriņš, un ir liels kārdinājums šo problēmu atrisināt, izmantojot visvienkāršāko risinājumu – importē-
jot vairāk energoresursu. Jo vairāk uzmanības tiek pievērsta īstermiņa risinājumam, jo mazāk tā tiek veltīta 
ilgtermiņam – atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes izmantošanai.

Šo problēmu (un citas atkarības problēmas) no sistēmiskās domāšanas aspekta ir aprakstījis Pīters Sendžs 
(Peter Senge), kas ir viens no sistēmiskās domāšanas pamatlicējiem. 1990.gada grāmatā „The Fifth Discipli-
ne. The Art and Practice of the Learning Organization” [1] viņš ir izstrādājis vairākus arhetipus, no kuriem 
viens – “Uzmanības novēršana” – atspoguļo enerģētiskās atkarības un īstermiņa plānošanas negatīvās sekas 
ilgtermiņā, proti, problēmas simptomus var novērst divos veidos:

 • izmantojot simptomātisku (īstermiņa) risinājumu vai 
 • fundamentālu (ilgtermiņa) risinājumu. 

Sistēmas arhetips shematiski attēlots zemāk redzamajā cēloniskās cilpas diagrammā 1.att.
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Atkarîba no importa

Simptomâtisks 
risinâjums:
Imports

Enerì ijas deficîts

Fundamentâls 
risinâjums:

Atjaunojamie 
energoresursi

B1 B2

P3 P

PP

V

V

V

novçlojums novçlojums

P – pretēji procesi, V – vienādi procesi, B1, B2 – balansējošās cilpas, P3 – līdzsvarojošā cilpa,
novēlojums – procesi nenotiek vienlaicīgi, bet ar novēlojumu attiecībā viens pret otru

1.att. Cēloniskās cilpas diagramma sistēmas arhetipam “Uzmanības novēršana”

Arhetipa hipotēze – ja kaut reizi tiek izmantots simptomātisks risinājums, tas samazina problēmas sim-
ptomus un samazina nepieciešamību izmantot fundamentālu risinājumu. Lietojot simptomātisko risinājumu 
atkārtoti, tiek novērsta uzmanība no fundamentālā risinājuma. Simptomātisks risinājums rada blakus efek-
tu – to daudzkārtīgi lietojot, samazinās spējas piemērot fundamentālu risinājumu, piemēram, papildus 
energoresursu iepirkšana vai jaunu spēkstaciju būvniecība pieaugoša enerģijas patēriņa situācijā. Tas ir 
viens no iemesliem kāpēc Latvijā pēdējā laikā tik būtiski ir pieaudzis dabas gāzes izmantošanas īpat-
svars.

Viens no instrumentiem ar kura palīdzību ir iespējams pārtraukt simptomātisko risinājumu izmantošanu, 
pievēršoties fundamentālajiem risinājumiem ir energoplānošana. To nepieciešams izmantot visos plānošanas 
līmeņos – valstī, reģionos, novados, pagastos un pilsētās. Šī grāmata apskata energoplānošanas teoriju, kas 
skaidrota un ilustrēta ar dažādiem piemēriem no reāliem energoplāniem citās valstīs un Latvijā.

Atkarība no importanovēlojums novēlojums

Simptomātisks
risinājums
Imports

Enerģijas defi cīts

Fundamentāls 
risinājums

Atjaunojamie
 energoresursi
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1. Energoplānošana

1.1. Energoplānošanas pamati

Energoplāns ir teritoriālā attīstības plāna neatņemama sastāvdaļa un tas ietver energosistēmas atsevišķu 
elementu vienlaicīgu attīstību. Energoplāns ir kā vadlīnijas, kuras ieskicē ceļu pa kuru virzīties. Ja energo-
plānošana tiek apskatīta kā iespēju analīze, tad tas ir gan jautājums par vispiemērotāko inženiertehnisko 
risinājumu izvēli šodien, rītdien un tālākā nākotnē, gan arī jautājums par izvēlēto tehnoloģiju ekonomisko 
pamatojumu, aplūkojot ne tikai iespējamos fi nansējuma avotus, bet arī analizējot ietaupījumus un projektu 
iekšējo peļņu. Energoplānam ir jāietver arī aprēķini, kas pamato minimālu ietekmi uz vidi priekšlikumu 
ieviešanas gadījumā.

1.1.1. Energosistēmas definīcija

Energosistēma ir enerģijas avotu, enerģijas pārvades un enerģijas patērētāju sistēmu kopums, kas saska-
ņotas darbības rezultātā ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē elektroenerģiju un/vai siltuma enerģiju. 
Siltumapgādes sistēmas vienkāršota principiālā shēma parādīta 2.attēlā.

2.att. Siltumapgādes sistēmas principiālā shēma

Jebkura energosistēma sastāv no elementu kopām jeb apakšsistēmām un tās ir parādītas 3.attēlā. Katrs no 
energosistēmas elementiem ir neatņemama tās sastāvdaļa: 

Energoresursi – ķīmiskās enerģijas avoti (neatjaunojamie un atjaunojamie energoresursi), kā arī ģeofi -
zikālie elektroenerģijā pārveidojamie un sistēmā izmantojamie enerģijas avoti: hidrostacijas, vēja sta-
cijas, fotoelementu paneļi un jūras viļņu enerģijas turbīnas. Veidojot energoplānus, svarīgi saprast kādi 
energoresursi tiks izmantoti nākotnē: vai tas būs fosilais kurināmais vai atjaunojamie energoresursi. 
Papildus tam, būtiski ir nekļūdīties rezerves kurināmā izvēlē.
Enerģijas pārveides un pārvades sistēmas – enerģijas ražošana un pārvade. Tā ietver visas sistēmas 
sastāvdaļas un iekārtas, kuras tiek izmantotas, lai pārveidotu kurināmā ķīmisko enerģiju un energo-
resursu enerģiju siltumā, elektriskajā un mehāniskajā enerģijā un piegādātu patērētājiem pieprasītajā 
daudzumā. Enerģijas pārveides un pārvades sistēmas ietver arī rūpnieciski termiskos procesus, kurus 
var iekļaut siltuma un energoapgādes sistēmā. Enerģijas ražošanas tehnoloģiju attīstība ienes būtiskas 
izmaiņas energosistēmā. Mūsdienās arvien vairāk tiek domāts par videi draudzīgu, elektroenerģijas 
un siltumenerģijas vienlaikus ražošanu. Svarīgi ir pievērst uzmanību siltuma un elektroenerģijas zu-
dumiem enerģijas sadales un pārvades tīklos. Ne vienmēr esošo siltuma trašu nomaiņa ir ekonomiski 
izdevīga.
Enerģijas patērētāja sistēma – ietver ēkas (dzīvojamās ēkas, iestādes, birojus, tirdzniecības ēkas, uz-
ņēmumus u.c.) un tehnoloģiskos procesus. Tajā ietilpst arī transporta līdzekļi iedzīvotāju un preču 
pārvadāšanai. Enerģijas patērētājs ir galvenais energosistēmas elements, jo atbilstoši enerģijas pie-
prasījumam veidojas energosistēmas ekonomiski un ekoloģiski pamatoti inženiertehniskie risinājumi. 
Energoplānam jābalstās uz enerģijas lietotāja vēlmēm. Kaut arī enerģijas patērētājs ir pēdējais posms 
energosistēmas ķēdē, ir svarīgi apzināties, ka enerģijas lietotājs ir galvenais energosistēmas elements.

Energoavots Siltumenerģija

Siltumtīkli

•

•

•
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3.att. Energosistēmas shēma

Latvijā ir sastopamas daudz un dažādas energosistēmas. To darbības diapazons ir liels: no lielām elek-
trostacijām, kas ražo elektroenerģiju visai Latvijai un siltumu Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, līdz mazām un 
individuālām katlu mājām, kas ražo siltumenerģiju nelielai ēkai vai ēku grupai. 

Energosistēmas efektīva darbība ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, ilgtspējīgas energosistē-
mas izveidošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ir nepieciešamas milzīgas investīcijas. Energo-
patēriņa dati atšķiras gan diennakts, gan nedēļas un mēneša, gan arī gada griezumā. Parasti pieprasījums pēc 
elektrības ir liels rītos un vakaros, mazliet mazāks pārējā dienas laikā, un viszemākais tas ir nakts laikā, brīv-
dienās un svētku dienās (tādejādi saražotās un patērētās elektrības cena ļoti svārstās atkarībā no diennakts 
laika). No otras puses, siltuma patēriņš vasaras laikā ir zems, bet ziemas periodā daudzas reizes lielāks.

1.1.2. Energosistēmas plānošanas līmeņi

Energosistēmu attīstības plānošana ir ilgtermiņa plānošana, jo lielākajai daļai energosektorā ieguldīto 
investīciju kalpošanas ilgums ir gadu desmiti. Lai energosistēmu plānošanu veiktu iespējami precīzāk, tā tiek 
organizēta dažādos līmeņos:

•  nacionālajā līmenī;
•  reģionālajā – pašvaldību līmenī;
•  vietējā – uzņēmumu vai ēku līmenī.

Katram līmenim ir sava specifi ka, piemēram, nacionālā energoplānošana koncentrējas uz tehnoloģis-
kās attīstības iespējām ilgā laika periodā, lai iekļautu īstermiņa kapitālieguldījumu programmas ilgtermiņa 
mērķos. Mērķiem jābūt ekonomiski pamatotiem. Tas nozīmē, ka tiem jābūt saskaņotiem ar dabas resursu 
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izmantošanas un apkārtējās vides prasībām. Tādējādi energosistēmas analīzes pamatā ir ilgtermiņa socio-
ekonomiskās izmaksas (nodarbinātība, imports utt.), resursu patēriņš un ietekme uz apkārtējo vidi. 

Reģionālā energoplānošana vairāk pievēršas reģionālo energosistēmu īpatnībām. Arī šajā gadījumā sva-
rīga ir ilgtermiņa plānošana, kas iever socioekonomisko analīzi (piemēram, darba vietu skaita palielināšanu 
un importēto energoresursu izmantošanas samazināšanu), videi draudzīgāku energoresursu izvēli utt.

Divu Latvijas pašvaldību energosistēmu risinājumu meklējumi ilustrēti 1. un 2.piemērā. Šie piemēri 
spilgti parāda kādas ir sekas, ja tiek atlikta energoplāna izveide, apstiprināšana un īstenošana.

1.piemērs
Vienā no Latvijas pagastiem tika nolemts izstrādāt siltumapgādes sistēmas attīstības plānu. Darbus 

uzsākot, energoplānā tika prognozēti trīs iespējamie risinājumi:
1. Esošās katlu mājas un siltumtīklu sakārtošana.
2. Jaunas katlu mājas uzstādīšana.
3. Atteikšanās no centralizētas siltumapgādes un individuālo katlu uzstādīšana ēkās.
Energoplāna sagatavošana tika uzsākta ar sistēmas elementu energoauditu un esošās situācijas 

analīzi. Energoaudita laikā katlu mājā atklājās, ka ūdens temperatūra sistēmā ir zema (500C) un lietde-
rības koefi cients ir ļoti zems (40%).

Kā pamatkurināmais tika izmantota koksne. Cauri pagastam iet dabas gāzes vads. Energoauditoru 
ieteikums bija sakārtot katlu māju un veikt pasākumus katla lietderības koefi cienta paaugstināšanai. 
Pirmajam darbam vajadzēja būt katlu mazgāšanai, jo katlakmens no cauruļu iekšpuses un sodrēji no 
ārpuses izraisīja siltumapmaiņas pasliktināšanos nepietiekamas dūmgāzu dzesēšanas dēļ. Taču izrādī-
jās, ka katlu mājas vadītāja izpratnē katla mazgāšana ir daudz sarežģītāks process nekā nopirkt jaunu 
apkures katlu. Izvēlēties jaunu katlu rosināja arī gāzes katlu tirgotāji. Viņam izdevās pārliecināt pa-
gasta padomi par nepieciešamību iegādāties dabas gāzes katlu, kaut arī ekonomiskā analīze biznesa 
plānā liecināja par pretējo. Pagasts paņēma kredītu, katlu mājā uzstādīja gāzes katlu un pēc trīs gadiem 
pagasta padomei nācās atzīt kļūdu - siltuma tarifs neglābjami pieauga un daudzas dzīvojamās ēkas 
atslēdzās no siltumapgādes sistēmas. Katra ēka uzstādīja individuālu, ar malku apkurināmu katlu. Sil-
tumapgādes sistēma tika sagrauta, jo tie, kas palika pieslēgti sistēmai, nespēja samaksāt par siltumu.

Nepareizi pieņemtais lēmums noveda pie tā, ka dzīvē tika ieviests energoplānā piedāvātais trešais 
risinājums. Finansiālie līdzekļi gāzes katlu mājas izveidei tika ieguldīti nelietderīgi, jo katlu māju pēc 
3 gadiem nācās slēgt. Līdzekļu izšķērdēšanu varēja novērst, ja pagasta padome būtu sagaidījusi ener-
goplānā piedāvāto risinājumu detalizētu analīzi.

Secinājums – energoplāns ir vadlīnijas, kurās ieskicē ceļu, pa kuru virzīties.

Lai ķertos pie energoplāna, vispirms jādefi nē vietas ģeogrāfi skais stāvoklis, jānovelk robežas teritorijai, 
kurai tiks veidots energoplāns un attīstīta energosistēma. Teritorijas ir ģeogrāfi ski jānorobežo viegli saprota-
mos un analītiski aptveramos izmēros. Bieži šī teritorija ģeogrāfi ski atrodas administratīvās – valsts, novada 
vai pašvaldības – robežās. Dažreiz energoplānu veido vairākām pašvaldībām kopā. Piemēram, 1997.gadā tika 
pabeigts 18 pagastu un Dobeles pilsētas kopējais energosistēmu attīstības plāns.

Ģeogrāfi skās teritorijas robežu novilkšana ir nepieciešama arī, lai izvēlētos datormodeli, kas visprecīzāk 
apraksta energosistēmas darbību un ņem vērā tās specifi ku. Šobrīd pasaulē ir radīti dažādi energoplānošanas 
datormodeļi, kas atšķiras gan ar lietojuma ierobežojumiem un pieņēmumiem, gan arī ar iegūto rezultātu 
analīzes dziļumu. Tie vairāk aplūkoti 1.1.7.nodaļā.

Bieži energosistēma tiek plānota un realizēta vietējā mērogā, lai varētu pēc iespējas pilnīgāk apsvērt efek-
tīvas sistēmas projekta detaļas. Parasti pilsētas vai pagasti, attiecībā pret enerģijas pieprasījumu un apgādi 
nav neatkarīgi. Tie ir savienoti ar elektriskajiem tīkliem un dažreiz arī ar sistēmas siltumapgādes tīkliem. 
Rajoniem ir jāsadarbojas efektīvas reģionālās energosistēmas izveidē. Vietējās sistēmas ir jāaplūko kā daļa 
no reģionālās energosistēmas. Savukārt, reģionālās energosistēmas ir daļa no nacionālās energosistēmas un 
energoplānā ir jāņem vērā kopējās attīstības tendences. Pēdējā laikā pasaulē arvien populārāka kļūst kliedētu 
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energosistēmu attīstība. Tādu energosistēmu pamatā ir ideja par elektroenerģijas ražotāja tuvināšanu elektrī-
bas patērētājam, veicot siltumapgādes sistēmas katlumāju rekonstrukciju, uzstādot koģenerācijas stacijas. 

1.1.3. Energoplānošanas kritēriji

Ar energosistēmas attīstības plāna palīdzību var atrisināt jau esošās energoapgādes problēmas un progno-
zēt potenciālās, kas var rasties nākotnē. Daži no energosistēmu plānošanas pamatkritērijiem ir:

Energoapgādes drošība - veicot energoplānošanu, tiek apskatīta esošā situācija, kā arī veikta prognoze 
par enerģijas patēriņu nākotnē, kas ļauj apzināt esošos un potenciālos klientus. Šāda veida izpēte dod 
iespēju izvēlēties pareizos energosistēmas konstruktīvos un darbības parametrus, kā arī minimizēt vai 
novērst energoapgādes sistēmas efektīvas darbības traucējumus (piemēram, neefektīva energoavotu 
izmantošana, dīkstāve, rezerves kurināmā iegāde utt.). Viens no drošākajiem energoapgādes drošības 
pasākumiem ir trīspusēja līguma noslēgšana starp enerģijas ražotāju, piegādātāju un patērētāju.
Energoresursu pieejamība - energoplānošanas procesa laikā tiek apskatītas dažāda veida energoresursu 
izmantošanas iespējas, tiek meklēti varianti, kas ietver dažādus parametrus – vai kurināmais ir vietē-
jais, vai tas ir videi draudzīgs, ekonomiski izdevīgs utt.
Projekta rentabilitāte - viena no energoplānošanas galvenajām daļām ir ekonomiskā un socioekono-
miskā analīze, kas dod iespēju, ieviešot, pārbūvējot vai rekonstruējot energosistēmu vai tās elementus, 
analizēt un izprast projekta izmaksas. Līdz ar to fi nansiāli neizdevīgi projekti netiek ieviesti.
Gaisa kvalitāte, emisijas - ekoloģiskā analīze ir energoplānošanas pamatā. Tā dod iespēju analizēt un 
izprast tehnoloģiskā risinājuma ietekmi uz apkārtējo vidi un ieviest dzīvē videi draudzīgākus risināju-
mus. SEG emisiju tirdzniecībai jābūt iekļautai energoplānā.
Cenas un tarifi  - energoplānošana dod iespēju izvairīties no iespējamiem straujiem enerģijas tarifu pie-
augumiem, ekonomiski nepamatotu inženiertehnisku risinājumu ieviešanas. Tarifu aprēķina metodikā 
ir uzsvērta energoplāna loma un investīciju nepieciešamības pamatošana.
Ilgtspējīga attīstība - energosistēmas ilgtspējīgas attīstības galvenais uzsvars tiek likts uz energoresur-
su saprātīgu lietošanu, maksimāli orientējoties uz atjaunojamiem (alternatīviem) resursiem, kas nodro-
šina rūpes par nākamajām paaudzēm.

1.1.4. Energoplānošana no ilgtspējīgas attīstības aspekta

Viena no galvenajām energosistēmas plānošanas prasībām ir ietekme uz ilgtspējīgu attīstību, tādējādi 
nodrošinot, ka caur nākotnes prizmu tiek analizētas šī brīža problēmas. Svarīgi, lai energoplānotājs redzētu 
vidi saudzējošu nākotnes attīstības vīziju. Energosistēmas ilgtspējīgas attīstības principi ir svarīgi, plānojot 
visos trīs iepriekšminētajos energosistēmu līmeņos. Daži ilgtspējīgas attīstības aspekti ir:

Kurināmā izvēle jāsaista ar oglekļa aprites ciklu dabā – nepieciešams izmantot pēc iespējas vairāk 
biomasas enerģijas potenciālu - šajā gadījumā veidojas degšanas produkti, kuru sastāvā ir CO2, ko 
absorbē augi.
Kurināmā (ķīmiskās enerģijas) pārveide elektroenerģijā un siltumenerģijā jāīsteno enerģijas pārveido-
šanas iekārtās (dzinējos, kurināmā elementos, siltumsūkņos u.c.), kas ir izvietotas tur, kur to enerģijas 
efektīvai izmantošanai tiek lietoti videi draudzīgākie, modernākie tehnoloģiskie risinājumi ar visma-
zākajām ekonomiskajām izmaksām, piemēram, rūpnīcās, vietējās koģenerācijas stacijās vai ēkās. Šī 
principa ieviešanai, energoplānā nepieciešams veikt analīzi par centralizētas un decentralizētas sil-
tumapgādes lietderību. 
Rūpniecības un lauksaimniecības ražošanas procesu piemērošana vietējai energosistēmai un otrādi. 
Tas dod iespēju racionālāk izmantot enerģijas pārpalikumus, kas veidojas tehnoloģiskajos procesos.
Ēkas jāaprīko ar alternatīvajām energoapgādes sistēmām, kas dod iespēju izmantot, piemēram, saules 
enerģiju. 
Elektroenerģijas ieguve jānodrošina no alternatīviem enerģijas avotiem, piemēram, vēja stacijām, sau-
les stacijām, hidrostacijām. 

Ilgtspējīgas energosistēmas izveides analīzē detalizēti tiek analizēti visi potenciāli pieejamie enerģijas 
avoti, kas radītu pēc iespējas mazāku kaitējumu ekosistēmai. 

•
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1.1.5. Energosistēmas darbības vērtējums

Energoplānošanas pamatā ir vairāki rādītāji, ar kuru palīdzību izvēlēties energosistēmas elementu maiņu 
un izlemt, kādiem pasākumiem dot priekšroku, domājot gan par ietekmi uz vidi, gan par ekonomisko izde-
vīgumu: 

Energoefektivitātes pasākumi enerģijas ražošanā – energoresursu patēriņa samazinājums enerģijas 
ražošanā ir saistīts gan ar esošo iekārtu darbības efektivitātes paaugstināšanu, gan nomaiņu.
Energoefektivitātes pasākumi enerģijas pārvadē – enerģijas patēriņa samazinājums siltuma tīklos ir 
saistīts ar siltuma zudumu samazināšanu tajos. To parasti realizē, mainot esošās siltuma trases ar rūp-
nieciski izolētiem cauruļvadiem.
Enerģijas lietotāja energoefektivitātes pasākumi – enerģijas lietotāja energoefektivitāte atšķiras ar 
energopatēriņa lielumu, parametriem, slodzes raksturu u.c. Ļoti svarīgi ir panākt būtisku enerģijas 
patēriņa samazinājumu, nesamazinot komfortu, nepasliktinot darba un dzīves apstākļus.
Īpaša kurināmā izmantošana, kuram ir mazāka nelabvēlīgā ietekme uz apkārtējo vidi – Latvijas paš-
valdībās populāras kļuvušas koksnes šķeldas katlu mājas. Šāda kurināmā katlu māju lietderības koe-
fi cients ir 85–88%.
Pēdējā laikā pasaulē biodīzeļdegviela kļūst populāra ne tikai kā kurināmais transportā, bet arī koģene-
rācijas iekārtās. Biodīzeļdegviela tiek ražota no rapša vai citu augu sēklām. Ražošanas procesā paliek 
divu veidu atlikumi – sēklu atlikumi pēc eļļas ieguves procesa un rapšu stiebri. Abus ir iespējams 
izmantot agrogranulu ražošanai, kas ir videi draudzīgs kurināmais.
Kvalitatīva kurināmā lietošana, kuram ir mazāka nelabvēlīgā ietekme uz apkārtējo vidi – kurināmā 
maiņas projekti Latvijas katlu mājās tiek realizēti, gan lai pārietu no mazuta vai oglēm uz dabas gāzi, 
gan arī lai paaugstinātu katlu mājas lietderības koefi cientu. Tas dod iespēju ne tikai samazināt kaitīgos 
izmešus (NOx un SO2), bet arī SEG emisijas (CO2).
Inženiertehniski pasākumi, lai uzlabotu energosistēmas lietderības koefi cientu (degšanu katlos, dūm-
gāzu dzesēšanu utt.) – viens no būtiskākajiem energosistēmas darbības rādītājiem ir energoavota liet-
derības koefi cients. Katlu darbības energoefektivitāte bieži vien ir zemāka par standartvērtībām. Tas 
ir atkarīgs no tā, kā katls ir ieregulēts un kontrolēts, gan arī no iekārtu tehniskā stāvokļa. Lietderības 
koefi cienta palielināšanai katlu mājās iespējami ne tikai konstruktīvi risinājumi, bet arī apkalpošanas 
un personāla apmācības pasākumu īstenošana.
Uzlabota energosistēmas darbība un apkalpošana – pēdējā laikā arvien populārāks ir jautājums par 
energosistēmas darbības optimizāciju. Piemēram, ja siltumapgādes sistēmai ir pieslēgti vairāki ener-
goavoti, tad svarīgi ir noteikt, kad ir jādarbojas pirmajai, kad otrajai vai trešajai katlu mājai, un kad 
tām jādarbojas kopā.
Emisijas – gaisa baseina piesārņojuma mazināšanai ir iespējami dažādi risinājumi, kas saistīti ne tikai 
ar dūmgāzu attīrīšanu, bet arī ar kurināmā kvalitāti. Svarīgi ir apzināties, ka energoplānā tiek salikti 
pareizi akcenti un pēc tam tie tiek īstenoti. Pēdējā laikā ieviesto A, B, C kategoriju atļauju pieteikumu 
projektu izstrāde ir labs atbalsts vides ideju iestrādei energoplānos.

1.1.6. Energosistēmas plānošanas socioekonomiskie faktori

Energoplāna izveides procesā jāņem vērā arī noskaņas un procesi sabiedrībā. Energosistēmu darbības 
krīzes situācijas izraisa sabiedrības uztraukumu. Ir jāņem vērā arī neparedzami apstākļi, iekārtu tehniskā 
stāvokļa pasliktināšanās, nolietojums, krasas cenu izmaiņas un citi faktori. No šī viedokļa vispiemērotākās 
ir drošas un elastīgas energosistēmas. 

Energoplāna socioekonomiskais aspekts dažreiz spēlē ļoti svarīgu lomu. Plašāka vietējā kurināmā lieto-
šana un dažādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi pozitīvi ietekmē nodarbinātību. Noteiktos gadīju-
mos pastāvīga bezdarba risks izraisa ieinteresētību pētīt jauna darba radīšanas iespējas. Ja dārgāka šķidrā vai 
cietā kurināmā vietā var lietot vietējo atjaunojamo kurināmo, piemēram, tādu, kura galvenās izmaksas sastāv 
no darba samaksām, pašvaldība ir ieinteresēta tā izmantošanas analīzi ietvert energoplānā.
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Daudzi pasākumi, kuri ir pozitīvi vērtējami no vides viedokļa, ir izdevīgi arī no nodarbinātības aspekta, 
piemēram, plašāk lietojot biokurināmo organiskā kurināmā vietā, aizvietojot individuālo siltumapgādi ar 
centralizēto, kā arī izmantojot efektīvākas elektroierīces. 

Plānojot jaunu vai rekonstruējot veco energosistēmu, vienmēr ir jāatceras, ka katrs kurināmā veids ir 
jāapskata no ekonomiskās, ekoloģiskās un socioekonomiskās, kā arī no biznesa perspektīvas. Jo, piemēram, 
biokurināmā gadījumā energoresursu atrašanās vietas attālums no energoavota var krasi sadārdzināt kuri-
nāmā izmaksas, jo pieaug transporta izdevumi (skat. 4.att.). “A” gadījumā, kad energoresursi atrodas tuvu 
energoavotam, izmaksas ir zemākas, salīdzinot ar “B” variantu, kad ir nepieciešama tālāka resursu transpor-
tēšana. Turklāt transporta izmantošana arī rada vides piesārņojumu, kas lieliem apjomiem nav mazsvarīgi. 

4.att. Vietējā kurināmā izmaksas

Biokurināmā izmantošana būtiski uzlabo nodarbinātības problēmu, salīdzinot ar organiskā kurināmā, 
mazuta, gāzes, ogļu izmantošanu. Par vislabvēlīgāko situāciju nodarbinātības ziņā jāuzskata tāds problēmas 
risinājums, kas paredz meža koksnes atkritumu izmantošanu, piemēram, zaru un galotņu pārstrāde. Cirsmu 
pārpalikumu izmantošana kurināmā sagādei palielina nepieciešamo traktoristu, mežstrādnieku un smago 
mašīnu šoferu skaitu. Arī katlu mājā pieaug personāla skaits, ja koksnes pārpalikumus no meža dedzina 
kurtuvēs. 

1.1.7. Energoplānošanas instrumenti 

Lai apstrādātu lielu datu daudzumu, ir izstrādātas speciālas datorprogrammas, kas vienlaicīgi tiek iz-
mantotas arī energosistēmas struktūras un tās elementu attīstības tendenču analīzei un noteikšanai vietējā, 
reģionālā un nacionālā līmenī, kā arī dažādu alternatīvo energosistēmas attīstības ilgtermiņa scenāriju ana-
līzei, aprēķiniem un dokumentēšanai.

Plašāk izmantotie energoplānošanas datormodeļi ir:
Vietējo energosistēmu energoplānošanai – sākot no Microsoft Excel programmas izmantošanas vienas 
ēkas līmenī, līdz specifi skāku datorprogrammu modeļu izmantošanai, kas domāti konkrētām ener-
gosistēmām uzņēmumos, pašvaldībās, piemēram, viens no izplatītākajiem modeļiem Skandināvijas 
valstīs ir „EnergyPro”, kurā ir šādi moduļi un iespējas [2]:

Modulis „Design” – enerģijas ražošana un patēriņš tiek noteikts gadu griezumā. Šis modulis aprē-
ķina optimālo enerģijas ražošanu pēc dotajiem nosacījumiem, nosakot ienākumu un ekspluatācijas 
izdevumus.
Modulis „Invest” – investīciju analīze. Papildus tām iespējām, ko sniedz „Desing” modulis, „Invest” 
piedāvā iespēju veikt enerģijas avotu attīstības izvērtējumu vairākiem gadiem, noteikt nepiecieša-
mās investīcijas, fi nanses, naudas plūsmu, atmaksāšanās laiku un pašreizējo vērtību.

Modulis „Budget” – ilgtermiņa budžeta noteikšana. Papildus tam, kādas iespējas sniedz „Invest” mo-
dulis, „Budget” modulis aprēķina gada ienākumus un bilanci, iekļaujot tajā cenu izmaiņas, nodokļus 
un citus parametrus. 

•
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Reģionālajai energoplānošanai viena vai vairāku rajonu līmenī - datormodeļi, kas ļauj analizēt siltum-
apgādes sistēmas nelielos reģionos. Alborgas universitātē (Dānijā) izveidotais energoplānošanas da-
tormodelis „SESAM” var detalizēti modelēt kādu noteiktu reģionu vai lokālu apakšsistēmu lielas sis-
tēmas iekšienē, kā arī var aptvert energoplānošanu lieliem reģioniem, piemēram, modelis visai Dānijai 
ir sadalīts 14 daļās, kur katra no tām ir viens reģions vai administratīvais rajons. Izmantojot detalizētu 
viena rajona datu bāzi un kopējos datus, var veikt detalizētu analīzi šim rajonam kā apakšsistēmai, kas 
ir mijiedarbībā ar citām apakšsistēmām.
Nacionālajai energosistēmas energoplānošanai - modeļi, kas domāti valsts energosistēmu prognozēša-
nai, piemēram, „MARCAL”, vai dinamiskais energomodelis, kas izstrādāts specifi ski Latvijas situā-
cijai. [3,4]

Šīs grāmatas 3.piemēra analīzē izmantota „EnergyPro” programma.

1.1.8. Klimata modelēšana energoefektivitātes paaugstināšanai

Klimatiskie apstākļi būtiski ietekmē ne tikai kājāmgājēju komfortu, iekštelpu komfortu, bet arī energo-
efektivitāti. Informācija par saules radiāciju, vēja ātrumu un virzienu, apkārtējo gaisa temperatūru un mitru-
mu, dienas gaismas pieejamību ir svarīgi faktori, kas jāņem vērā izstrādājot energoefektivitātes rīcības plā-
nus un izvēloties pēc iespējas labāko inženiertehnisko risinājumu jaunu ēku celtniecībai un ēku renovācijai. 

Klimata izpēte 

Klimata apstākļu raksturošanai ēku projektēšanā visbiežāk izmanto vienkārši lietojamus indikatorus, 
piemēram, gaisa temperatūra, kas ir vienkārši izmantojama un attiecināma pret citiem faktoriem (paramet-
riem). Lai gan tas ir patiešām svarīgs indikators, gaisa temperatūru nevar uzskatīt par ticamu vai precīzu 
termālā komforta rādītāju un to vienmēr jāapskata attiecībā pret citiem vides un no katra indivīda atkarīgiem 
faktoriem. Seši galvenie vides un individuālie faktori, kas ietekmē cilvēka termālo komfortu ir: 

• Vides faktori: 
     o  gaisa temperatūra;
     o  saules starojums; 
     o  gaisa ātrums; 
     o  mitrums. 
• Individuālie faktori:
     o  apģērbs;  
     o  metabolisms.

Piemēram, Rīgas pilsētas klimata analīze parāda, ka šai vietai ir raksturīgs auksts klimats un ļoti mēre-
nas temperatūras vasaras laikā. Gada vidēja temperatūra ir aptuveni  +6°C. Tādā klimatā, kur garajās apku-
res sezonās dominē telpu apkure, ir ļoti svarīgi projektēt ēkas ar pietiekamu siltumizolācijas līmeni un pieeju 
saules starojumam pasīvās saules apkures sistēmas izveidei, lai samazinātu enerģijas izmantošanu. 

5.attēlā ir paradīti gada temperatūras sadalījuma profi li pa stundām Rīgā 2006.gadā un 2008.gadā, kas 
ļauj pārbaudīt temperatūru diapazonu dabiskās ventilācijas potenciālam. Šajā attēlā ir norādīts temperatūras 
diapazons no +10°C līdz +26°C, kas tiek uzskatīts par labu termisku potenciālu dabiskās ventilācijas izman-
tošanai.  

•

•
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5.att. Gada temperatūras sadalījuma profi li pa stundām 2006.gadā un 2008.gadā Rīgā 

Īpaši labi 5.attēls parāda, ka tipiski mērenas vasaras temperatūras, kas ir augstākas par +20°C ir vēro-
jamas kopā ar lielām dienas temperatūru svārstībām 10°C robežās un tās atrodas dabiskās ventilācijas po-
tenciāla diapazonā. Attēls parāda nozīmīgu potenciālu ēku pasīvās dzesēšanas izmantošanai vēsajās naktīs, 
kā arī citu nemehānisku dzesēšanas tehnoloģiju izmantošanu, samazinot enerģijas patēriņu ēku dzesēšanai. 
Sabiedriskajās un komerciālajās ēkās pareiza dabiskās ventilācijas izmantošana, kas balstīta uz vēju virzienu 
analīzi, var palīdzēt radikāli samazināt enerģijas patēriņu gaida dzesēšanas sistēmās. 

Kā redzams 6.attēlā, gada saules starojums Rīgā svārstās starp 900 un 1100 kWh/m2, kas ir līdzīgs staro-
juma apjomiem citās Ziemeļeiropas pilsētās, piemēram, Stokholmā (<1000 kWh/m2), Londonā (<1000 kWh/
m2), Oslo (< 900 kWh/m2). Iegūtie dati norāda uz pasīvās un aktīvās saules sistēmu izmantošanas iespējām 
Latvijā. Šīs potenciāls vēl nav pietiekami izmantots un var būt būtisks ieguldījums ilgtspējīgas būvniecības 
attīstībā.

6.att. Saules radiācija uz horizontālas virsmas Rīgā 

Gaisa mitrumam ir svarīga loma termiskā komforta veidošanā. Komfortablus apstākļus apraksta da-
žādas normas un standarti, piemēram, ASHRAE (Amerikas siltuma, saldēšanas un gaisa kondicionēšanas 
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inženieru biedrība) normas (62.1989), vācu DIN 1946 un ISO 7730. Šīs normas nosaka, ka relatīvā mitruma 
diapazons no 30% līdz 60% ir pieņemams. Temperatūras un mitruma kombinētās ietekmes izpēte ir svarīga, 
lai noteiktu gaisa mitrināšanas vai sausināšanas nepieciešamību.  

Vēja dati ir ļoti atkarīgi no mērījumu veikšanas vietas un var nozīmīgi atšķirties, tāpēc šie dati parasti ir 
mazāk ticami nekā temperatūras, mitruma un saules starojuma dati. Šajā gadījumā ir nepieciešams izmantot 
speciāli ilgstoši veiktu mērījumu datus. Detalizētākai analīzei un izstrādājot ieteikumus projektu plānoju-
miem un zonēšanai, kā arī ēku projektēšanai svarīgi izmantot auksto un silto vēju analīzi. Divu vēja rožu 
piemērs Rīgai parādīts 7.attēlā. 

7.att. Vēja roze Rīgā aukstiem vējiem (pa kreisi) pie āra gaisa temperatūras T<10°C un siltiem vējiem 
(pa labi) pie āra gaisa temperatūras T>15°C. Mērījumi veikti 8760h, augstumā 10 m, vēja ātruma profi la 

eksponents p=0,2

Auksto vēju roze 7.attēlā rāda, ka aukstie vēji pārsvarā pūš no dienvidiem un dienvidaustrumiem, kā arī 
no dienvidiem un austrumiem. Tas nozīme, ka objekts jāplāno tā, lai pasargātu kājāmgājējus no aukstiem 
ziemas vējiem, jo pilsētas ielās var būt nekomfortabli vējainās ziemās. Siltāko vēju roze rāda, ka siltie vēji 
pārsvarā pūš no ziemeļiem un ziemeļaustrumiem. Ēkas, kurās ir nepieciešama dabiskā ventilācija lielos apjo-
mos, ir jāizvieto tā, lai pēc iespējas labāk uztvēru šo vēju, bet pasargājot to no aukstiem ziemas vējiem.

Dienas gaismas izpēte

Latvijas ģeogrāfi skais izvietojums nosaka, ka ziemā gaišas ir pavisam nedaudz diennakts stundas – zie-
mas saulgriežos mazāk kā 6,5 stundas. Lai nodrošinātu pietiekamu tiešā saules starojuma pieejamību, īpaši, 
blīvi apbūvētās dzīvojamās zonās, nepieciešama detalizēta dienas gaismas izpēte. Laika periodā starp pava-
sara saulgriežiem 21.martā un rudens saulgriežiem 22.septembrī parasti tiek rekomendēts ik dienas izmantot 
tiešu saules starojumu vismaz 2,5 stundas. Dienas gaismas pieejamības izpēte tiek veikta, izmantojot prog-
rammatūru saules apēnošanas un saules starojuma leņķa noteikšanai uz fasādes (skat. 8.att.). 
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8.att. Saules kustības trajektorija ap ēku gada laikā 

Analīzes veikšanai atvērta plānojuma telpās ir lietderīgi iegūt skatu no saules perspektīvas uz saulgrie-
žiem. Tas ļauj noteikt tās ēkas zonas, kas saņem tiešu saules starojumu kādā noteiktā dienas laikā. Viens 
no svarīgākajiem faktoriem, kas raksturo dienas gaismas iekļuvi telpās ir stundu skaits, kad saule staro uz 
vertikālām virsmām, īpaši no dienvidiem, rietumiem un austrumiem. 

Kaut gan dienas gaisma ir ļoti svarīga enerģijas patēriņa samazināšanā mākslīga apgaismojuma vaja-
dzībām un veselības un pašsajūtas uzlabošanai, komercplatībās šis faktors prasa vairāk uzmanības nekā 
dzīvojamās ēkās. Nekontrolējama saules siltuma nokļūšana telpās var provocēt ļoti sarežģītu (ja izmantojami 
dabiskie dzesēšanas avoti) un/vai ļoti dārgu telpu dzesēšanu. Tāpēc komerciālu ēku fasādēm, kas ir pakļautas 
aktīvam saules starojumam, piemēram, uz dienvidiem orientētām fasādēm, jābūt aprīkotām ar saules staroju-
ma kontroles ierīcēm, piemēram, ārējām noēnošanas ierīcēm vai cita veida aizsardzības līdzekļiem.

Ēkas datormodelis

Ēkas enerģijas patēriņu ietekmē ļoti daudz dažādu faktoru, kurus nepieciešams ņemt vērā, lai izdarītu 
pareizos lēmumus un izvēlētos labākos inženiertehniskos risinājumus. Lai būtu iespējams projektēt drošas 
un energoefektīvas ēkas, nepieciešams pievērst uzmanību šobrīd tādiem maz apskatītiem faktoriem kā saules 
radiācija, vēja virziens un ātrums, ēkas orientācija un novietojums dabā, siltums no mājsaimniecības iekār-
tām un cilvēkiem, ēkas izmantošanas režīmi, telpas temperatūra, inženierkomunikācijas utt. 

Risinot šādas sarežģītības uzdevumus nepieciešams veidot ēkas datormodeli, kas dod iespēju ņemt vērā 
visus šos faktorus, raksturot ēku un aprakstīt procesus tajā. Tas ļauj izdarīt pareizus lēmumus, lai sasniegtu 
izvirzītos mērķus un paaugstinātu ēkas energoefektivitāti. Šāds datormodelis ļauj efektīvi un ātri atrisināt 
sarežģītus uzdevumus, izvairīties no kļūdām, kas iespējams atklātos tikai tad, kad projekts jau būtu realizēts. 
Ja projektēšanas laikā nav veikta ēkas datorsimulācija, nevar cerēt uz zemākām ekspluatācijas izmaksām. Ir 
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ļoti dārgi un grūti vai pat neiespējams veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums tad, kad projekts 
jau realizēts. Parasti simulācijas programmā izveidotais ēkas modelis ļauj risināt visdažādākos uzdevumus 
atkarībā no izvirzītajām prasībām, kā arī ar datormodeļa palīdzību tiek meklēti optimālie risinājumi un atras-
ti labākie iespējamie konstruktīvie risinājumi, noteikts enerģijas patēriņš, noskaidroti paredzamie iekštelpu 
klimata rādītāji. 9.attēlā parādīts piemērs ēkas datorsimulācijas modelim datorprogrammā TRYSYS.

9.att. Ēkas datormodeļa grafi skais attēlojums

Jau projektēšanas sākumā iespējams apskatīt dažādas alternatīvas izvēloties ēkas pareizo formu, lai ener-
ģijas patēriņš būtu pēc iespējas mazāks, ņemot vērā iespējamo telpu izvietojumu, kā arī lai nodrošinātu opti-
mālu dienas gaismas izmantošanu un samazinot enerģijas patēriņu apgaismojumam un dzesēšanai.

1.2. Energoplānošanas secība

Energoplānošanas process ir sarežģīts un sastāv no septiņiem posmiem, kas parādīti 10.attēlā:
•  problēmu analīze;
•  esošās situācijas analīze;
•  klientu un tehnoloģiju prognoze;
•  alternatīvo scenāriju izstrāde;
•  scenāriju salīdzināšana, izvērtēšana un pieņemšana;
•  ieviešanas pasākumu plānošana;
•  ieviešana un uzraudzība (monitorings).
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10. attēls. Energoplānošanas process

1.2.1. Problēmu analīze

Energoplānošanas pamatā ir problēmas defi nēšana. Piemēram, tiek konstatēts, ka ir pārāk lieli siltuma 
zudumi, pārāk dārgs kurināmais, novecojušas tehnoloģijas, liels apkārtējās vides piesārņojums utt. Lai rastu 
risinājumu katrai problēmai, vispirms ir jāapzinās to rašanās iemesls. Parasti energoplāna izveides vai tā pār-
skatīšanas un koriģēšanas pamats ir vairāku problēmu kopums. Līdz ar to plānošanas pirmajā posmā ir jāveic 
problēmu analīze, kurā skaidri jādefi nē problēma vai problēmu kopums, ko nepieciešams atrisināt.

2.piemērs
Siltumapgādes sistēmai ir nepieciešama rekonstrukcija. Ja tā netiks veikta, iekārtu novecošanās un 

energoefektivitātes samazināšanās dēļ strauji pieaugs siltumenerģijas cena. Arī pilsētas siltumtīkli ir 
novecojuši, jo ir izbūvēti 20.gs. sešdesmitajos gados. Pēdējos gados siltumapgādes uzņēmums ir pār-
traucis karstā ūdens piegādi iedzīvotājiem. 

Problēmas:
1. Vai pilsētas siltumu patērējošo objektu (dzīvojamo māju) koncentrācija ir pietiekami blīva, lai 
    attaisnotos efektīva patērētāju apgāde ar karsto ūdeni vasaras periodā? 
2. Vai siltumapgādes tīkli nav pārāk gari? Vai nevajadzētu vairākas katlu mājas, lai tos samazinātu?
3. Vai kurināmais katlu mājā tiek izmantots lietderīgi?
4. Vai nevajadzētu mainīt kurināmo?
5. Vai iekārtas katlu mājā nav novecojušas un būtu nomaināmas?
6. Citas problēmas.
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1.2.2. Esošās situācijas analīze

Kā otrais solis energoplānošanas procesā ir esošās situācijas analīze. Viens no esošās situācijas analīzes 
instrumentiem ir energoaudits, ar kura palīdzību tiek noteikti visi nepieciešamie dati tālākai energosistēmas 
analīzei. Energoaudita galvenais mērķis ir parādīt tās vietas, kur ir iespējams samazināt energopatēriņu, 
dodot tam ekonomisku pamatojumu. 

2.piemērs (1.turpinājums)
Šobrīd pilsētas siltumapgādes sistēmas siltuma avots ir 1969.gadā izbūvētā katlu māja, kurā uz-

stādīti trīs DKVR 10/13 katli un viens DE-25 katls. Kopējā katlu mājas jauda ~40 MW. Kurināmais 
– mazuts. Divi DKVR tvaika katli ir uzstādīti 1969.gadā un viens - 1976.gadā. Visi ir vienu reizi 
kapitāli remontēti. Tvaika katls DE-25 uzstādīts 1986.gadā, kad tika prognozēta rūpnieciskās slodzes 
pieslēgšana pilsētas katlu mājai. Katls ekspluatācijā ir bijis dažus mēnešus,  jo nepareizas darbināšanas 
rezultātā bojāts un šobrīd nedarbojas, tāpēc tam ir nepieciešams veikt kapitālo remontu, ieguldot lielus 
līdzekļus. Katlu mājas vidējais lietderības koefi cients ir 75%. Noplūdes tīklos ir vidēji 30 m3 stundā, 
kas rada siltumtīklu ūdens apmaiņu apkures sezonas laikā vairāk nekā 12 reizes. Kopējie siltuma zu-
dumi siltumtīklos ir 24% ziemā un 36% vasaras periodā.

Kā papildus instrumentu energoauditam var izmantot līmeņatzīmes metodi. Tās izmantošana ir viens no 
veidiem, kas palīdz gan reģionālā, gan lokālā līmenī salīdzināt savu novadu, pilsētu vai uzņēmumu ar citiem. 
Līmeņatzīmes var kalpot par pamatu arī tālākas reģionālās politikas veidošanā, nosakot, piemēram, līmeņat-
zīmi enerģijas lietošanai vai tās rezultātā radīto CO2 emisiju apjomiem. 

Šeit aplūkotais piemērs ir līmeņatzīmju noteikšanai reģionālā līmenī. Analogi var rīkoties arī citos ener-
goplānošanas līmeņos. Piemērā izmantotas līmeņatzīmes enerģijas lietošanas rezultātā radīto SEG emisiju 
noteikšanai, salīdzinot savā starpā 26 Latvijas rajonus. Līmeņatzīmju aprēķinā tika ietvertas lielās sadedzi-
nāšanas iekārtas – katlu mājas (izņemot koģenerācijas stacijas).

 
Izpētes metodika. Līmeņatzīmes metodes izmantošana

Lai noteiktu reģionālās SEG emisiju līmeņatzīmes, izpēte tika veikta četros secīgos soļos:
datu vākšana par kurināmā patēriņiem un nepieciešamās statistiskās informācijas apkopošana reģio-
nālā līmenī;
SEG emisiju daudzuma aprēķins katram reģionam;
reģionālo SEG indikatoru defi nēšana;
SEG līmeņatzīmju aprēķins.

Detalizēta izpētes metodika un izmantotie datu avoti shematiski ir doti 11.attēlā redzamajā diagrammā.

•

•
•
•



22

Datu 
bâze

2-GAISS

CSP
datu bâze

RAJONS, ADRESE
IEKÂRTA
UZSTÂDÎTÂ JAUDA
KURINÂMAIS
KURINÂMÂ 
PATÇRIÒÐ

IEDZÎVOTÂJU SKAITS
IKP
PLATÎBA
ATTÎSTÎBAS INDEKSS
NODARBINÂTÎBA
ZEMES LIETOÐANA
MÂJOKÏ I

CO2 EMISIJU 
APRÇÍ INS

CO2 EMISIJU 
FAKTORI

SADEGÐANAS 
SILTUMA 

VÇRTÎBAS

OKSIDÂCIJAS 
FAKTORI

REÌ IONÂLO SEG 
EMISIJU 

INDIKATORU 
IZSTRÂDE

REÌ IONÂLO SEG EMISIJU 
LÎMEÒATZÎMJU IZSTRÂDE

11.att. Reģionālo SEG emisiju līmeņatzīmju izstrādes metodika

Datu vākšana - tika vākti divu veidu dati – esošais kurināmā patēriņš siltuma ražošanai visos lielāka-
jos siltuma avotos Latvijā un dažādi statistiskie rādītāji reģionālajā līmenī. Faktiskais kurināmā patē-
riņš tika apkopots, balstoties uz valsts statistikas datu bāzi „2-Gaiss” [5], kurā ir ietverti visi lielākie 
siltuma avoti jeb iekārtas, kas saņēmušas A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas vai C 
kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumus. Šajā datu bāzē ir dotas iekārtu uzstādītās jaudas 
un ikgadējais kurināmā patēriņš. Analīze tika veikta 2004.-2007.gadam, kopumā aptverot vairāk kā 
3000 iekārtu. Otra veida dati ir reģionālās statistikas dati, kas nepieciešami, lai izveidotu reģionālos 
oglekļa dioksīda (CO2) emisiju indikatorus. Šo datu iegūšanai tika izmantota LR Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) datu bāze. [6]
CO2 emisiju aprēķins – CO2 emisija katram rajonam tika aprēķināta balstoties uz faktisko kurināmā 
patēriņu, kas iegūts no datu bāzes „2-Gaiss”. 
SEG emisiju reģionālo indikatoru izstrāde – indikatori sastādīti, attiecinot CO2 emisiju (tonnās) uz 
attiecīgo reģionālās statistikas vienību. Tādējādi ir iespējams salīdzināt dažādus rajonus un dažādas 
iekārtas, kuras nav iespējams salīdzināt, izmantojot absolūtās CO2 emisiju vērtības [7,8]. Pēc SEG emi-
siju indikatoru izstrādes, nākošais solis ir līmeņatzīmju aprēķināšana un Latvijas rajonu novērtēšana 
un klasifi cēšana saskaņā ar šīm līmeņatzīmēm.
SEG emisiju līmeņatzīmju aprēķins – līmeņatzīmes dod iespēju salīdzināt siltuma avotus ar labāko pie-
ejamo tehnoloģiju (LPT) standarta vērtībām, kā arī motivē iekārtas ar zemāku lietderības koefi cientu 
veikt energoefektivitātes pasākumus, lai sasniegtu noteikto līmeņatzīmes vērtību. Kopā ar energoefek-
tivitātes uzlabošanu tiek novērsta nelietderīga kurināmā izmantošana un samazinātas SEG emisijas. 
SEG emisiju līmeņatzīmes tika aprēķinātas kā vidējā aritmētiskā vērtība starp visu rajonu attiecīgajiem 
indikatoriem. Pēc tam katrs rajons tika novērtēts, nosakot, vai tā SEG emisijas ir lielākas kā vidēji Lat-
vijā, vai mazākas, t.i., vai rajona emisijas atrodas virs vai zem noteiktās līmeņatzīmes.

•

•

•

•
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IEKĀRTA
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datu bāze
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FAKTORI
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Datu apstrāde

Datu avoti un datu kvalitāte

Informācija par sadedzināšanas iekārtām tika ņemta no datu bāzes „2-Gaiss” [5] un apkopota sadedzinā-
šanas iekārtu datu bāzē, sadalot tās pa rajoniem un par katru no tām reģistrējot šādu informāciju:

rajons/pilsēta – sadedzināšanas iekārtas atrašanās vieta;
organizācija – uzņēmums, sadedzināšanas iekārtas īpašnieks vai operators (piesārņojošās darbības 
veicējs);
sadedzināšanas iekārtas – sadedzināšanas iekārtu veids, nosaukums vai tips;
nominālā jauda, MW – uzstādītā sadedzināšanas iekārtas jauda, MW;
kurināmā veids – norāda kurināmā veidu (koksne, dabas gāze, mazuts, dīzeļdegviela, akmeņogles 
u.c.);
kurināmā patēriņš – katra veida kurināmā gada patēriņš (patēriņš tika apkopots par 2004., 2005., 2006. 
un 2007.gadu);
mērvienība – kurināmā patēriņa mērvienība, t vai 1000 m3 (dabas gāzes gadījumā).

Kopumā sadedzināšanas iekārtu datu bāzē apkopota informācija par 26 Latvijas rajoniem un atsevišķi 7 
republikas nozīmes pilsētām, veidojot gandrīz 4000 ierakstus.

Veidojot sadedzināšanas iekārtu datu bāzi, tika konstatētas vairākas kļūdas un nepilnības datu bāzē „2-
Gaiss”, piemēram, atsevišķiem uzņēmumiem dabas gāzes patēriņš datu bāzē ievadīts m3 nevis 1000 m3, kā 
tas noteikts kurināmā patēriņa lauka defi nīcijā, tādējādi „2-Gaiss” tiek iereģistrēts kurināmā patēriņš, kas 
realitātē ir 1000 reižu mazāks. Vietām datu bāze ir aizpildīta nepilnīgi, piemēram, trūkst informācijas par 
kurināmā patēriņu atsevišķos gados. Problemātiski CO2 aprēķināšanai ir dati par iekārtām, kurās kā kurinā-
mā veids norādīts „cits kurināmais”. Tā kā nav precīzi atšifrēts, ko katrā gadījumā nozīmē „cits kurināmais”, 
nav iespējams aprēķināt CO2 emisijas un saražoto enerģijas daudzumu.

Lai konstatētu problemātiskos un kļūdainos datus datu bāzē „2-Gaiss” un tos apstrādātu, tika pielietotas 
šādas metodes:

vienas sadedzināšanas iekārtas kurināmā patēriņi salīdzināti pa gadiem, skatoties, vai nav pārāk lielu 
atšķirību;
sadedzināšanas iekārtas kurināmā patēriņš salīdzināts ar iekārtas uzstādīto jaudu, novērtējot, vai pa-
tēriņš ir adekvāts, piemēram, vai uzrādītais kurināmā patēriņš nav pārāk liels konkrētas jaudas iekār-
tai;
iekārtām, kurām datu bāzes kļūdas dēļ netika norādīts kurināmā patēriņš, tas tika pieņemts līdzīgs vai 
vienāds kā citos gados, par kuriem informācija bija pieejama;
iekārtas, kurās tiek izmantots „cits kurināmais” aprēķinā netika iekļautas.

Otra apkopoto datu kategorija ir reģionālās statistikas dati, kas iegūti pamatā no Centrālās Statistikas 
pārvaldes datu bāzes [6]. 

Lai analizētu, kāda ir saistība starp konkrēta rajona attīstību un tā radīto CO2 emisiju, tika izmantots 
tāds rādītājs kā teritorijas attīstības indekss. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.730 „Teritorijas 
attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtība” (spēkā esošs no 27.09.2008) Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra katru gadu līdz 31.decembrim aprēķina teritorijas attīstības indeksu par iepriekšējo gadu. 
Teritorijas attīstības indeksu izmanto [9]:

reģionālās attīstības valsts atbalsta programmu izstrādē;
atbalsta diferencēšanai Eiropas Savienības fondu līdzfi nansēto pasākumu ietvaros;
lai novērtētu Eiropas Savienības, valsts atbalsta un citu fi nanšu instrumentu ietekmi uz teritoriju attīs-
tību un ekonomisko efektivitāti;
vietējo pašvaldību, rajonu pašvaldību un plānošanas reģionu teritoriju attīstības salīdzināšanā, vērtēša-
nā, prognozēšanā un cita veida teritoriju attīstības analīzē.

•
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•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•



24

Kurināmā patēriņa struktūra rajonos

Lai adekvāti novērtētu kurināmā patēriņa struktūru rajonos, izmantotais kurināmais tika pārrēķināts 
enerģijas vienībās jeb saražotajā siltuma daudzumā (MWh). Apskatot absolūto patērētā kurināmā daudzumu 
un no tā saražoto enerģijas daudzumu, pārliecinoši priekšgalā atrodas Rīgas rajons. Tā saražotais enerģijas 
daudzums ir daudzkārt lielāks kā citos rajonos.

1.tabula
Nosacīts rajonu sadalījums grupās pēc kurināmā veida īpatsvara siltumenerģijas ražošanas struktūrā
„Dabas gāzes” rajoni „Koksnes” rajoni „Diversifi cēta kurināmā” rajoni

Aizkraukles Alūksnes Dobeles
Bauskas Balvu Jēkabpils
Cēsu Gulbenes Kuldīgas
Daugavpils Krāslavas Preiļu
Jelgavas Limbažu Saldus
Liepājas Ludzas Ventspils
Ogres Madonas
Rēzeknes Talsu
Rīgas Tukuma
Valmieras Valkas

Kurināmā patēriņa struktūra katrā no 26 aplūkotajiem rajoniem ir parādīta 12.attēlā.
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12.att. Kurināmā patēriņa struktūra rajonos 2007.gadā

Katram no rajoniem tika aprēķināts atjaunojamo energoresursu īpatsvars siltumenerģijas ražošanas 
struktūrā. Vislielākais atjaunojamo energoresursu īpatsvars ir „koksnes” rajoniem, bet vismazākais „dabas 
gāzes” rajoniem. Aprēķinātais atjaunojamo energoresursu īpatsvars (%) katrā rajonā 2004.-2007.gadā dots 
13.attēlā.
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13.att. Atjaunojamo energoresursu īpatsvars rajonos 2004.-2007.gadā

Lai noteiktu, vai atjaunojamo energoresursu īpatsvaram ir saistība ar rajona attīstību, tika veikta korelā-
cijas analīze, meklējot saistību starp AER īpatsvaru un rajona attīstības indeksu 2006.gadā. 

CO2 emisija rajonos

CO2 emisija rajonos tika rēķināta no faktiskā kurināmā patēriņa katrā rajonā. CO2 emisijas aprēķinam 
izmantota formula (1.1):

3
2 10 −⋅⋅⋅= RQBCO d

z

    

kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas apjoms, t;
B – kurināmā patēriņš, t vai tūkst.m3 (dabas gāzei);

d
zQ – kurināmā zemākais sadegšanas siltums, GJ/t vai GJ/tūkst.m3 (dabas gāzei);

R – kurināmā CO2 emisijas faktors, kgCO2/GJ.

Emisijas un oksidācijas faktori, zemākā sadegšanas siltuma vērtības, kā arī citi pieņēmumi, kas izmantoti 
CO2 emisiju aprēķināšanai, ir apkopoti 2.tabulā.

CO2 10 (1.1)



26

2.tabula
CO2 emisiju aprēķinam lietotie faktori, sadegšanas siltuma vērtības un citi pieņēmumi

Kurināmais Zemākā sadegšanas 
siltuma vērtība,GJ/t

CO2 emisijas faktors, 
kg/GJ

Oksidācijas faktors

Akmeņogles 26,22 94,08 0,98
Koksne (W=55%) 6,70 109,98 0,98
Kūdra (W=40%) 10,05 105,99 0,98
Mazuts 40,60 77,36 0,99
Dīzeļdegviela 42,49 74,74 0,99
Dabas gāze 33,66 56,10 0,995
Sašķidrinātā gāze 45,54 62,75 0,995
Degakmens 39,35 76,19 0,99
Kokss 26,37 88,75 0,98

W – kurināmā mitruma saturs

Indikators tCO2/MWh (skat. 14.attēlā) ir viens no visbiežāk lietotajiem vienkāršajiem indikatoriem da-
žādu iekārtu vai teritoriju (pilsētu, rajonu, valstu) radīto emisiju apjomu salīdzināšanai. Šī indikatora vērtība 
ir atkarīga no enerģijas ražošanai izmantotā kurināmā veida – jo vairāk enerģijas ražošanā tiek izmantoti 
atjaunojamie energoresursi, jo zemāka būs indikatora vērtība (jo atjaunojamie energoresursi tiek uzskatīti 
par CO2 neitrāliem). Un otrādi – ja iekārtā vai rajonā tiek lietoti fosilie resursi, tad to indikatora vērtība būs 
augstāka. Šis indikators tālāk tika izmantots līmeņatzīmes noteikšanai.
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14.att. CO2 emisija attiecināta uz saražoto enerģiju Latvijas rajonos 2004.-2007.gadā

Rezultātu analīze

Balstoties uz izveidotā indikatora tCO2/MWh vērtībām tika aprēķināta līmeņatzīmes Latvijas rajoniem, 
to izsakot kā aritmētisko vidējo no visu rajonu indikatora vērtībām. Tā kā sadedzināšanas iekārtu datu bāzē 
tika iekļauti dati par 2004.-2007.gadu, arī indikatoru vērtības tika aprēķinātas par šiem pēdējiem četriem 
gadiem. Izejot no šo četru gadu indikatoru vērtībām, katram rajonam tika aprēķināta aritmētiskā vidējā 
vērtība, uz kuru balstoties tika noteikta līmeņatzīme. Aprēķinātā līmeņatzīmes vērtība Latvijas rajoniem ir 
0,130 tCO2/MWh. Katra rajona pēdējo četru gadu (par kuriem bija pieejami dati) CO2 emisijas indikatora 
tCO2/MWh vidējā vērtība un līmeņatzīme redzama 15.attēlā.
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15.att. Līmeņatzīme tCO2/MWh un faktiskais katra rajona līmenis

Aprēķina rezultāti rāda, ka zem līmeņatzīmes (0,130 tCO2/MWh) atrodas 12 Latvijas rajoni, savukārt 
vidējo līmeni pārsniedz 14 Latvijas rajoni. Visaugstākā indikatora vērtība ir Ventspils rajonam (0,237 tCO2/
MWh), bet viszemākā – Valkas rajonam (0,038 tCO2/MWh). Tuvu līmeņatzīmes vērtībai atrodas seši rajoni 
– nedaudz zem līmeņatzīmes atrodas Preiļu un Talsu rajons ar attiecīgi 0,115 tCO2/MWh un 0,116 tCO2/
MWh, savukārt nedaudz virs līmeņatzīmes atrodas Cēsu (0,131 tCO2/MWh), Dobeles un Rīgas (abi 0,131 
tCO2/MWh) un Valmieras (0,142 tCO2/MWh) rajoni.

Lai noteiktu, kāda ir bijusi katra rajona tendence pēdējā gadā (pēdējie dati bija pieejami par 2007.gadu), 
tika izveidots vēl viens grafi ks, kurā papildus vidējai indikatora vērtībai katram rajonam tiek paradīta indi-
katora vērtība 2007.gadā (skat. 16.attēlā).
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2004-2007 vidējais 2007 līmeņatzīme

16.att. Līmeņatzīme tCO2/MWh, katra rajona līmenis un tendences saskaņā ar 2007.gadu

Grafi kā redzams, ka 2007.gadā 14 rajoniem salīdzinot ar pēdējo četru gadu vidējo līmeni indikatora vēr-
tības ir palikušas nemainīgas vai pieaugušas, bet 12 rajoniem – tās ir samazinājušās.

Salīdzinot ar vidējo indikatoru vērtību, 2007.gadā līmeņatzīmi 0,130 tCO2/MWh sasniedz vai pārsniedz 
Cēsu rajons, kas rēķinot pēc iepriekšējiem gadiem atradās zem līmeņatzīmes vērtības. Savukārt vienīgais ra-
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jons, kurš ir samazinājis sava indikatora vērtību 2007.gadā salīdzinot ar 2004.-2007.gadu vidējo zem līmeņat-
zīmes līmeņa, ir Gulbenes rajons, kura indikatora vērtība ir samazinājusies no 0,188 tCO2/MWh uz 0,005 
tCO2/MWh 2007.gadā. Šis samazinājums ir skaidrojams ar uzņēmuma SIA „Latelektro Gulbene” darbības 
pārtraukšanu sākot no 2005.gada. [10]

1.2.3. Enerģijas patēriņa un tehnoloģiju prognoze

Prognozēšanas etaps ir ļoti svarīgs. Tā laikā tiek noskaidroti jautājumi, kas saistīti ar enerģijas patēriņa 
prognozi:

pilsētas vai uzņēmuma attīstības perspektīvas (attīstības plāns ir svarīgs priekšnoteikums, uz kura 
balstās siltumapgādes sistēmas attīstība);
jaunu klientu pieslēgšanās centralizētai siltumapgādes sistēmai;
klientu atslēgšanās no centralizētas siltumapgādes sistēmas;
siltumapgādes sistēmas robežās esošo energoavotu nākotnes plāni.

 
Šajā posmā ir svarīgi noskaidrot klientu viedokli un nākotnes skatījumu. Lai mazinātu kreditēša-

nas risku, parasti tiek noslēgti ilgtermiņa līgumi ar patērētājiem. Tas ir abpusēji izdevīgi – enerģijas 
patērētājiem tiek garantēta droša enerģijas piegāde, savukārt, energoapgādes uzņēmumam – attīstības 
iespējas.

3.piemērs
Pašvaldība nolēma veikt rekonstrukciju siltumapgādes sistēmas avotā. Tika pasūtīts biznesa 

plāns, kura izstrādes laikā nejauši noskaidrojās, ka viens no lielākajiem patērētājiem – rūpniecības 
uzņēmums – pēc 5 gadiem gatavojas atslēgties (nepagarinot līgumu par siltumenerģijas piegādi) 
un uzstādīt savu energoavotu - koģenerācijas staciju.

Savlaicīgi iegūtā informācijas deva iespēju siltumapgādes uzņēmumam izvairīties no bankro-
ta, jo:

1. tika uzstādīta moderna nelielas jaudas koģenerācija un netika uzstādītas liekas iekārtas,
     kuras darbotos ar pazeminātu slodzi un neefektīvi izmantotu kurināmo;
2. mazinājās kredīta risks, jo paņemtā kredīta lielums atbilda situācijai;
3. siltumenerģijas tarifs nepieauga, jo tika optimizētas iekārtu darbināšanas izmaksas.

1.2.4. Alternatīvo scenāriju izstrāde

Nākamais solis ir izstrādāt attīstības scenāriju vairākas (vismaz divas) alternatīvas. Lai alternatīvu 
izstrāde tiktu veikta kvalitatīvi, tiek izmantoti jau iepriekš minētie datorprogrammu modeļi – MS Excel, 
„EnergyPro”, „SESAM” u.c. 

Nereti pašvaldību speciālisti uzdod jautājumu par to, kāpēc ir nepieciešamas alternatīvas. Sastopami 
gadījumi, kad speciālisti pašvaldībās un uzņēmumos savas izpratnes robežās jau ir izvēlējušies energoapgā-
des sistēmas attīstības modeli. Viņiem ir izveidojusies cieša pārliecība par kādu konkrētu inženiertehnisku 
risinājumu, par tā izvēles pareizību. Šāda parādība ir vērtējama pozitīvi. Tomēr tai ir arī negatīvas iezīmes. 
Īpaši nevēlama ir tehnoloģiju piegādātāju ietekme uz potenciālo klientu. Dažreiz tehnoloģiju piegādātāji iz-
strādā bezmaksas biznesa plānu, kaut arī visiem ir zināms, ka neko nevar dabūt par velti. Eksperti nereti 
sastopas ar situāciju, kad projektu realizācijas laikā cauruļvadu diametri izvēlēti lielāki, nekā nepieciešams, 
arī iekārtu uzstādītās jaudas bieži ir lielākas par slodzēm, kuras jānodrošina. Šādas “rezerves” ir jāvērtē kā 
līdzekļu šķērdēšana, jo par katru lieko uzstādīto jaudas kW kādam ir jāmaksā. Svarīgi ir meklēt alternatīvos 
risinājumus, lai būtu ne tikai izvēles iespējas, bet arī izmaksu salīdzinājums gadu griezumā (5…10 gadu 
perspektīvā).

Pilnvērtīga energoscenāriju izstrāde paredz vismaz trīs kritēriju analīzi:
inženiertehniskais kritērijs - tiek rasti videi draudzīgi tehnoloģiskie risinājumi, ar augstu energoefek-
tivitāti un mazu enerģijas patēriņu tehnoloģiju darbināšanai;

•

•
•
•

•
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ekonomiskais (ieskaitot socioekonomisko) kritērijs – tiek piedāvāti sabalansēti kapitālieguldījumi un 
darbināšanas un apkalpošanas izdevumi, kā arī analizēti socioekonomiskie faktori.
ekoloģiskais kritērijs – tiek minimizēta ietekme uz vidi un klimata izmaiņām, samazinot kaitīgo emi-
siju un SEG emisiju daudzumus.

Analizējot energosistēmas potenciālās alternatīvas, nedrīkst aizmirst par visiem trim kritērijiem. Tas 
nozīmē, ka plānošanas procesā ir jāmēģina rast tehniskos risinājumus, kas ir ekonomiski un ekoloģiski pa-
matoti.

Inženiertehniskais kritērijs

Jaunākie pētījumi Eiropas Savienībā rāda, ka par visizdevīgākajiem centralizētā siltumapgādē tiek uz-
skatīti šādi piecu veidu enerģijas ražošanas avoti [11]:

•   koģenerācijas staciju uzstādīšana;
•   atkritumu vai biogāzes dedzināšanas katlu iekārtu uzstādīšana;
•   siltuma pārpalikumu izmantošana no ražošanas procesiem;
•   alternatīvo resursu, piemēram, dabīgo ģeotermālo siltuma resursu izmantošana;
•   kurināmā, kuru ir grūtāk izmantot, piemēram, koksnes atkritumu un ogļu lietošana. 

Koģenerācija

Kombinēta siltuma un elektroenerģijas ražošana jeb koģenerācija ir kurināmā ķīmiskās enerģijas vien-
laikus pārvēršana siltumenerģijā un mehāniskajā vai elektriskajā enerģijā. Šāda koģenerācijas defi nīcija dota 
„Eiropas koģenerācijas direktīvā”, kas apstiprināta 2004.gada 27.janvārī. Ar terminu siltumenerģija ir do-
māta koģenerācijas procesā saražotā siltumenerģija, kas nodrošina ekonomiski pamatotu pieprasījumu pēc 
siltuma vai aukstuma.

Koģenerācijas energoefektivitāte parasti ir par 40% augstāka, salīdzinot ar abu enerģijas veidu atsevišķu 
ražošanu: ja elektroenerģija tiek ražota kondensācijas stacijās, bet siltumenerģija – katlu mājās, lietojot vienu 
un to pašu kurināmo. Citiem vārdiem sakot, koģenerācijas stacijās izmanto līdz 30-40% mazāk kurināmā 
nekā ražojot siltumenerģiju un elektroenerģiju atsevišķi. 

Energoavotu darbības energoefektivitātes salīdzinājums starp diviem variantiem ilustrēts 17.attēlā:
A variants. Abus enerģijas veidus ražo atsevišķi. Elektroenerģiju ražo elektrostacijā un siltumenerģiju 
katlu mājā.
B variants. Abus enerģijas veidus ražo vienā energoavotā – koģenerācijas stacijā.

17.att. Energoavotu darbības efektivitātes salīdzinājums

•

•

•

•

A variants

60 Elektrostacija

40 Katlumāja

42 zudumi

Kurināmais = 100

Kurināmais = 68

34 siltumenerģija

10 zudumi

B variants

Kokģenerācijas 
stacija

24 elektroenerģija

24 elektroenerģija

34 elektroenerģija

34 siltumenerģija
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Kā redzams 17.attēlā, lai saražotu vienu un to pašu enerģijas daudzumu A variantā ir nepieciešams par 
32% vairāk kurināmā nekā B variantā.

Arī dažādu kurināmo izmantošanas iespējas koģenerācijas stacijā ir praktiski neierobežotas. Eiropas 
Savienība izdevusi koģenerācijas direktīvu, lai intensifi cētu koģenerācijas ieviešanu un mazinātu kondensā-
cijas staciju ietekmi kopējā energobilancē. [11]

Atkritumu vai biogāzes dedzināšana

Atkritumu dedzināšana nozīmē visa veida stacionāras vai pārvietojamas tehniskās iekārtas un aparatūru, 
kas ir paredzēta atkritumu termiskai apstrādei. Dedzināšanas iekārtas, kuru galvenais mērķis ir saražot ener-
ģiju un kas izmanto atkritumus kā pamatkurināmo (arī gadījumos, kad atkritumi tiek termiski apstrādāti), 
sauc par atkritumu pārstrādi enerģijas ražošanai. Piemēram, Gēteborgas (Zviedrija) centrā izvietota centrali-
zētas siltumapgādes sistēmas katlu māja ar atkritumu dedzināšanu.

Mājsaimniecības atkritumi pārsvarā sastāv no biomasas jeb atjaunojamajiem resursiem. Sadedzinot bio-
masu, mazinās ietekme uz klimatu, jo tiek pieņemts, ka SEG veidošanās šajā gadījumā ir vienāda ar nulli. 
Sadedzināmie mājsaimniecības atkritumi ir jāaplūko kā vietējais energoresurss, kas var tikt izmantots sil-
tumenerģijas ražošanas mērķiem.

Atkritumu dedzināšana centralizētajās siltumapgādes sistēmās ir otrs pasaulē visvairāk izplatītākais siltum-
apgādes energoresurss. Rīgas pilsētā atkritumu pārstrādē izvēlēta biogāzes ražošanas un dedzināšanas shēma.

Ražošanas siltuma pārpalikumi

Siltumenerģijas efektīvas izmantošanas defi nīcijā ielikts jēdziens par enerģijas pārpalikumu izmantošanu. 
Īpaša uzmanība ir jāpievērš siltumenerģijas pārpalikumiem rūpniecības uzņēmumos. Siltumenerģiju, kas bieži 
vien netiek izmantota, iesaka lietot ražošanas procesos ar dažādu iekārtu palīdzību. Neizmantotās siltumener-
ģijas izmantošana siltumapgādē un dažreiz arī elektroenerģijas ražošanā ir sastopama dažādos tehnoloģiskajos 
procesos, piemēram, metāla, ķīmijas, pārtikas un papīra ražošanā. Siltumenerģijas utilizācijas katli tiek uzstā-
dīti pēc krāsnīm, turbīnām, dzinējiem un citiem siltumenerģiju ražojošiem procesiem, lai lietotu siltumenerģiju, 
kas citos gadījumos nonāk apkārtējā vidē. Parasti šis siltums tiek novadīts centralizētās siltumapgādes tīklā. 
Līdz ar to tiek dota iespēja ar zema potenciāla siltumenerģiju (diapazonā no 50-700C) no ražošanas procesiem 
apgādāt centralizētās siltumapgādes tīklus. Piemēram, tvaiku kondensācijas siltums no gaisa vai dūmgāzu plūs-
mas tiek nodots kondensatora dzesēšanas šķidrumam, kurš plūst pa caurulēm kondensatorā.

2.piemērs (2.turpinājums)
Izstrādāti trīs varianti siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšanai šajā pilsētā:

A variants – esošajā katlu mājā uzstāda ūdenssildāmo katlu ar šķeldas priekškurtuvi. Optimālā kat-
la jauda izvēlēta 7 MW ar aprēķinu, ka tas var darboties ar pieņemamu noslodzi arī vasaras sezonā 
- 2 MW, kas ir 33% no nominālās jaudas. Esošajiem katliem tiek veikta neliela rekonstrukcija, un tie 
paliek rezervē, kā arī darbojas ziemā atlikušās slodzes nosegšanai.
B variants – esošajā katlu mājā uzstāda tvaika katlu ar šķeldas priekškurtuvi un tvaika turbīnu. 
Tiek uzstādīts jauns tvaika katls ar jaudu 8 MW un tvaika turbīna 1 MWel. Elektroenerģija tiek 
pārdota „Latvenergo” un tās ražošana ir atkarīga no siltumenerģijas pieprasījuma. Tā kā vasaras se-
zonā slodze ir neliela turbīnu paredzēts darbināt tikai apkures sezonā (aptuveni 210 dienas gadā).
C variants – Pilsētas siltumapgādes sistēmu sadala divās daļās: 

Uzstāda jaunu katlu māju ar šķeldas priekškurtuvi pilsētas centrā. Paredzēts uzstādīt 3 MW 
ūdenssildāmo katlu, darbināmu ar koksnes atkritumiem, un 1 MW rezerves katlu, kas darbojas 
ar dīzeļdegvielu. Jaunais siltumapgādes avots nodrošinātu enerģijas piegādi aptuveni 20% no 
esošajiem patērētājiem. Šajā pilsētas daļā paredzēts veikt arī efektivitātes pasākumus patērētāja 
interesēs (māju izolācija, siltummezglu un skaitītāju uzstādīšana u.c.).
Veic rekonstrukciju vecajā katlu mājā. Rekonstruē tvaika katla kurtuvi, lai to piemērotu kok-
snes šķeldas izmantošanai.

1.

2.

3.
1)

2)
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 Ģeotermālā siltumenerģija

Tiešā siltumenerģijas izmantošana ir sena, daudzpusīga un arī visplašāk izmantotā ģeotermālās enerģijas 
izmantošanas forma. Piemēram, ģeotermālo siltumu izmanto centralizētai siltumapgādei, siltumnīcu apsil-
dei, ražošanas procesos, zemkopībā, peldbaseinos u.c. Baltijas valstīs ģeotermālā stacija veiksmīgi darbojas 
Klaipēdā.

Ģeotermālā enerģija burtiskā nozīmē ir siltumenerģija, kas atrodas Zemes dzīlēs un tiek saražota patei-
coties planētas ģeoloģiskajam fenomenam. Siltumenerģijas potenciālu vērtē ar ģeotermālo gradientu, kas 
izsaka temperatūras pieaugumu attiecību pret dziļumu Zemes garozā. Vidējais ģeotermālais gradients ir 
aptuveni 2,5-30C uz katriem 100 m. Ir vietas, kur ģeotermālais gradients ir pat 10 reizes lielāks par vidējo 
lielumu. 

Grūtāk izmantojamo kurināmo dedzināšana

Viena no centralizētās siltumapgādes priekšrocībām ir iespēja efektīvi izmantot lētāku kurināmo, kuram ne-
pieciešama specifi ska tehnoloģija. Piemēram, lētākie kurināmie šobrīd ir koksnes pārpalikumi no kokapstrādes. 
Šķelda visā pasaulē sastāv no mežrūpniecības koka atkritumiem un tiek piegādāta no mežiem un kokzāģētavām, 
taču Latvijā vēl joprojām daudz izmantojamas koksnes paliek mežā.

Šie kurināmie, kā arī citi biomasas tipa kurināmie, piemēram, zemkopības atkritumi, sagādā problēmas. 
Šāda veida kurināmos ir grūti un dārgi transportēt. Tā kā mainās biomasas mitrums un blīvums, piemaisī-
jumu daudzums (piemēram, smiltis) un citi parametri, bez transporta problēmām parādās arī citas. Tās ir 
saistītas ar degšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem. Piemēram, vairākās kurtuves vietās jābūt regulējamai 
gaisa padevei.

Šie ir galvenie iemesli, kāpēc šāda veida kurināmie ir piemēroti centralizētai dedzināšanai un nav lie-
tojami mazos katlos. Turklāt, koku atkritumiem un kūdrai ir nepieciešamas salīdzinoši lielas uzglabāšanas 
vietas, kuras ir grūti iekārtot blīvi apdzīvotās vietās.

Ekonomiskais kritērijs

Energoplānā paredzēto pasākumu ieviešanas kontekstā ir jāapskata vairākas fi nansiālās barjeras un jāat-
rod veidi kā tās pārvarēt:

Energoefektivitātes projekta īstenošanai ir nepietiekami naudas līdzekļi. Investīcijas visbiežāk tiek 
ieguldītas, izmantojot kredītus. To saņemšana bieži ir saistīta ar likumdošanas veidotājiem, organiza-
toriskajiem ierobežojumiem un augstām riska pakāpēm. Šobrīd Latvijā energoefektivitātes projektu 
fi nansēšanā arvien vairāk iesaistās energoservisa kompānijas.
Energoefektivitātes projektu pasūtītājiem ir jārēķinās ar izdevumiem, kas saistīti ar energoauditu izs-
trādi (energoefektivitātes pasākumu noteikšanu un novērtēšanu), kas var kalpot kā garantija fi nansēju-
ma pamatotībai. Šie izdevumi ir jāiekļauj projekta kopējās izmaksās.

Lai novērtētu un sagatavotu slēdzienu par ekonomiski izdevīgāko variantu, var izmantot dažādas ekono-
miskās analīzes metodes, tāpēc, izstrādājot alternatīvas, ir jāievēro vienota forma, kurā tiek aplūkoti vieni un 
tie paši galvenie salīdzināmie parametri. 

Ekonomiskā novērtējuma pamatā ir izmaksas. Jebkurš pasākums, kas tiek īstenots dzīvē, prasa ieguldī-
jumus. Galvenie ekonomiskie rādītāji, kas ir saistīti ar energoplānošanu un ko ir nepieciešams analizēt katrā 
no izvēlētajām alternatīvām, ir:

Sākotnējie ieguldījumi – nepieciešamās projekta sagatavošanas izmaksas. Tās ir izmaksas pirms pro-
jekta īstenošanas, kas nepieciešamas energoaudita, biznesa plāna izstrādāšanai, projekta dokumentā-
cijas sagatavošanai, administrācijas, biroja un citiem izdevumiem.
Kapitālieguldījumus jaunu iekārtu un tehnoloģisko līniju iegādei un uzstādīšanai vispārējā gadījumā 
defi nē kā izmaksas, no kurām peļņu varētu iegūt ilgā laika periodā. Energoprojekta realizācijai parasti 
tiek ņemti kredīti, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Par to, cik projekts ir veiksmīgs, spriež pēc ietau-

•

•

•

•
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pījuma vērtības lieluma naudas izteiksmē. Tā faktiski rāda, kā samazinās energoresursu izmaksas, kā 
arī ekspluatācijas izdevumi. 
Plānotos kapitālieguldījumus var īstenot dažādos termiņos. Ņemot kredītu uzreiz lieliem kapitāliegul-
dījumiem, tiek straujāk samazinātas ekspluatācijas izmaksas (mazāk patērēts kurināmais, samazinās 
izmaksas par elektroenerģiju, materiāliem, remontiem utt.), nekā veicot nelielus, pakāpeniskus iegul-
dījumus. Bet kredīta procentu izmaksas lieliem ieguldījumiem ir vairākas reizes lielākas nekā pakāpe-
niskiem ieguldījumiem. Līdz ar to ir ļoti svarīgi sabalansēt kapitālieguldījumu apjomus un ieviešanas 
periodiskumu.
Projektu realizācijas prakse rāda, ka plānotie kapitālieguldījumi atšķiras no reālajām kapitālizmaksu 
vērtībām, turklāt tie var būt gan lielāki, gan mazāki. Biežāk sastopami gadījumi, kad prognozētās 
izmaksas izrādās lielākas, jo konkursu rezultātā samazinās tehnoloģiju cenas, kā arī pieaug vietējā 
lētākā darbaspēka īpatsvars.
Ekspluatācijas izmaksas - izdevumi, kas saistīti ar iekārtu darbināšanas izdevumiem, ir atkarīgi no da-
žādām izmaksām: maksas par kurināmo un elektroenerģiju, nodokļiem (nekustamā īpašuma nodoklis, 
sociālais nodoklis, dabas nodoklis, peļņas nodoklis), personāla algām, remontu izmaksām, maksas par 
materiāliem (ūdens, ķīmiskie reaģenti utt.) un nolietojuma.
Socioekonomiskie faktori – vieni no galvenajiem socioekonomiskajiem radītājiem ir piedāvātās alter-
natīvas ietekme uz bezdarba līmeni un importu. Alternatīva ar augstāku vietējā reģionālā un nacio-
nālā darbaspēka izmantošanas īpatsvaru un zemāku importa sastāvdaļu ir ekonomiski izdevīgāka gan 
valsts, gan reģionālajā, kā arī vietējā līmenī.

Metodes, kas tiek izmantotas energoplāna fi nansiālās rentabilitātes noteikšanai, ir dažādas, bet visbiežāk 
lietotas tiek šādas: 

Atmaksāšanās laiks - laika periods, kas nepieciešams, lai kopējais tīrais ietaupījums pirms vērtības 
krišanās kļūtu vienāds ar kapitālieguldījumiem. Tas palīdz atbildēt uz jautājumu par līdzekļu ieguldī-
šanas efektivitāti dažādos projektos: jo īsāks ir atmaksāšanās laiks, jo labāks projekta risinājums. Šī 
metode ir viegli lietojama un izceļ projektus ar īsu atmaksāšanās laiku, bet tā neaplūko ieguldījumus 
un nenosaka peļņu naudai, kas ieguldīta. Atšķirībā no atmaksāšanās likmes metodes, atmaksāšanās 
laika metode nedaudz pieskaras tīrā ietaupījuma sadalei laikā, tomēr tas ir nepietiekami.
Neto rentabilitāte jeb atmaksāšanās likme – vidējā tīrā gada ietaupījuma attiecība pret kapitālieguldīju-
miem. Tai vajadzētu parādīt, kāds peļņas līmenis būtu panākams, ja ieguldītu līdzekļus nepieciešamo 
pasākumu realizācijā. Šī metode ir vienkārši lietojama un dod ātru atbildi par peļņas lielumu, bet tā 
ignorē tīrā ietaupījuma sadali laikā. Līdz ar to šo metodi ieteicams lietot kā virspusēju indikatoru, 
kuram nepieciešama detalizētāka izvērtēšana.
Tīrās pašreizējās vērtības metode - ļauj aplūkot, kā mainās tīrais ietaupījums visā tehnoloģiju izman-
tošanas laikā. Pašreizējo vērtību (ar mīnus zīmi) summējot, par tīro ietaupījumu (ar plus zīmi) iegūst 
summāro, ko sauc par projekta tīro pašreizējo vērtību (NPV). Ja NPV ir ar mīnus zīmi, tad projektu 
var uzskatīt par neveiksmīgu, bet, ja NPV ir ar plus zīmi, tad ir iemesls projektu analizēt tālāk (nav ie-
teicams automātiski pieņemt lēmumu pozitīva NPV gadījumā), un jāaplūko citi faktori. Nepieciešams 
noteikt diskonta maksas, kuru vērtība pieaugs atkarībā no kredīta procentu likmes. Ja nav zināms, 
kādu diskonta likmi lietot, tad nav iespējams izmantot NPV metodi.
Iekšējās peļņas metode - izmanto diskonta likmi. Diskontējot projekta kopējos ienākumus, tie kļūst 
vienādi ar sākotnējiem kapitālieguldījumiem. Iekšējo peļņu nosaka ar diskonta likmi, kura NPV pa-
dara vienādu ar nulli. Iekšējo peļņu nosaka ar pakāpenisku tuvinājuma metodi vai grafi ski. Šī metode 
parāda projekta spēju pelnīt naudu, parāda peļņas procentu no investētās naudas, kā arī dod iespēju 
salīdzināt, kurš investīciju izlietojums ir labākais.
Diskontētā naudas plūsma – balstās uz to, ka šai metodei ir ļoti svarīgas procentu likmes. Projekts, 
kas dod lielākus ietaupījumus pirmajos gados, sekmē tālākus ieguldījumus citās shēmās. Diskontētās 
naudas plūsmas metode mēģina izsvērt ietaupījuma vērtības tieši no šī viedokļa. Metode izvērtē katru 
gadu, izmantojot diskonta faktoru. Tādējādi samazinās ietaupījuma vērtība, kas sasniegta projekta 
dzīves vēlākajos gados. Atšķirībā no atmaksāšanās metožu novērtējuma tā ļauj iegūt precīzāku ietau-
pījuma sadali laikā. [2,12]

Ekoloģiskais kritērijs

Jebkura enerģijas ražošana ietekmē apkārtējo vidi. Jebkuram energoplānam no ekoloģiskā aspekta būtu 
jāaplūko šādi ieteikumi:

•  samazināt ražošanu, pirmām kārtām izmantojot lietotājam racionālu enerģiju;
•  jāizvēlas sistēma vai iekārtas, kas iespējami mazāk ietekmē vidi un klimatu;

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•  jāizvēlas kurināmais, kam ir minimāla ietekme uz vidi un klimatu;
•  jāizvēlas kvalitatīvs kurināmais ar zemu emisiju koncentrāciju (tai skaitā, kuram ir zems sēra  saturs);
•  jāizvēlas degšanas tehnika ar zemu emisiju koncentrāciju;
•  jānovērtē, vai, veicot degšanas procesa inženiertehnisku uzlabošanu, novērojama ekoloģiskā 
   raksturojuma uzlabošanās;
•  jāattīra dūmgāzes, ja tas ir nepieciešams. 

Problēmas, kas saistītas ar ietekmes uz vidi analīzi, ir tikpat svarīgas kā fi nansiālie apsvērumi. Ietekmes 
izpētei ir jāpalīdz izdarīt izvēli starp energosistēmām, kuras ieviešot tiks ražota enerģija ar vismazāko iespai-
du uz vidi. Plānojot jaunus enerģijas ražošanas uzņēmumus vai veicot izmaiņas jau esošajos, vispirms ir jāno-
vērtē to dažāda veida ietekmes faktori uz apkārtējo vidi. Jautājumu piemērus, kas būtu jāievēro, izvēloties al-
ternatīvas energoplānā un ņemot vērā to ietekmi uz vidi, var apskatīt 3.tabulā. Šos jautājumus var lietot mazu 
un vidēji lielu uzņēmumu plānošanā. Vislielākā nozīme tiek pievērsta emisiju koncentrācijai atmosfērā.

3.tabula
Jautājumu piemēri enerģijas ražošanas uzņēmumam, ņemot vērā ietekmi uz vidi

Dabas resursu racionāla 
izmantošana

Alternatīvās enerģijas formas?

Ietaupījumi?
Energoefektivitāte?
Zemes izmantošana?
Transports?

Uzņēmums Izvietojums: Kā tiek ietekmēta pilsēta/ainava/daba?
Infrastruktūra?
Kultūras vide?
Vides vērtība?

Kurināmais Ieguve: Vides graušana?
Ainavas ārdīšana?
Kultūras vide?

Transports: Avārijas risks
Izmeši?
Troksnis?

Uzglabāšana/pārvietošana: Mikroorganismu izplatīšanās?
Ugunsdrošība?
Sprādziendrošība?
Putekļu izplatīšanās?

Darbība Emisijas: Daudzums?
Ietekme uz apkārtējo vidi?
Ietekme uz vides un gaisa kvalitāti?

Citas problēmas: Vibrācija?
Smakas?
Troksnis?

Atkritumi Pārpalikumi/depozīti: Pārpalikumu izmantošana?
Transports?
Nogulsnēšanās?

Kaitīgas vielas
pārpalikumos:

Smagie metāli?
Organiskās vielas?
Metāli?
Sāļi?

Ūdens attīrīšana: Organiskas vielas?
Metāli

Likvidācija
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Emisijas 

Galvenās vielas, kas piesārņo gaisa baseinu, ir sēra dioksīds, slāpekļa oksīds, oglekļa oksīds un cietās 
daļiņas. Tikai 5,7% no kopējā emisiju daudzuma Latvijā sastāda pārējās reģistrētās vielas. Visas iepriekšmi-
nētās kaitīgās vielas, nokļūstot atmosfērā, negatīvi ietekmē vidi – skābina augsni, bojā celtnes un arhitektū-
ras pieminekļus un galvenokārt ietekmē cilvēku veselību: pastiprina saslimstību ar elpošanas ceļu slimībām, 
izraisa plaušu funkciju traucējumus, plaušu audu bojājumus un bronhu iekaisumus. 

Pēdējos gados Latvijā tiek sakārtota vides likumdošana atbilstoši ES prasībām. Tas ir ļāvis apzināt un 
ierobežot neattaisnotas emisijas gaisa baseinā un uzlikt par pienākumu sakārtot energosistēmas.

Energoavoti ietekmē apkārtējo vidi trīs atšķirīgos veidos:
ar emisijām gaisā – dūmgāžu sastāvā ir gan gāzveida komponentes (oglekļa, slāpekļa un sēra oksīdi), 
gan cietās daļiņas (pelni un kurināmais);
ar šķidriem piesārņotājiem – notekūdeņi veidojas gan ūdens sagatavošanas iekārtās, gan dūmgāžu 
attīrīšanas iekārtās;
ar cietiem piesārņotājiem – kurināmā sastāvā ir pelnu daļiņas, kuras pēc degšanas procesa tiek aizva-
dītas pelnu un izdedžu veidā. 

Siltumnīcefekta gāzes

Ļoti svarīgs klimata aspekts enerģētikā ir SEG (CO2, CH4, N20) emisijas. Enerģētikā organiskā fosilā 
kurināmā dedzināšana ir viens no galvenajiem oglekļa dioksīda avotiem. Tas neattiecas uz biokurināmā 
dedzināšanu. Šajā gadījumā oglekļa dioksīda emisijas nerēķina, jo augošā biomasa tos absorbē, un tādejādi 
realizējas oglekļa dabīgais aprites cikls dabā.

Zemāku ogļskābās gāzes emisiju koncentrāciju var sasniegt tikai ar racionālu enerģijas lietošanu un pa-
reizu energoresursu izvēli. CO2 emisijas var samazināt vai novērst šādi:

•  taupot enerģiju;
•  izmantojot vairāk bioenerģiju;
•  izmantojot nulles emisiju tehnoloģijas, tādas kā vēja un saules enerģija.

Lai sekmētu globālo klimata pārmaiņu novēršanu, īstenojot ANO „Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām”, Kioto protokolu un Eiropas Savienības normatīvo aktu par klimata pārmaiņām prasības, Latvi-
ja kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm piedalās SEG emisiju tirdzniecībā.  

Emisijas kvotu tirdzniecība ir jāvērtē kā jaunu iespēju laiks. Galvenais ir pēc iespējas labāk izprast emi-
sijas kvotu tirdzniecības nianses un nepalaist garām iespējas, kuras tā sniedz enerģijas ražotājiem. Emisiju 
tirdzniecības iespējas analizētas 4.piemērā. Tas ļauj izsekot emisijas kvotu tirdzniecības procesam un ieskicē 
trīs variantus kāda uzņēmuma līdzdalības iespējām emisijas kvotu tirdzniecības procesā. Variantu var būt 
desmitiem, un katram emisijas tirgus dalībniekam tie būs specifi ski un atšķirīgi.

Emisiju tirdzniecība ir cieši saistīta ar energoplāna izveidi un šī jautājuma iekļaušanu tajā. Lai uzņēmums 
veiksmīgi piedalītos emisiju tirdzniecībā, ir jāievēro vairāki priekšnosacījumi: 

•  uzņēmuma vadības izpratne un darba grupas izveide;
•  emisiju samazināšanas pasākumu prognoze un izvēle;
•  emisiju samazināšanas projekta realizācija un pārraudzība;
•  informētības nodrošināšana par emisijas kvotu tirgu un cenām.  

Svarīgi ir izstrādāt monitoringa shēmu, lai pienācīgi sagatavotos emisiju tirdzniecībai, un vienlaicīgi 
domāt par emisiju samazināšanas pasākumiem. Konkrēts plāns ar esošās situācijas analīzi un energoaudita 
priekšlikumiem, kas ekonomiski un ekoloģiski analizē piedāvātos energoefektivitātes pasākumus, ļautu ne 
tikai gūt labākos panākumus emisijas kvotu tirdzniecībā, bet arī novērstu situāciju, kad uzņēmuma neizdarī-
bu pēc ciestu enerģijas lietotāji, jo būtu jāceļ siltumenerģijas tarifs.  

•

•

•
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4. piemērs
Katlu mājā ar uzstādīto jaudu 40 MW izmanto mazutu. Pēdējo gadu laikā par kurināmo tika sa-

maksāts 130 000 Ls/gadā. Katlu mājai ir obligāti jāpiedalās emisiju tirdzniecībā. Uzņēmums, kas ap-
kalpo šo katlu māju, saņem emisiju kvotas:

• 2005.gadā                 20 000 emisiju kvotas
• 2006.gadā                 19 600 emisiju kvotas
• 2007.gadā                 19 200 emisiju kvotas
Kopā pa trim gadiem     58 800 emisiju kvotas

A variants
Kaltu mājas vadība nolemj neveikt pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai katlu mājā tu-

vākajos trīs gados. 
Regulāri tiek veikts monitorings un konstatēts, ka kvotas tiek tērētas atbilstoši atļaujai.
Katlu mājas vadība katru gadu nodod atpakaļ iztērētās kvotas.

B variants
Katlu mājas vadība nolemj veikt pasākumus, lai samazinātu mazuta patēriņu. 
1. Tiek veikts katlu mājas energoaudits. Tā rezultāti un priekšlikumi tiek rūpīgi izvērtēti  un 
     analizēti.
2. Tiek pieņemts lēmums veikt trīs pasākumus, kuri ieteikti energoaudita atskaitē.
3. Tiek paņemts kredīts uz 3 gadiem un ieguldīti 50 000 Ls. Katru gadu jāatmaksā 20 000 Ls/gadā.
4. Veicot energoefektivitātes pasākumus, ir iespējams ietaupīt mazutu par 10% , kas dod ekonomiju 
        130 000 Ls/gadā x  0,1= 13 000 Ls/gadā
5. Veicot energoefektivitātes pasākumus, par 10% samazinās nepieciešamo emisiju kvotu daudzums, 
     kas dod iespēju pārdot:
     •   2005.gadā    20 000 x 0,1 = 2000 emisiju kvotas
     •   2006.gadā    19 600 x 0,1 = 1960 emisiju kvotas
     •   2007.gadā    19 200 x 0,1 = 1920 emisiju kvotas
Kopā   pa trim gadiem iespējams pārdot 5880 emisiju kvotas
Ja pieņemam, ka Latvijā kvotas tirgū maksās 20 Eiro/kvota, tad šajā gadījumā  par kvotām varēs 

saņemt
        20 x 5880 = 117 600 Eiro = aptuveni 65 000 Ls  

                        
Secinājums – Ieguldot energoefektivitātes pasākumā 50 000 Ls lielu kredītu trīs gados iespējams 

iegūt:
              39 000 Ls + 65 000 Ls = 104 000 Ls

C variants
Katlu mājas vadība nolemj uzstādīt koģenerācijas staciju.
1. Tiek veikta esošās situācijas izpēte (arī audits, ja nav veikts iepriekš) un koģenerācijas stacijas
     variantu ekonomiskā analīze. Priekšizpētes rezultāti un priekšlikumi tiek rūpīgi izvērtēti un
     analizēti.
2. Tiek pieņemts lēmums uzstādīt koģenerācijas iekārtu. Tiek noteikts saražotās elektroenerģijas
     apjoms un aprēķinātas emisiju kvotas, kurās būs nepieciešams saņemt no valsts rezerves fonda
     vai pirkt kvotas tirgū (gadījumā, ja rezerves fondā vairs nebū kvotu).
3. Uzņēmums iesniedz jaunu emisijas atļaujas pieteikumu, uz kura pamata tiek saņemta jauna
     emisijas atļauja.

Secinājums – lai nesadārdzinātu kopējās izmaksas, nepieciešams apsvērt jaunu iekārtu uzstādī-
šanas variantus pēc iespējas ātrāk un to nedrīkst atlikt uz rītdienu, jo tad var izrādīties, ka kopējie 
ieguldījumi palielināsies, jo būs jāpērk emisiju kvotas. 
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Pieredze pasaules attīstītākajās valstīs rāda, ka kaitīgo emisiju koncentrācija ir jāregulē ar degšanas 
tehnoloģiju. Degšanas procesus nedrīkst aplūkot vienpusīgi – tikai no inženiertehnoloģiskā lietojuma vai 
ekoloģiskā aspekta. Šeit jautājumu risināšanā ir nepieciešama kompleksa pieeja: visi agresīvo un toksisko 
degšanas produktu minimālas veidošanās aspekti jāaplūko vienlaicīgi ar kurināmā racionālas izmantoša-
nas problēmām. Šāda uzdevuma sastāvdaļu izzinātības pakāpe ir dažāda. Vairāk pētīta ir režīma paramet-
ru ietekme uz iekārtu darbības energoefektivitāti. Savukārt, kaitīgo vielu veidošanās problēmas ir samērā 
jaunas un maz izzinātas. Nereti, iedziļinoties šajos jautājumos, atklājas jauni vides aspekti. Piemēram, 
izmantojot tehnoloģisko slāpekļa oksīdu samazināšanas metodi (ar gaisa padeves regulēšanu), iespējama 
nepatīkama blakusefekta rašanās – kancerogēno policiklisko aromātisko ogļūdeņražu, to vidū benzapirē-
na, veidošanās. [13]

1.2.5. Scenāriju salīdzināšana, novērtēšana, pieņemšana

Tāpat kā iepriekšējā solī, kad tika izstrādāti alternatīvu scenāriji, arī šajā kā salīdzināšanas un novērtēša-
nas metodi var izmantot trīs kritēriju analīzi. Scenāriji tiek salīdzināti pēc: 

•  tehnoloģiskā risinājuma izvēles;
•  ekonomiskā pamatojuma;
•  ietekmes uz apkārtējo vidi.

2.piemērs (3.turpinājums)
Bija arī ceturtais variants, kurā bija paredzēts uzstādīt nelielu koģenerācijas stacijas ar gāzes ģe-

neratoru koksnes gazifi kācijai. Ņemot vērā to, ka inženiertehniskie risinājumi neatbilda pašvaldības 
apstākļiem, šis variants tika atmests.

2.piemērs (4.turpinājums)
Pēc variantu vispusīgas izvērtēšanas par visizdevīgāko alternatīvu investori uzskata A variantu - 

šķeldas ūdenssildāmā katla uzstādīšanu esošajā katlu mājā.
18.attēlā ir parādīts plānotā siltumenerģijas patēriņa prognoze un iespējamās ekonomijas 19.attēlā 

ir dots siltumslodžu ilguma grafi ks. Pēc šī grafi ka konstruēšanas tika izvēlēta pamatkatla jauda, kuru 
jāuzstāda ar koksnes kurtuvi (8 MW) un maksimuma (pīķa slodzes) katla jauda (5 MW) ar dīzeļdegvielu. 
Otrs katls strādā nevairāk kā 1500…2000 stundas gadā.
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Kritēriju prioritātes, izvērtējot potenciālos scenārijus, ir atkarīgas no dažādiem faktoriem. Piemēram, ja 
energoplānošanas uzdevums ir rekonstruēt siltumapgādes sistēmu, lai samazinātu ietekmi uz vidi, tad viens 
no primārajiem kritērijiem būtu labāko tehnoloģisko risinājumu meklējumi šajā virzienā. Tomēr arī pārējie 
kritēriji ir jāņem vērā.

Viena, labākā scenārija, izvēle ir ļoti atbildīgs solis, jo kļūdaina izvēle var radīt ilglaicīgas ekonomiskās 
sekas.

1.2.6. Ieviešanas pasākumu plānošana

19.attēls Siltumslodžu ilguma grafi ks, ieskaitot siltuma zudumus tīklos, apkures sezonai bez karstā 
ūdens patēriņa

2.piemērs (5.turpinājums)
Investīciju plāns
Siltumapgādes sistēmas (tīkli, patērētāji) pilnīgai atjaunošanai būtu nepieciešami aptuveni 1,2 milj. Ls, 

ieskaitot siltumskaitītāju uzstādīšanu ēkās. Tik lielu summu pašvaldības siltumapgādes uzņēmumam ieguldīt 
uzreiz ir neiespējami. Tāpēc siltumapgādes sistēmu ir paredzēts savest kārtībā pakāpeniski, ņemot vērā 
uzņēmuma fi nansiālās iespējas. Pirmajos gados ir paredzēts veikt:

•  maģistrālo siltumtīklu nomaiņu;
•  potenciālo siltumpatērētāju pieslēgšanu;
•  siltummaiņu uzstādīšanu karstā ūdens apgādei;
•  siltumskaitītāju uzstādīšanu.

20.attēlā ir parādīts līdzekļu sadalījums kopējai sistēmas atjaunošanas programmai un piedāvātajai 
“optimālajai” programmai tuvākajiem trijiem gadiem.
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Lai izvēlētais scenārijs tiktu pilnvērtīgi realizēts, ir jāveic precīza nepieciešamo ieviešanas pasākumu 
plānošana. Šajā gadījumā ir iekļauta gan pārdomāta investīciju analīze, izvēloties piemērotākos fi nanšu 
līdzekļus, gan veicamo darbu analīze, kad tiek izvirzīti primārās nepieciešamības pasākumi, kā arī visu 
pārējo nepieciešamo energoefektivitātes pasākumu analīze. Arī šis solis ir nozīmīgs energoplānošanā, jo 
kļūdainas plānošanas gadījumā paredzētā scenārija ieviešana var ieilgt, kas ir ekonomiski neizdevīgi.

Gatavojot ieviešanas plānu, nepieciešams ņemt vērā fi nanšu nosacījumus, kas var ievērojami mainīt 
fi nansējuma apjomu un struktūru. 

Kā redzams grafi kā, pirmajā etapā ir paredzēts investēt 37% no kopējām investīcijām siltumtīklu 
atjaunošanai, 40% no kopējām investīcijām siltummezglu rekonstrukcijai un 100% skaitītāju uzstādīšanai. 
Skaitītāju uzstādīšana ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem siltuma uzskaites pilnīgai sakārtošanai, 
lai precizētu katra patērētāja patērēto enerģiju un varētu prognozēt siltuma patēriņu nākotnē.

Siltumtīklu rekonstrukcijas I kārtā ir paredzēts veikt maģistrālo trašu nomaiņu, jo tieši no tām ir 
vislielākie zudumi. Pirmā etapa izmaksās ir paredzēts iekļaut arī izdevumus jaunu objektu pieslēgšanai 
siltumtīkliem.

4.tabula
Projekta (bez katlu mājas) izmaksas un fi nansēšana (tūkst. Ls)

Gadi Kopējās investīcijas
(3+4+5) Kredīti* Palīdzība ** Pašu līdzekļi***

1 2 3 4 5
1.gads 338 207 71 60
2.gads 193 70 83 40
3.gads 132 66 46 20
KOPĀ 663 343 200 120

* bankas kredīti 
** līdzekļi no Valsts Investīciju programmas
*** pašvaldības siltumapgādes uzņēmuma budžets

2.piemērs (6.turpinājums)
Investīciju plāns: fi nansēšanas avoti un apjomi

5.tabulā redzams kā sadalās sistēmas atjaunošanas izmaksas pa gadiem un fi nansējuma avotiem.

5.tabula
Projekta (bez katlu mājas) izmaksas un fi nansēšana (tūkst. Ls)

Gadi Kopējās investīcijas
(3+4+5) Kredīti* Palīdzība ** Pašu līdzekļi***

1.gads 338 207 71 60
2.gads 193 70 83 40
3.gads 132 66 46 20
KOPĀ 663 343 200 120

* bankas kredīti 
** līdzekļi no Eiropas Savienības fondiem
*** pašvaldības siltumapgādes uzņēmuma budžets

Finanšu noteikumi, kas jāņem vērā, gatavojot ieviešanas plānu:
Sakarā ar ierobežojumiem, kurus nosaka Latvijas likumdošana, pilsētas pašvaldības siltumapgādes 
uzņēmums var ņemt kredītu ne lielāku par 350 tūkstošiem Ls. Tādā gadījumā arī siltuma enerģijas 
tarifs patērētājam varētu saglabāties esošajā līmenī (palielinoties tikai par infl ācijas daļu), un 
pašvaldības siltumapgādes uzņēmums varētu atmaksāt kredītu.
Siltumtrašu nomaiņas I etapam ir nepieciešamas investīcijas 233 000 Ls apmērā. Konkrētās 
cauruļvadu un darbu izmaksas noskaidrotos konkursa rezultātā. Ir paredzams, ka izmaksas, kas 

•

•
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1.2.7. Ieviešana un uzraudzība 

Ar projekta pilnīgu realizāciju energoplānošanas process nebeidzas. Pēc tā ieviešanas ir nepieciešama 
uzraudzība un kontrole jeb monitorings. Tas ir nepieciešams vispārīgai situācijas analīzei, kā arī, lai zinātu, 
vai ir sasniegti paredzētie rezultāti. Ja paredzētie rezultāti nav sasniegti vai sasniegšanas gadījumā ir izvei-
dojušās citas neparedzētas problēmas, ir nepieciešams energoplānu pārskatīt un koriģēt.

5.piemērs
Pēc 1 milj. Ls investīcijas ieguldīšanas energoefektivitātes projektā un siltuma tīklu rekonstrukci-

jas pabeigšanas atslēdzās 35% siltuma patērētāju.
Šādā situācijā ir nepieciešams jauns energoplāns, kur būtu analizēta ne tikai radusies situācija, 

bet arī piedāvāti alternatīvi risinājumi sistēmas sakārtošanai jaunajos apstākļos un paņemtā kredīta 
atdošanai.

iekļautas energoplānā, varētu samazināties.
Siltumskaitītāju uzstādīšanai ir nepieciešamas investīcijas aptuveni 60 000 Ls apmērā. Arī šim 
pasākumam ir jārīko konkurss, kura rezultātā noskaidrotos reālās izmaksas.
Lai veiktu minimālo nepieciešamo pilsētas siltuma tīklu rekonstrukciju, pieslēdzot publiskās 
ēkas siltuma tīkliem un pievienojot ēku karstā ūdens patērētājus siltuma tīkliem, siltummaiņu 
uzstādīšanai papildus nepieciešams 25 tūkst. Ls.
Plānots saņemt fi nansiālu atbalstu no ES fondiem:
 o 1.gadā – 71 000 Ls
 o 2.gadā – 83 000 Ls 
 o 3.gadā – 46 000 Ls
Tālāko pilsētas siltuma tīklu rekonstrukciju varētu turpināt ne ātrāk kā pēc 3 gadiem, kad varētu 
ņemt ekonomiski pamatotus jaunus kredītus siltumtrašu cauruļu turpmākai nomaiņai un modernu 
individuālo siltummezglu uzstādīšanai.

•

•

•

•
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2. Energoplānošanas praktiskie aspekti –
    „Innovative Thinking” projekta pieredze

2.1. Inovatīva energoplānošanas procesa metode

Arvien vairāk pašvaldības visā pasaulē izvirza augstas ambīcijas cīņai ar klimata pārmaiņām un vēlas kļūt 
par „ilgtspējīgas enerģijas pašvaldību”. Tas kļūst acīmredzami, vērojot kā pieaug to mēru skaits, kas paraksta 
„Mēru līgums” (www. eumayors.eu) – līdz šim to ir parakstījuši gandrīz 400 mēri un daudzi visdrīzāk sekos 
šim paraugam. Tās ir ļoti labas ziņas, taču viena lieta ir ambīcijas, bet pavisam cita – patiešām piepildīt tās. 
Pašvaldībām jāpanāk, ka tajā dzīvojošie un strādājošie iedzīvotāji un uzņēmumi palīdz sasniegt izvirzītos 
mērķus enerģētikas jomā. Vietējās pašvaldības var organizēt aktivitātes, tomēr lielākajai daļai pasākumu 
jānotiek ārpus pašvaldības iestādēm. „Innovative Thinking” projekta ietvaros tika meklēti ceļi kā iesaistīt 
pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu cīņā pret globālajām klimata pārmaiņām. Seši projekta partneri 
no visiem Eiropas reģioniem sāka pasākumu ieviešanu no dažādām starta pozīcijām, taču visi sasniedza 
progresu ilgtspējīgas pašvaldības izveidē. 

2.1.1. Inovatīvās metodes koncepcija

Lai aprakstītu inovatīvās metodes koncepciju, vispirms jāsaprot vārda „inovācija” defi nīcija. „Termins 
„inovācija” nozīmē jaunu veidu kā kaut ko darīt. Tas var nozīmēt vērtību palielinošas, radikālas un revolucio-
nāras izmaiņas domāšanā, produktos, procesos vai organizācijās”. [14]

Projektā galvenais akcents likts uz inovācijas procesu, kā arī pašvaldībā dzīvojošo un strādājošo cilvē-
ku kopīgu apņemšanos par pašvaldības virzību uz ilgtspējīgu attīstību – aktīva energoefektivitātes paaug-
stināšana un atjaunojamo energoresursu (ieskaitot transportā) izmantošana, samazinot atkarību no fosilā 
kurināmā. Ilgtspējīgas nākotnes veidošana prasa gan politiķu, gan lēmumu pieņēmēju iesaistīšanu, kā arī 
pašvaldības atbildīgo amatpersonu, pakalpojumu sniedzēju, lielāko pašvaldības enerģijas patērētāju, konsul-
tantu un citu dalībnieku līdzdalību. Lai iesaistītu visas šīs puses, jākoncentrējas uz inovācijas procesu, bet 
šāds process aizņem laiku.

Projekta ietvaros izstrādāti pašvaldību energoplāni, par kuriem vienojušās visas pašvaldībā esošās svarī-
gākās organizācijas un cilvēki, tajā skaitā komunālo pakalpojumu sniedzēji, ēku īpašnieki, transporta kom-
pānijas, pašvaldību vadības un nevalstiskās organizācijas, kā arī pašvaldību domes deputāti. Vienošanās pro-
cesa laikā veiktas dažādas aktivitātes, tajā skaitā, energoplāna sagatavošana, investīciju plāna sagatavošana, 
informācijas izplatīšana un apmācība. 

2.1.2. Mērķa grupas un ieinteresētās puses

Katrā pašvaldībā, novadā vai reģionā tika noteiktas ieinteresētās puses:
•   vietējie/reģionālie politiķi;
•   sabiedriskie darbinieki, piemēram, vietējās varas pārstāvji;
•   nevalstiskās organizācijas (NVO);
•   mācību iestādes;
•   dzīvokļu īpašnieku biedrības vai lielie ēku īpašnieki;
•   vietējās padomdevēju komitejas un brīvprātīgo organizācijas;
•   vietējie/reģionālie komunālo pakalpojumu sniedzēji;
•   vietējie rūpniecības uzņēmumi;
•   privātuzņēmēji.
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2.1.3. Sākuma posms

Process jāsāk maziem solīšiem. Nepieciešams mācīties no sākotnējiem panākumiem un kļūdām. Jāpapla-
šina savu apņemšanās sarakstu. Lai noteiktu to, cik daudz ieinteresētās puses patiesībā ir iesaistītas energo-
plānošanas procesā, ir ļoti svarīgi, ka vietējā varas iestādes rīkojas vienoti, ko nav nemaz tik viegli panākt, jo 
cilvēkiem jāvēlas rīkoties, kā arī jāpastāv politiskajai un darbības gribai.

Ir vairāki veidi kā iesaistīt vietējo varu. Iespējams ir kāda pašvaldības atbildīgā persona (politiķis vai 
atbildīgais par kādu saimniecisko jautājumu), kurš jau ir iesaistījies pasākumos, kas saistīti ar atjaunojamo 
energoresursu un energoefektivitātes jautājumiem („čempions”). Viņš/-a var cīnīties par šo jautājumu un 
pārliecināt citus vietējās varas pārstāvjus. Tomēr, šai personai ir vajadzīga palīdzība un atbalsts. Ja šādas 
personas nav, tad labākā pieeja ir vērsties pie tiem, kuriem ir funkcionāla un / vai politiska atbildība par 
atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jautājumiem. Ja viņus var pārliecināt, tad tie savukārt var 
palīdzēt pārliecināt citus.

Nevar vienkārši pārliecināt cilvēkus, sūtot vēstules vai e-pasta vēstules, vai runājot pa telefonu. Personīgi 
kontakti ir izšķirīgi, lai ideja nokļūtu sabiedrībā un iesēstos cilvēku prātos.

Ir dažādi veidi, kā pārliecināt cilvēkus par atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivi-
tātes nepieciešamību:

•   izstāstīt labos piemērus par citām, labāk kaimiņu, pašvaldībām;
•   izcelt atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes fi nansiālos ieguvumus;
•   stāstīt kā atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitāte palīdz cīnīties ar veselības
     problēmām;
•   sociālo problēmu risināšana, piemēram, enerģijas nabadzība;
•   nodrošināt ar informāciju un izskaidrojumu par ES direktīvām;
•   informēt par nepieciešamību izmantot atjaunojamos energoresursus un energoefektivitāti;
•   ja iespējams, piemērojot valsts likumdošanas prasības;
•   ja iespējams, piedaloties valsts subsīdiju shēmās.

Lai radītu vietējās varas vēlēšanos izveidot un ieviest enerģētikas politiku, nepieciešami dažādi instru-
menti, ar kuru palīdzību energoplānošanas procesā iesaistīt ieinteresētās puses, piemēram:

Semināri – var palīdzēt defi nēt kopīgās problēmas saistībā ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
un energoefektivitāti, kā arī sniegt atbildes par iespējamajiem risinājumiem, kuri vēl jāpēta. Lai cilvēki 
tiktu iesaistīti, labāk ir nelasīt lekciju par kļūdām un risinājumiem. Ja cilvēki domā par savām problē-
mām un spēj atrast risinājumu šo problēmu risināšanai, tas rada lielāku līdzdalības efektu. Sadarbība 
ar „čempionu” ir ļoti svarīga. 
Labie piemēri – izceļot labos piemērus, vietējās varas iestādes bieži var redzēt līdzīgas iespējas viņu 
pašu pašvaldībās. Piemēriem  jābūt vienkāršiem un racionāliem. Tie jāpasniedz tādā veidā, lai:

o  tie nodrošinātu ieskatu apskatīto pasākumu rezultātos;
o  rezultāti uzrunātu cilvēkus;
o  ir skaidri saprotams cik daudz darba jāiegulda;
o  ir skaidras pasākumu izmaksas;
o  piemēriem jābūt par vietām, kuras ir fiziski tuvas mājām, lai cilvēkiem būtu kāds 
    sakars ar tiem;
o  tie motivētu cilvēkus uzsākt rīcību;
o  tie parādītu kā, pārvarēt barjeras, kas liedz realizēt kādu pasākumu.

•

•
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Piemērs no Latvijas
Pirmajā rīcības plānā Madonas un Lubānas pašvaldības pievērsa uzmanību pasākumiem, kurus var 

viegli īstenot un to izmaksas ir nelielas.

Papildus šajā izpētē iegūtajiem situāciju piemēriem, labi piemēri no starptautiskās prakses atrodami 
dažādos avotos, piemēram:

•  www.managenergy.net
•  Ceļvedī “Local Energy Action” ES labā prakse, http://publications.eu.int/
•  “Save energy, Save the climate, Save money” ceļvedis vietējām un reģionālajām varas
    iestādēm, kuru var lejuplādēt www.ccre.org
•  www.energie-cites.eu

Prezentācijas – to mērķis ir iesaistīt pašvaldības pārstāvjus energoplāna veidošanas procesā. Tām jābūt 
īsām un vienkāršām. Vislabāk, ja prezentē kāds, kuram uzticas un/vai ar kuru pašvaldības pārstāvjiem 
ir kāda saistība, piemēram, kolēģis no kaimiņu pašvaldības. Prezentācijās nevajadzētu ietvert pārāk 
daudz informācijas, bet tām jābūt specifi skām, kas atbild uz iespējamajiem jautājumiem, un jāmotivē 
uz rīcību. Rūpīga sagatavošanās ir ļoti svarīga. 

Piemērs no Nīderlandes
Kā tikt galā ar kolēģiem, kuri nevēlas mainīties ar mērķi samazināt CO2 emisijas? Lielākā daļa 

vietējās varas pārstāvji ir skeptiķi. Cilvēki, kuri saka: “Ideja jau ir laba, bet mūsu uzņēmēji nebūs spējīgi 
kaut ko tādu uzbūvēt.” Pret šādu skepsi labi var cīnīties, liekot uzņēmējiem vai citām šķietami negatīvi 
noskaņotām atbildīgajām personām prezentēt viņu redzējumu par šiem jautājumiem. Partneris, kurš 
šķietami nevēlējās iesaistīties, tagad saka skeptiķiem, ka viņi ir gatavi un var veikt nepieciešamos 
uzdevumus. Šāda pieeja ir spējusi pārliecināt daudzus skeptiķus. „Kempenas platforma” (no 
Eindhovenas vides reģiona) parādīja, ka vietējās atbildīgās personas šādā ceļā iedvesmo viena otru, 
un visi saka, ka izmaiņas ir iespējamas. 

Piemērs no Spānijas
Kursos un semināros ir svarīgi būt konkrētam. Jāizvairās no vispārinājumiem un jākoncentrējas 

uz klātesošo interesēm. Tikpat svarīgi ir izvairīties no teorētiska satura diskusijām, lai prezentācijas 
saturētu praktisku informāciju. 

2.1.4. Ambiciozu mērķu nepieciešamība

Lai tiktu sasniegti visi ambiciozie mērķi, kurus uzstādījusi pašvaldība, nepieciešami dažādi priekšno-
teikumi:

Komanda – svarīgi, lai komanda ietver cilvēkus no dažādām nozarēm, tādā veidā visas pozīcijas ir ņemtas 
vērā defi nējot ambīcijas. Šo komandu jāvada kādai augstai pašvaldības amatpersonai.
Plāns – jābūt skaidri defi nētam, ka stratēģiskais plāns ir balstīts uz integrētu vīziju, kas ietver visas 
mērķa grupas un nozares.
Partnerība – partnerību jāveido ar atbildīgajām amatpersonām un iedzīvotājiem, uz šāda pamata regu-
lāri realizējot projektus.
Reģionālā sadarbība – mazākajām pašvaldībām bieži ir izdevīgi apvienot spēkus, tādā veidā risinot lai-
ka trūkuma problēmu pašvaldībās un varētu paveikt visus darbus. Mazām pašvaldībām vienā reģionā 
bieži ir kopīgas atbildīgās amatpersonas, kas padara efektīvāku sadarbību.

•

•

•
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Piemērs no Nīderlandes
Savstarpējā pašvaldību sadarbība paver iespēju vēl lielākām ambīcijām: katra vietējā padome vēlas 
(varbūt pat ļoti dedzīgi) pielikt papildu pūliņus, kas nenotiktu gadījumos, ja pašvaldības strādātu neatkarīgi.

Piemērs no Zviedrijas
Sadarbība ar citām tuvākajām pašvaldībām, kurām ir līdzīgi risināmie jautājumi, izrādījās ražīga, un 
mēs saņēmām noderīgu palīdzību no Zviedrijas nacionālās organizācijas „Klimata Kopienas”. Mēs 
esam pārliecināti, ka mums ir jāsadarbojas reģionālajā līmenī.

Finanses - vīzijas ieviešana dzīvē prasa naudas līdzekļus. Tie var nākt kā pašvaldības fi nansējums vai 
kādā citā inovatīvā veidā piesaistot fi nanses.
Pārraudzība un novērtējums – pirms uzdevumu uzstādīšanas, jābūt skaidrībai par pārraudzības veidu. 
Pārraudzībai un novērtējumam vajadzētu notikt ar regulāriem intervāliem, un iegūtajiem datiem 
jāsniedz ieskats panāktajā progresā.

Lai uzlabotu organizētību pašvaldībā, ir lietderīgi izmantot tādu rīku kā jēdzienu par „Izcilības un 
vienota novērtējuma ietvara koncepciju”, ko lieto kā organizācijas struktūras novērtējuma ceļvedi.

2.1.5. Plašākas sabiedrības iesaistīšana

Pašvaldības iestādēm parasti ir plašs kontaktu tīkls ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Visas ieinteresē-
tās puses un iedzīvotājus, kuriem ir loma atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes izmantošanā un 
veicināšanā, vajadzētu iesaistīt energoplāna ieviešanā. Lai panāktu viņu iesaistīšanu, svarīgi, ka viņi redz 
ieguvumus no savas līdzdalības, piemēram:

•  Ekonomiskais ieguvums -  var būt kā fi nansiāls ieguvums, taču tas neaptver visus aspektus.
    Papildus tam ir svarīgas tādas tēmas kā „inovācija” un „tirgus daļa’’.

Piemērs
Lielākā daļa ieinteresēto pušu pievērsīs uzmanību ekonomiskajiem ieguvumiem, tāpēc veiksmes pie-
mēri ir vieglākais veids, kā viņus pārliecināt. Nacionālajā līmenī vienmēr var atrast projektu piemērus, 
kuros ir līdzīgas ieinteresētās puses. Vislabāk projekta ekonomisko ieguvumu prezentēšanu uzticēt 
ieinteresētajām pusēm, kuras jau piedalījušās šāda veida projektos.

Sabiedriskās attiecības un korporatīvā sociālā atbildība –  arvien vairāk uzņēmumi rūpējas par savu 
sociālo tēlu, tāpēc tie vēlas parādīt sevi kā uzņēmumu, kuriem rūp vide. Projektam pievērstā uzmanība 
dod uzņēmumam iespēju demonstrēt sevi kā sociāli un ekoloģiski atbildīgu organizāciju. Arī bez-
peļņas organizācijas un NVO labprāt gūst labumu no sabiedriskajām attiecībām. Dalība energoplāna 
izstrādāšanas un ieviešanas procesā nodrošina uzmanību šo organizāciju darbībai. 

Lai pārliecinātu ieinteresētās puses par sabiedrisko attiecību ieguvumiem, ļoti svarīgi ir  izveidot 
skaidri un labi defi nētu komunikācijas stratēģiju. Tai jāataino vispārējais sabiedrības informētības 
līmenis, kādā veidā notiks stratēģijas ieviešana un kā ieinteresētās puses var no tās gūt labumu.

Politiskie ieguvumi – to var saukt arī par „politisko PR (sabiedriskajām attiecībām)”. Ieinteresētās 
puses jāinformē par to, ka viņi var paplašināt savu ietekmi uz energoplānošanas procesu. Piedaloties 
sanāksmēs, viņi var dalīties ar savu redzējumu un tādā veidā ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Viņu dalī-
ba uzlabos energoplāna kvalitāti un dos savu artavu pašvaldības mērķu sasniegšanā. 

•

•

•

•
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Piemērs
Zemnieki atsevišķās pašvaldībās ir saskārušies ar jautājumu, kā lietderīgi izmantot pāri palikušos 

kūtsmēslus. Viens no veidiem ir kūtsmēslu izmantošana biomasas elektrostacijā. Tomēr, lai tā varētu 
sākt strādāt, nepieciešams veikt dažādas darbības, kuras pieprasa normatīvi. Zemnieki, kuri saistī-
ti ar energoplānošanas procesu varētu uzsākt biomasas projektu kopā ar citām iesaistītajām pusēm. 
Sadarbība ar visām ieinteresētajām pusēm nodrošinātu daudz vienkāršāku biomasas elektrostacijas 
palaišanu. 

Veselības ieguvumi – daudzu energoplānu ieviešana ir devusi tādus labumus kā mazāks gaisa piesār-
ņojums vai siltākas, mitrumu neuzkrājošas ēkas. Šie ieguvumi bieži vien ir svarīgāki nekā klimata pār-
maiņas un tāpēc tos var izmantot kā argumentus, lai iesaistītu cilvēkus klimata pārmaiņu projektos.

Piemērs no Lielbritānijas 
„Straudas vietējās stratēģiskās partnerības deklarācija” ir jauns veids kā risināt ieinteresēto pušu 

iesaistīšanu energoplānošanas procesā. Tas ļauj paplašināt par emisiju samazināšanu atbildīgo organi-
zāciju loku, iesaistot rajona ietekmīgākās organizācijas.

Piemērs no Nīderlandes
Svarīgi noteikt pietiekami autonomu platformu. „Kempenas klimata ilgtspējības platformas” 

gadījumā pašvaldībai nācās uzņemties līdera lomu, jo neviena cita ieinteresētā puse nebija izteikts 
līderis, tāpēc platformas veidošana prasīja vairāk laika nekā paredzēts.

Piemērs no Itālijas
Projekta „Innovative Thinking” mērķis ir radīt teritoriju, kurā iedzīvotāji nonāk pie kopīgas vienošanās 

par teritoriālo plānojumu un pieejamajiem enerģijas resursiem, ievērojot ilgtspējīgas attīstības nostādnes.

Kā iesaistīt vēl vairāk ieinteresētās puses un iedzīvotājus? Atslēgas vārds ir komunikācija. Jo vairāk 
iedzīvotāji tiks informēti par energoplāna procesa progresu un rezultātiem, jo vairāk ieinteresētās puses 
un iedzīvotāji tiks iesaistīti šajā procesā. Tas jāplāno ļoti uzmanīgi, jo nav jēgas ziņot tikai par rezultātiem. 
Komunikācijas stratēģija jābalsta uz noteiktu cilvēku un/vai ieinteresēto pušu grupu informēšanu. Informācija, 
ko pasniedz mērķa grupai, jābūt viegli uztveramai. Vislabāk būtu, ja rezultātus varētu prezentēt tie mērķa 
grupas pārstāvji, kuri jau ir saistīti energoplānošanas procesā.

Piemērs par viesnīcām
Pirmais solis: raksts „Saules ūdens sildīšanas paneļu izmantošana karstā ūdens apgādē palielina 

viesnīcu peļņu” žurnālā, kas domāts viesnīcu īpašniekiem. Rakstā tiek intervēts vietējās viesnīcas 
pārzinis, kurš jau ir iesaistīts energoplānošanas procesā un izklāsta savu pieredzi ar saules ūdens 
sildīšanas paneļiem. Rakstā arī varētu pieminēt nākamo semināru par šo tēmu.

Nākamais solis: Tiek rīkoti semināri un intervēti viesnīcu īpašnieki.
Seminārs: Viesnīcu īpašnieki dalās pozitīvajā pieredzē un atbild uz jautājumiem, kurus uzdod tie, 

kuriem nav pieredzes. Tiek ierosināts projekts.

Jebkurā komunikācijā ir būtiski, ka informācijas saņēmējs saprot, ka šī informācija ir saistīta ar ener-
goplānošanas procesu. Tas nozīmē, ka komunikācijā vajadzētu izmantot vienotu logo, lai energoplāno-
šanas process kļūtu zināms plašākai auditorijai. Saukli, piemēram, „Enerģijas neitrāla Eindhovena no 
2035. – 2045.gadam”, vēlams pievienot jebkurai ar energoplānošanu saistītai darbībai. Tādā veidā ikviens 
pašvaldības iedzīvotājs un uzņēmums apzinās un atpazīst tās aktivitātes, kuras ir, tiek veiktas vai jāveic, 
lai saimniekošana neietekmētu klimatu. Ar laiku logo kļūs atpazīstams un tiks saistīts ar atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu un energoefektivitātes pasākumiem. 

•
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Piemērs
Interesants un inovatīvs veids kā veicināt partnerību ir sastādīt deklarāciju par klimata pārmai-

ņām, ko paraksta visi partneri – deklarācija var būt vienkārša, bet tā ir lietderīga, jo piespiež visus 
partnerus domāt, cik daudz oglekļa dioksīda rada viņu pašreizējā darbība. Tādā veidā partneri sāk 
domāt par iespējamajām pārmaiņām. Vēršoties ar aicinājumu parakstīt deklarāciju pie visiem partne-
riem vienlaicīgi un pie katra individuāli, grupas dinamika nodrošinās, ka organizācijas, kas parasti 
neiesaistās, tagad izjutīs pārējo dalībnieku spiedienu, parakstīs deklarāciju un iesaistīsies. Lietderīgi 
ir iekļaut informāciju par palīdzības un atbalsta pieejamību, kas partneriem var kļūt aktuāla, lai varētu 
samazināt emisijas.

Piemērs no Spānijas
Būtiski ir iesaistīt ieinteresētās puses projekta vispārējā mērķa pieņemšanā. Avila provinces iein-

teresētās puses tika uzaicinātas parakstīt “Pašvaldības partnerības vienošanos”. 

2.1.6. Iesaistīto pušu intereses noturēšana

Iesaistīt ieinteresētās puses un cilvēkus ir salīdzinoši viegli, bet panākt, ka viņi ir ilgstoši iesaistīti, ir 
daudz grūtāk. Arī šajā gadījumā komunikācijai ir liela loma. Ja ieinteresētās puses ilgāku laiku nesaņem 
nekādu ziņu, viņu interese apsīkst, tāpēc ar visiem iesaistītajiem partneriem regulāri jāsazinās. Šo saskarsmi 
var nodrošināt vairākos veidos: 

•  Regulāri kontakti.

Piemērs no Nīderlandes
Eindhovenas reģionā pārstāvji no 21 pašvaldības sadarbojās, lai izstrādātu klimata politiku savās 

pašvaldībās. Reģionālā organizācija SRE izstrādā reģionālos un pašvaldību projektus un palīdz paš-
valdībām tos īstenot. It īpaši procesa sākumā, SRE veica dažādas darbības, kuras pašvaldībām nebija 
tieši redzamas, tāpēc pašvaldībām sāka zust interese un tās nesaprata vai vispār kaut kas tiek darīts. 
Tika rasts risinājums: iknedēļas jaunumi, kas stāstīja par trīs dažādām tēmām, pa e-pastu tiek nosūtīti 
pašvaldībām. Katra tēma sastāv no aptuveni trim teksta rindiņām un sniedz informāciju par pašreizē-
jiem notikumiem vai konkrēta projekta progresu. Tagad pašvaldības ir labi informētas, un vērojama 
pieaugoša iesaistīšanās reģionālajos projektos. 

Līmeņatzīme – projekta dalībnieku turpmāku motivāciju var sekmēt līmeņatzīmes noteikšana, tā lai 
viņi var redzēt savu sniegumu salīdzinot ar līdzīgiem dalībniekiem. Regulāri publicējot līmeņatzīmes 
rezultātus un padarot līmeņatzīmi pieejamu internetā, projekta dalībnieki centīsies izdarīt uzlaboju-
mus un palikt aktīviem. Pozitīvs blakusefekts var būt interese no pusēm, kuras vēl nav iesaistītas.
Sanāksmes, semināri utt.
Publikācijas.

2.1.7. Oficiālas līdzdalības veidošana

Ofi ciālu līdzdalību var veidot, izmantojot partnerību. Esošās partnerības var būt ļoti efektīva metode, lai 
informētu un motivētu plašu loku ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Parasti partnerības eksistēs dažādos 
sektoros, piemēram, biznesa partnerība, brīvprātīgā sektora partnerība, veselības pakalpojumu partnerība. 
Piekļuve šiem resursiem var būt veids kā ietekmēt lēmumu pieņēmējus visā pašvaldībā.

Var pastāvēt arī partnerība starp dažādu nozaru un veidu organizācijām, piemēram, stratēģiskā partnerība. 
Bieži pašvaldību iestādes būs jau pārstāvētas. Pasākumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, šajās partnerībās 
var iekļaut dažādos veidos. To galvenais mērķis ir panākt oglekļa emisijas samazinošu rīcību gan partnerības 
veicamajos pasākumos kā vienotu veselumu, gan katra individuālā partnera veicamajos pasākumos.

•
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2.1.8. Rekomendācijas

Balstoties uz savu pieredzi, projekta partneri piedāvā savus risinājumus un rekomendācijas:
Spānija – iesaistīt ieinteresētās puses un lēmumu pieņēmējus procesā un pasākumos, lai virzītu pašval-
dību vienā virzienā. Tā ir panākumu atslēga veiksmīgiem enerģijas projektiem.
Zviedrija – Dals-Ed un Tanum pašvaldībās starptautiskā pieredzes apmaiņa „Innovative Thinking” 
projekta ietvaros bija ļoti vērtīga, un atklāja, ka citām pašvaldībām ir tādas pašas vai līdzīgas problē-
mas un jautājumi.
Latvija – esošie rīcības plāni tiks papildināti, iekļaujot tos, kuri veiksmīgi tika ieviesti sadarbības 
pašvaldībās projekta „Innovative Thinking” ietvaros. Piemēram, divi projekti ir ļoti saistoši Latvijas 
pašvaldībām: projekts „vietējais energopārvaldnieks”, kas tika īstenots Zviedrijā, kā arī pieredze no 
Lielbritānijas, kur energoplānošana ir pilnvērtīgi attīstīta un integrēta esošajos pašvaldību plānošanas 
dokumentos un vairākās vietējās iniciatīvās.
Lielbritānija – deklarācijas parakstīšana notikusi veiksmīgi, bet vēl ir jāpārbauda, vai īstenošana un 
atbalsts ir devis reālus ietaupījumus. Pēdējie projekta „Innovative Thinking” posmi un tiem sekojošais 
darbs, ko paveiks aģentūra SWEA un Straudas rajona dome, palīdzēs noteikt, vai šī pieeja var spēlēt 
plašāku lomu, lai palīdzētu citām pašvaldībām samazināt CO2 emisijas.
Itālija – strādājot ar projektu „Innovative Thinking” deva ieskatu kā sadarboties ar vietējām ieinteresē-
tajām pusēm. Atklājās sadarbības svarīgā nozīme.
Nīderlande – projekts „Innovative Thinking” pierādīja, cik svarīgi ir radošā veidā iesaistīt vietējās 
un reģionālās ieinteresētās puses. Vietējo cilvēku pārliecība un entuziasms Kempenas pašvaldībās 
piespieda vietējos politiķus un politikas veidotājus sadarboties, lai ietaupītu enerģiju. Projekts deva 
iespēju vietējām un reģionālajām ambīcijām pāraugt vidējo līmeni un noveda pie reģionālā mērķa par 
pilnīgu enerģijas neitralitāti no 2025.gada.

2.2. Projekta „Innovative Thinking” piemēri

2.2.1. Spānija

Avilas province, kuras platība ir 8084 km2, ietver 248 pašvaldības, kurās kopā dzīvo 168000 iedzīvotāju, 
kas veido 1,6% no kopējā iedzīvotāju skaita Spānijā un 0,37% no spāņu populācijas. Tā ir viena no deviņām 
Castill y León reģiona provincēm. Tās ekonomika balstīta uz lauksaimniecību un tūrismu. Iedzīvotāju blī-
vums 20,87 iedz./km2 un vienīgi 22 pašvaldībās dzīvo vairāk nekā 1000 iedzīvotāji. Provinces galvaspilsētā 
dzīvo 31,74% no provinces iedzīvotājiem.

Avilas provinces energoplāna izstrādē ieinteresētās puses tika izvēlētas balstoties un enerģijas patēriņa 
apjomu, kas tika noteikts enerģijas patēriņa izpētē projekta „Innovative Thinking” ietvaros. Tika veikta katra 
enerģijas patērētāju sektora analīze:

Mājokļu sektors – to veido daudzveidīgs iedzīvotāju loks, tāpēc izvēlēties atbildīgo personu bija 
grūti. Tika nolemts koncentrēties uz vienu sektoru, kura pārstāvjus raksturo līdzīgas iezīmes, 
piemēram, viesu mājas laukos. Šāda pieeja tika izmantota, lai iegūtu labāku ieskatu par to kādā 
veidā varētu uzlabot energoefektivitāti šajā sektorā. Izvēlētās viesu mājas ir asociācijas biedri, 
tāpēc komunikācija bija atvieglota. Projekta ietvaros notika vairākas tikšanās, kurās uzmanība tika 
veltīta jautājumiem, kas saistīti ar enerģijas patēriņa samazināšanu un saules un biomasas enerģijas 
izmantošanu. Vienošanās parakstīšana deva iespēju asociācijai pievienoties energoplāna mērķiem, 
kā arī ļāva vairākiem viesu māju īpašniekiem apmeklēt kursus un seminārus, saņemt informāciju 
par pasākumiem, kuri uzlabos efektivitāti un palīdzēs taupīt enerģiju, papildus uzzinot par to, kā 
izmantot atjaunojamos energo resursus būvējot viesu namus. Zinot, ka šādu pasākumu īstenošana 
prasīs fi nansiālu ieguldījumu, tika izstrādāta un izplatīta brošūra, kurā īsumā aprakstītas pieejamās 
subsīdijas, kā arī speciālas e-pasta vēstules par iespējām konsultēties ar Enerģētikas aģentūru. Šo 
darbību mērķis bija aptver visu aspektu spektru, kas varētu interesēt viesu namu īpašniekus un dot 
viņiem nepieciešamo informāciju par iespējām attīstīt projektus un nodrošināt ar izejas informāciju 
vienu no lielākajiem enerģijas patērētājiem – mājokļu sektoru. 
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Pašvaldības - Avilas provinces pašvaldībām ir atšķirīgi mērķi par atjaunojamo energoresursu izmanto-
šanu un energoefektivitāti, tādēļ tās pašvaldības, kuras piedalījās aktīvāk, tika izvēlētas, lai iesaistītos 
projektā un parakstītu vienošanos. Atsevišķas pašvaldības tika uzaicinātas uz apmācības kursiem un 
semināriem. Projektam tika izvēlētas pašvaldības ar noteiktiem parametriem un tās pārstāvēja pārējās 
pašvaldības. Sakarā ar ievērojamo biomasas potenciālu, apmācības kurss un seminārs bija koncentrēts 
uz biomasas enerģijas patēriņu. Politiķi, atbildīgās ieinteresētās puses un zemnieki izrādīja interesi par 
lauksaimniecības atlikumu izmantošanu un izvērtēja šķeldas biomasas stacijas izveidošanas iespējas. 
Savukārt, vairākas pašvaldības Avilas provincē izmantoja neefektīvu ielu apgaismojuma sistēmu, tāpēc 
katra pašvaldība tika nodrošināta ar praktisku ceļvedi par scenārijiem kā uzlabot apgaismes efektivitāti.
Uzņēmumi – projektā tika iesaistīti uzņēmumi, kuri jau ir strādājuši ar energoplānošanas jautājumiem, 
lai tie izplatītu idejas un motivētu konservatīvākos uzņēmumus. Panāktā vienošanās mudināja uzņēmu-
mus dibināt kontaktus ar potenciālajiem klientiem, kas ļautu sasniegt projekta „Innovative Thinking” 
mērķus. Tā rezultātā tika ieviesta energoefektīva ielu apgaismes sistēma Hovo de Pinares pašvaldībā.

Projekta panākumu pamatā bija tikšanās ar cilvēkiem, kuri atrodas līdzīgā situācijā – ar mēriem un pilsētu 
domniekiem, kuri saimnieko pašvaldībās, kurās ir liels biomasas daudzums. Šīs tikšanās ļāva izstrādāt ilgtspē-
jīgas attīstības scenārijus, lai attīstītu ekonomisko aktivitāti atjaunojamo energoresursu jomā.

2.2.2. Zviedrija

Projekta mērķis bija izveidot vienotu Dals-Ed un Tanum pašvaldību grupu, kas sagatavo kopīgu energo-
plānu. Taču projekta sākumā netika novērtētas atšķirības šajās pašvaldībās – gan politiskās, gan administra-
tīvās, gan nepieciešamos pūliņus, lai nodrošinātu visu partneru nepārtrauktu iesaistīšanu un informēšanu. 
Izmaiņas personālsastāvā Tanum pašvaldībā būtiski ietekmēja darbu.

Katrai pašvaldībai atsevišķi tika pielāgota darbības metode. Viens energoauditors veica abu pašvaldību 
esošās situācijas analīzi, izmantojot vienu un to pašu modeli. Energoplānošanas process tika balstīts uz vai-
rākiem principiem:

•   reģionālā – pašvaldības – vietējā darbība;
•   politiskais process;
•   iekšējā organizācija;
•   ieinteresēto pušu iesaistīšana;
•   starptautiskais process.

Visi procesi norit reģionālā, pašvaldību un vietējā līmenī ar polisko darbinieku un ieinteresēto pušu ie-
saistīšanos, piemēram, politiskie lēmumi un diskusijas notiek  visos trijos līmeņos (reģionālajā-pašvaldības-
vietējā) un tas aizņem laiku. 

Taunum Enerģētikas tīkla izveidošanu ierosināja apvienība „Sabiedrība dabas saglabāšanai”, kas ir viens 
no projekta partneriem un ir politiski un ideoloģiski neatkarīga organizācija. Enerģētikas tīkla galvenā funk-
cija ir sadarbība ar plašu sabiedrības loku un dažādām interešu grupām. Tika rīkotas sanāksmes, mācību 
izbraukumi, semināri un apmācības kursi par enerģiju un klimata pārmaiņām.

Energoplānošanas procesā tika iesaistītas dažādas ieinteresētas puses: 
•   mazie uzņēmumi un rūpniecības uzņēmumi;
•   lauksaimniecības uzņēmumi un mežu īpašnieki;
•   tūrisma uzņēmumi;
•   nevalstiskās organizācijas;
•   vietējie enerģijas ražotāji.

Energoplānošanas procesā tika veiktas dažādas aktivitātes, tajā skaitā, semināri, brošūras plašākai sa-
biedrībai, apmācību sesijas, tajā skaitā pašvaldības amatpersonām, diskusijas ar vietējām ieinteresētajām 
pusēm, informācija internetā un mēdijos, kā arī komitejām tika nosūtīts energoplāns apstiprināšanai.
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Secinājumi par projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm: 
Ja ir iesaistīti daudzi partneri, nereti process aizņem ilgāku laiku nekā plānots, jo pastāv atšķirīgas 
vietējo ieinteresēto pušu intereses, kā arī pašvaldības vienlaicīgi iesaistītas citos projektos, kas arī 
prasa uzmanību.
Vietējā federācija „Fyrbodal”, kurā bija abas projektā iesaistītās pašvaldības, spēlēja nozīmīgu lomu 
procesā, bet tas nebija skaidri redzams projekta sākumā.
Pašvaldības ir nelielas, tāpēc individuālo investīciju kapitāls ir nepietiekams. Piedevām Zviedrijā nav 
ierasts, ka izdodas panākt vienošanos starp pašvaldībām un ieinteresētajām pusēm.
Kaut arī informētība par klimata pārmaiņām Zviedrijā ir augstā līmenī, efektīvākais dzinums tomēr ir 
ekonomiskais. Enerģijas konsultantiem ir nozīmīga loma iedzīvotāju informēšanā un apmācībā vietējā 
līmenī.
Uzņēmumi domā inovatīvi par jauniem produktiem un zemu oglekļa emisiju ekonomikas prasībām. 
Šis ir vietējās tirdzniecības un rūpniecības attīstības šķērslis, un pašvaldībai jāpievērš tam uzmanība, 
lai sasniegtu progresu nākotnē.

2.2.3. Itālija

Mirandola atrodas Modenas provinces ziemeļos. Pilsētas teritorijā, kas ir 137,13 km2 liela, dzīvo 23281 
iedzīvotāji ar vidēju blīvumu 170 iedzīvotāji uz 1 km2. Mirandola ir starptautisku uzņēmumu centrs un tiek 
uzskatīta par vienu no svarīgākajām biomedicīniskā aprīkojuma pētniecības un ražošanas vietām. Citu svarī-
gu ekonomikas sektoru vidū ir lauksaimniecība, augstas precizitātes mehānika un apģērbi.

Energoplānā Mirandolas pašvaldība ir identifi cējusi daudzas aktivitātes, kuras būtu jāveic, lai veicinātu 
ilgtspējīgu enerģijas attīstību tās teritorijā. Viena no svarīgākajām darbībām – ilgtspējīgu ēku būvniecība 
un likumdošana, kas saistīta ar urbāno vidi. Tas ir novatoriski, jo tas ievieš ierobežojošus pasākumus, kas 
veicina energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamās enerģijas ieviešanu jaunās ēkās, esošajās ēkās, 
kurās noris rekonstrukcija un jaunos dzīvojamajos un industriālajos pilsētas rajonos. 

Veiksmīga, ilgtspējīgas enerģijas radīšana pašvaldībās ir atkarīga no vietējo ieinteresēto pušu iesaistīša-
nas. Mirandolas pašvaldībā tika veiktas šādas aktivitātes:

Motivētas personas identifi cēšana – lai sāktu procesu, kas pašvaldību virza ilgtspējīgas enerģijas 
virzienā, nepieciešamas identifi cēt vietējo politiķi vai lēmumu pieņēmēju, kurš ir īpaši ieinteresēts 
energoefektivitātes paaugstināšanā un atjaunojamo energoresursu izmantošanā, kā arī ir atbildīgs par 
energoplāna ieviešanu.
Labas komunikācijas kampaņas izveidošana – tā tika organizēta, lai vietējās ieinteresētās puses iepa-
zīstinātu ar Mirandolas energoplānu. Kampaņas ietvaros tika izgatavota brošūra, plakāti, transparenti, 
ielūgumi. Informācija tika izplatīta projekta mājas lapā un vietējos laikrakstos. Uzņēmums „Aimag” 
visiem dalībniekiem izdalīja energoefektīvās spuldzes. Rezultāti: 164 cilvēki apmeklēja šo tikšanos un 
izteica interesi piedalīties energoplānošanas procesā. Tika radīta ieinteresēto pušu datubāze.
Vietējie semināri – konsultāciju process tika uzsākts ar četriem semināriem, kuros piedalījās visas 
ieinteresētās puses. To laikā tika apspriests energoplāns. Katru semināru apmeklēja aptuveni 20 cilvēki 
un to laikā tika ieteiktas 45 jaunas aktivitātes. 
Apmācību kursi – tika noorganizēti divi apmācību kursi: „Ilgtspējīgas ēkas praksē” un „Ēku energo-
sertifi kācijas standarti un apmācības kursi”. Tajos piedalījās aptuveni 60 arhitekti, dizaineri, inženieri 
un būvniecības uzņēmumu pārstāvji. 

Galvenais panākumu rādītājs ir pašvaldības administrācijas ieviesto iniciatīvu skaits, kā arī ieinteresēto 
pušu skaits, kas ir iesaistītas šajā procesā. Nozīmīga sadarbība tika izveidota starp Enerģētikas aģentūru un 
energoapgādes uzņēmumu „Aimag”, kā arī Emilia-Romagna reģionu, kas nodrošināja fi nansējumu ģeoter-
mālās stacijas izveidošanai.

Vairāk iedzīvotāju sazinājās ar administrāciju, lai iegūtu informāciju par energoefektivitātes iespējām 
ēkās, kas ir veicinājis zemas enerģijas patēriņa ēku izplatību pašvaldības teritorijā.
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Projekta ieviešanas gaitā iegūtie secinājumi:
Ieinteresēto pušu iesaistīšanās visās energoplānošanas procesa fāzēs, it īpaši to ieviešot dzīvē, ir nepie-
ciešama, lai veicinātu apziņas veidošanos, radītu tirgu un organizētu fi nanses un atbalstu.
Svarīgs elements energoplānošanas procesā ir vietējās pašvaldības administrācijas izstrādātā stratēģi-
ja, kas defi nē sabiedrības prioritātes un kuru ir atbalstījušas visas ieinteresētās puses.
Projekts „Innovative Thinking” deva pievienoto vērtību – Eiropas dimensiju - vietējā pašvaldības ad-
ministrācijas energoplānošanas procesam. Politiķi ieguva pozitīvu, jaunu pieredzi mācību braucienos 
uz Spāniju un Zviedriju, kas bija lieliska iespēja palielināt viņu zināšanas enerģētikas sektorā un apzi-
nāties enerģijas taupīšanas un atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas.
Reģionālā interese par ģeotermālo resursu izpēti.

2.2.4. Lielbritānija

Projektā piedalījās Straudas novads un Svindonas pilsēta ar tai piegulušo lauku teritoriju. Straudas no-
vads atrodas lauku apvidū, kurā ir daudzi kanāli un dzirnavas. Tas daļēji atrodas Kotsvoldā un robežojas 
ar piekrastes līniju un tam ir pieeja atklātai jūrai. Novadā vēsturiski veidojusies spēcīga tekstilrūpniecība. 
Daudzās novada vietās ir apgrūtināta iespēja iegūt darbu, piedalīties apmācībās un iegādāties mājokli. Ener-
ģijas nabadzība tiek izjusta ik brīdi. Ierēdnis, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu enerģiju novadā ir iekļauts Vides 
veselības dienestā, kas nodarbojas ar mājokļu stāvokļa novērtēšanu visos mājokļu sektoros.

Svindonas pilsētai, ar tai pieguļošo lauku teritoriju, piemīt lielisks urbānās vides un lauku sajaukums, 
ieskaitot nepārspējamo dabas skaistumu – Ziemeļveseksas augstieni, kā arī 88 brīvdabas laukumus un divus 
dabas rezervātus. Šeit tiek paredzēts augsts iedzīvotāju skaita kāpums. Apdzīvojamu un komerciāli izmanto-
jamu zemju pieprasījuma pieaugums, kā arī ar to saistītā infrastruktūra, satiksme un atkritumu aizvākšana 
var uzlikt lielu nastu apkārtējai dabai. Attīstība ilgtspējīgā veidā ir nepieciešama, lai aizsargātu dabu pret 
neatgriezeniskiem postījumiem.

Projekta mērķis bija radīt deklarāciju, kas balstītos uz veiksmīgo Notinghemas deklarāciju, kuru ir 
parakstījušas daudzas pašvaldības un kuru varētu izmantot, lai iesaistītu Straudas Vietējās stratēģiskās 
partnerības (VSP) locekļus pārejā uz zemāku oglekļa emisiju daudzumu Straudas novadā. VSP tika izvēlēts 
kā deklarācijas mērķis, jo tajā ir pārstāvji no daudziem dažādiem ietekmīgiem novada uzņēmumiem. VSP 
dibināta 2002.gada martā un tā apvieno galvenos publiskā, privātā, brīvprātīgā un sabiedriskā sektora 
pārstāvjus, kuriem ir apjomīgas zināšanas par novadu, kā arī projektam nepieciešamā kompetence. Galvenais 
VSP darba uzdevums ir Ilgtspējīgas sabiedrības stratēģijas publicēšana. 

SWEA izstrādāja un tikšanās laikā ar VSP prezentēja „deklarācijas” interaktīvo versiju. Deklarācija no-
saka, ka gan VSP kā organizācija, gan arī tās biedri apņemas samazināt ietekmi uz klimatu. Deklarācija ir 
sadalīta trīs daļās:

Ievads izklāsta deklarācijas saturu un nosaka, ka organizācijas, kas paraksta dokumentu, plāno strādāt 
kopā lai cīnītos ar klimata izmaiņu sekām un paātrinātu pāreju uz zema oglekļa emisiju sabiedrību.
1.nodaļa detalizēti apraksta darbības, kuras VSP kā veselums var veikt, lai samazinātu partnerības 
ietekmi uz oglekļa emisijām. Tajā ir iekļauts nosacījums, ka  visos VSP politikas dokumentos tiks 
iekļauti „zema oglekļa” un ilgtspējīgas enerģijas kritēriji, ieskaitot gaidāmo Ilgtspējīgas sabiedrības 
stratēģiju, t.sk. nodrošinot to, ka visos jaunajos VSP atbalstītajos projektos ir novērtējums ietekmei un 
piemērošanās klimata izmaiņām, kā arī nodrošinot to, ka tādas VSP aktivitātes kā tikšanās un pasāku-
mi tiks rīkoti tā lai minimizētu ietekmi uz vidi un mudinātu, veicinātu un atbalstītu citus cilvēkus un 
organizācijas uz oglekļa dioksīda un citu SEG emisijas samazināšanu, parakstot šīs deklarācijas otro 
daļu. VSP tika lūgts periodiski novērtēt šo darbību progresu.
2.nodaļa paredzēta individuālo VSP biedru parakstiem – vai nu personiski savā vai arī to organizāciju 
vārdā, kuras viņi pārstāv. Šajā daļā ir iekļauts saraksts iespējamām darbībām un resursiem, kurus 
organizācijas varētu izmantot, piemēram, informācija par subsīdijām atjaunojamo energoresursu pro-
jektiem, atbalsts zaļas ceļošanas plāniem, padomi energoefektivitātes jautājumos u.c. 
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2008.gada aprīlī VSP priekšsēdētājs partnerības vārdā parakstīja deklarāciju un līdz šim to ir parakstīju-
šas 8 citas organizācijas, ieskaitot Straudas novada padomi, Glosteršīras grāfi stes padomi, Mazo uzņēmēju 
federāciju, „Vale Vision”, Straudas koledžu, „Parklife”, „Help the Aged”, Straudas un Svintonas celtniecības 
sabiedrība. Nozīmīgs rezultāts partnerībai bija vairāku nodaļu par klimata izmaiņām iekļaušana „Ilgtspējī-
gas sabiedrības stratēģijas” 2008.gada melnrakstā, t.sk. dokuments iekļauj šādu tekstu: „Dzīvošana saskaņā 
ar vidi aizsargājošiem nosacījumiem ir uzstādīta kā galvenais prioritāšu loks ar specifi skām darbībām, lai 
padarītu Straudu par līderi klimata izmaiņu mīkstināšanā un adaptācijā.” Papildus tam stratēģija iekļauj sevī 
„apņemšanos samazināt oglekļa emisiju daudzumu un atkarību no oglekļa ietilpīgiem enerģijas avotiem” 
un uzdevumu „atbalstīt ilgtspējīgas būvniecības metodes un ilgtspējīgas enerģijas procesus”. Citu svarīgu 
ieguldījumu vidū ir:

•   „Prasības par ilgtspējīgu mājokli attiecināt uz visiem jaunajiem mājokļu projektiem”.
•   „Piešķirt zemi komerciālai atjaunojamās enerģijas uzstādīšanai un infrastruktūrai”.
•   „Jaunas izstrādes, kas samazina vajadzību pēc atkarības no auto un rada labvēlīgus nosacījumus
     iešanai ar kājām, braukšanai ar velosipēdu un publiskā transporta izmantošanai”.

Interesi par deklarācijas dokumentu ir izteikušas arī citas Lielbritānijas VSP un vairākas jau ir adaptēju-
šas vai atrodas procesā lai adaptētu šo vienošanos.

Galvenie veiksmes faktori bija:
VSP nodrošināja pieeju lielākajai daļai no novada publiskā sektora un brīvprātīgo organizāciju galve-
najiem lēmumu pieņēmējiem un atbildīgajām amatpersonām. Uzņēmumus arī pārstāvēja Mazo uzņē-
mumu federācija un organizācija „Parklife”.
Komunikācijas veidošana ar šīm novada līmeņa organizācijām ir svarīga, lai ķertos pie kopējā novada 
CO2 emisiju daudzuma samazināšanas.
Piemērota laika izvēle deklarācijas parakstīšanai, jo tā sakrita ar „Ilgtspējīgās pašvaldības stratēģijas” 
sastādīšanu, kas tagad satur vairākas svarīgas nodaļas par darbībām ar klimata izmaiņām.
Deklarācija tika formulēta ļoti uzmanīgi, lai ļautu organizācijām parakstīt šo dokumentu salīdzinoši 
īsā laika periodā.
Deklarācija ir tikai pirmais solis darbības uzsākšanai klimata izmaiņu jomā, bet tas palīdz tiem, kas to 
paraksta, izskatīt koncepciju emisiju samazināšanai brīžos, kad tiek formulēta politika, pirkts aprīko-
jums un pakalpojumi.

2.2.5. Nīderlande

Kempenas reģions ir daļa no Eindhovenas reģionālās pārvaldes un sastāv no piecām pašvaldībām, kuru 
teritorijās daļēji ir lauki un daļēji - urbāna vide. Tas atrodas Nīderlandes dienvidos, rietumos no Eindhovenas. 
Kempenas nosaukums ir cēlies no romiešu vārda „Campina”, kas apzīmēja augsnes tipu (zemas auglības) 
šajā apgabalā. Līdz 20.gadsimta otrajai pusei šis apgabals bija maz apdzīvots. Tagad šeit atrodas apdzīvoti 
lauku apgabali un galvenais ienākumu avots – lauksaimniecība – ir nomainīts ar maza mēroga rūpniecību un 
augošu pakalpojumu sektoru.

Kempenas reģionu veidojošās pašvaldības ir Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot un Reusel-De Mierden. 
Šīm pašvaldībām ir daudz kopīga – iedzīvotāji uzskata, ka viņu kopējai kultūrai un tradīcijām ir būtiska 
loma, tāpēc ir kopēja interese saglabāt to nākamajām paaudzēm. Kempenas vietējās varas pārstāvji strādā 
kopā, lai varētu veiksmīgāk stāties pretī nevēlamajai ietekmei, ko rada metropoļu izvēršanās blakus esošajos 
Eindhovenas un Veldhovenas reģionos ar augstu pilsētu koncentrāciju.

Kempenas reģiona piecu pašvaldību kopīgais mērķis ir enerģijas neitralitāte no 2025.gada. Enerģijas 
neitralitāte tiek defi nēta kā situācija, kur reģiona enerģijas patēriņu (pēc intensīviem ietaupījumiem) var 
nodrošināt ar ilgtspējīgu enerģiju no vietējiem atjaunojamiem resursiem. Kopējais enerģijas patēriņš būs ar 
nulles oglekļa dioksīda emisijām, un reģions nodrošinās sevi ar ilgtspējīgu enerģiju.

Projekta „Innovative Thinking” ietvaros piedāvātais holistiskais redzējums par pašvaldību lomu cīņā 
ar klimata pārmaiņām iespaidoja Kempenas pašvaldības un tās nolēma apvienot savus spēkus, lai ieviestu 
klimata pārmaiņu politiku, izplānotu darbību un izvirzītu kopīgu mērķi. Balstoties uz pētījumu enerģētikā 
(par enerģijas patēriņu, ietaupījumiem un atjaunojamajiem resursiem) tika defi nēti nosacījumi, pie kuriem 
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iespējams sasniegt enerģijas neitralitāti. Pētījums parādīja, ka sākot ar 2025.gadu, Kempenas reģions var būt 
enerģijas neitrāls un tas tika izvirzīts kā kopīgs mērķis.

Ieinteresēto pušu grupa „Kempenas klimata platforma” darbojās kā padomdevējs pašvaldībām, pildīja 
starpnieka lomu, piesaistot vietējos iedzīvotājus, kā arī paši uzsāka pasākumus cīņai pret klimata pārmai-
ņām. Šo grupu izveidoja „Kempenas klimata kongresā” 2008.gada jūnijā. Ieinteresētie apmeklētāji tika aici-
nāti pievienoties platformai.

Lai sasniegtu enerģijas neitralitāti no 2025.gada, tika piesaistīt partneri no Kempenas reģiona pašvaldī-
bām: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot un Reusel-De Mierden. Citi būtiski dalībnieki ir ieinteresētās puses, 
uzņēmumi un organizācijas, kuras pievienojās „Kempenas klimata platformai”. Platformas biedri ir NVO un 
apsaimniekošanas uzņēmumi, lauksaimnieki, kā arī politiķi un enerģētikas sektora pārstāvji.

„Kempenas ceļvedis enerģijas neitralitātē sākot no 2025.gada” iekļauj četru gadu rīcības programmu 
un budžetu pašvaldībām, ieskaitot monitoringu un rezultātu izvērtējumu. Ceļvedis tiks pilnveidots, ņemot 
vērā iegūto pieredzi, ieviešot klimata pārmaiņu programmu. Pašvaldību iekšējā organizācija tika novērtēta 
ar novērtējuma rīku, kas izstrādāts holandiešu pašvaldībām projekta „3-Nity” ietvaros. Panāktais progress 
2025.gada mērķa sasniegšanai tiks izvērtēts ik pa diviem gadiem. Pēc pirmā četru gadu posma, sadar-
bojoties ar dažādām ieinteresētajām pusēm, tiks izstrādāta jauna rīcības programma. Sagaidāms, ka tad 
cīņa pret klimata pārmaiņām būs jau neatņemama ikdienas un uzņēmējdarbības sastāvdaļa. „Kempenas 
klimata platforma” tad kļūs par institūciju ar savu programmu, kas varēs sniegt rekomendācijas Kempenas 
reģionā.

Projekta ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes:
•   nozīmīgs pētījums enerģētikas sektorā (par enerģijas patēriņu, ietaupījumiem un AER);
•   organizācijas struktūras novērtējums piecās pašvaldībās;
•   „Klimata kongress” 2008.gada 18.jūnijā Bergeijk pašvaldībā, kurā piedalījās 80 dalībnieki;
•   sagatavots „Ceļvedis enerģijas neitralitātei”;
•   „Kempenas klimata platformas” izveidošana ar 30 dalībniekiem;
•   rīcības plāna izstrāde pirmajiem četriem gadiem.

Eindhovenas reģions ietver arī citas Kempenai līdzīgus apgabalus, kur sabiedrību var iesaistīt līdzīgā vei-
dā. Tas ir attiecināms arī uz citiem Nīderlandes reģioniem. Tomēr jāuzsver, ka sadarbība Kempenas apgabalā 
ir balstīta uz izjūtu par kopīgu kultūras identitāti. Šķiet, ka šādam vienojošam faktoram un kopīgam mērķim 
ir izšķiroša nozīme veiksmīgai pašvaldību iesaistīšanai.
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3. Energoefektivitātes un atjaunojamo   
    energoresursu rīcību plāni Eiropas valstīs

3.1. Valstu energoefektivitātes rīcības plāni

Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālie energoefektivitātes rīcības plāni (NEERP) ir praktisks dalīb-
valstu saistību apliecinājums izpildīt direktīvā 2006/32/EK „Par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un ener-
goefektivitātes pakalpojumiem”  noteikto orientējošu enerģijas galapatēriņa samazinājuma mērķi: 9% līdz 
2016. gadam – un ievieš iestāžu un tiesisko regulējumu, kā arī pasākumus, kas vajadzīgi, lai likvidētu barje-
ras efektīvam enerģijas galapatēriņam.

Energoefektivitātes rīcības plāni, indikatīvā mērķa sasniegšanai, balstās uz dažādiem energoefektivitātes 
politikas instrumentiem mājsaimniecību sektorā, publiskajā, rūpniecības un transporta sektorā.

Mājsaimniecību sektorā valstis par galveno energoefektivitātes uzlabojumu ir izvirzījušas ēku renovāci-
jas pasākumus, ēku energosertifi kāciju un apgaismojuma nomaiņu. Piemēram, Lietuva jau kopš 1996.gada 
realizē „Energoefektivitātes demonstrācijas projektu”, kurā 626 dzīvojamām ēkām tika veikta renovācija. 
Projekta īstenošanas laikā vidēji tika ietaupīti 20 – 30% siltuma, dažos gadījumos līdz pat 60 – 70% siltuma. 
[15]

Savukārt, publiskajā sektorā kā prioritāte tiek izvirzīta ielu apgaismojuma uzlabošana, kā arī dažādas 
apmācību kampaņas, piemēram, Somijā notika apmācību programma „Apsaimniekotāju apmācības 
kampaņa”. 2001.gadā Tirdzniecības un rūpniecības ministrija kopā ar Somijas Vietējo un Reģionālo 
uzņēmumu asociācijām uzsāka apmācību programmu personālam, kas atbild par pašvaldības ēku uzturēšanu. 
Ar tematisku vienas dienas apmācības kursu organizēšanu tika dotas zināšanas par pareizu rīcību, ēku 
uzturēšanu, kā arī energoefektivitātes ieguvumiem. [16]

Rūpniecības sektorā uzsvars tiek likts uz subsīdiju atbalsta sistēmu izveidošanu, piemēram, Dānijas 
Enerģijas aģentūra nodrošina līdzfi nansējumu rūpniecības uzņēmumiem, kuri vēlas nomainīt enerģiju patē-
rējošas iekārtas pret efektīvākām. [17]

Transporta sektorā par labāko ietaupījuma pasākumu tiek uzskatīta efektīva braukšana un akcija „Ei-
ropas diena bez auto”. Piemēram, Īrijā tiek realizēta programma “Transports 21”, kuras ietvaros 10 gadu 
laikā no 2006.-2015.gadam plānots investēt 16 miljardus eiro sabiedriskā transporta attīstībai Dublinas 
teritorijā, kā arī ievērojami uzlabot sabiedrisko transportu visā valstī, lai veicinātu personīgā transporta 
lietotājus vairāk izvēlēties sabiedrisko transportu. Dublinā tiks izveidotas 2 jaunas metro līnijas un tuneļu 
līnijas, kas savieno priekšpilsētu un pilsētu tīklus. Tiks uzlabota autobusu kvalitāte, paplašinātas ‘‘Noliec 
un brauc’’ (park– and – ride) iespējas un uzlabota riteņbraucēju un gājēju celiņu infrastruktūra. [18]

Šajā nodaļā aplūkoti atsevišķi piemēri par dažiem interesantiem energoefektivitātes politikas instrumen-
tiem no Čehijas, Lietuvas, Dānijas, Vācijas, Somijas un Īrijas energoefektivitātes rīcības plāniem.

3.1.1.Čehijas Republika
 
Jau kopš 1995.gada Čehijā darbojas enerģijas aģentūra – Čehijas Enerģētikas aģentūra. Aģentūras gal-

venais mērķis ir energoefektivitātes aktivitāšu veicināšana un atbalstīšana, negatīvās ietekmes uz vidi mazi-
nāšana, kas veidojas no enerģijas lietošanas un pārvades. Aģentūra vada valsts programmu „Enerģijas ietau-
pījuma un atjaunojamo energoresursu izmantošanas atbalsts”, kas atbalsta energoefektivitātes projektus, arī 
publiskajā un pakalpojumu sektorā. [19]
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Valsts Vides fonds atbild par energoefektivitātes pasākumu sagatavošanu, realizāciju un vērtēšanu. Tas 
veic energoefektivitātes pasākumus mājsaimniecības un pakalpojumu sektoros. [20]

2000.gadā valsts pieņēma „Energopārvaldībs likumu”, kurā ietvertas atsevišķas sadaļas par energoefektivitāti, 
enerģijas marķējumiem, energoauditiem,kas ietver arī obligāto auditu prasības lielajām publiskajām iestādēm. 
Likums nosaka, ka katram Čehijas reģionam 5 gadu laikā ir pienākums sagatavot energoefektivitātes plānu.

2000.gadā Starptautiskā Finanšu korporācija un Globālais Vides Fonds Čehijā ieviesa projektu 
„Efektīva apgaismojuma iniciatīva”. Čehijas nevalstiskā organizācija „SEVEn” kļuva par vietējo šī projekta 
vadītāju. Projekts, pirmkārt, balstījās uz publisko sektoru, īpaši uzsverot ielu apgaismojuma uzlabošanas 
nepieciešamību. Piemēram, tika organizēti semināri pilsētu un pašvaldību pārstāvjiem. Viena no pirmajām 
projekta aktivitātēm bija ielu apgaismojuma rokasgrāmatas izdošana, kas pēc tam tika izplatīta 250 Čehijas 
pašvaldībās. Tika īstenoti arī vairāki interesanti pilotprojekti, piemēram, efektīva apgaismojuma jautājumu 
iekļaušana skolu mācību plānos, kuros piedalījās vairāk kā 15 Čehijas skolas. [21]

Čehija ir izstrādājusi vairākus projektus un programmas, kas kalpo kā instrumenti direktīvas indikatī-
vā mērķa sasniegšanai. Piemēram, organizācija „SEVEn” analizē centralizētās siltumapgādes uzņēmumus 
Čehijā, lai noteiktu vai privatizācija ir efektīvs veids kā uzlabot energopārvaldību un popularizēt pašvaldību 
energoefektivitātes pasākumus. 

Dabas zonā Ceski Raj Ziemeļbohēmijā 100 km no Prāgas ir uzceltas 13 energoefektīvas ēkas. Tas ir 
demonstrācijas projekts, ko kopīgi ievieš uzņēmums „Rockwool” un Prāgas Tehniskā universitāte. Ēkas ir 
hermētiskas, aprīkotas ar siltuma rekuperācijas sistēmām un sensoriem, kuru datus fi ksē Tehniskajā univer-
sitātē. Viena ēka ir arī aprīkota ar fotoelementiem. [22]

Lai veicinātu energoefektivitāti transporta sektorā, ir izstrādāts Čehijas Transporta un Komunikāciju mi-
nistrijas un Grantu aģentūras pilotprojekts „Stratēģiskais riteņbraukšanas attīstības plāns”. Pirmajā projekta 
fāzē „Transporta pētīšanas centrs” sagatavoja pilsētas profi lu, kas parādīja, cik tā ir piemērota velosipēdu 
izmantošanai ikdienā un tūrismam. [22]

3.1.2. Lietuva 

Mājsaimniecību sektorā papildus ēku modernizācijai, katrai ēkai, kurā ir vairāk kā 15 gadus veci apkures 
katli, tiks veikti energoefektivitātes pasākumi un regulāras katlu pārbaudes. 

Lietuvā sabiedriskajā transportā tiek izmantoti akumulatori, kas trolejbusiem ļauj ietaupīt vairāk nekā 
50% no patērētās elektroenerģijas. [23]

3.1.3. Dānija

Kā lielām, tā arī mazām ēkām ir izveidotas energopases, kuras jāatjauno vismaz vienu reizi 5 gadu laikā. 
Ēku energopasi izdod balstoties uz energoaudita rezultātiem un ēkas individuālā enerģijas patēriņa uzskaiti. 
Tā satur informāciju par ēkas enerģijas patēriņu. Energopase apstiprina ēkas energoefektivitātes rādītāju 
atbilstību normatīviem, dalot ēkas energoefektivitātes klasēs. Energopase dod ne tikai vērtīgu informāciju 
par enerģijas lietotāja uzvedību, bet arī palīdz, piemēram, potenciālajam ēkas pircējam saprast, cik daudz 
līdzekļu būs nepieciešams ēkas apsildei un kāda ir tās ietekme uz vidi. Jo rādītāji ir labāki, jo ēkas pārdevējs 
var noteikt tai augstāku tirgus cenu un savstarpēja konkurence starp pārdevējiem veicina energoefektivitātes 
pasākumu ieviešanu, kas savukārt izraisa palielinātu interesi par energoefektīvām iekārtām un veicina vese-
līgu konkurenci, piemēram, mājsaimniecības preču ražotāju, kā arī tirgotāju vidū. Konkurence veicina jaunu, 
efektīvāku tehnoloģiju ienākšanu tirgū. [24] 

 
Ēkas īpašniekam nav iespējams izīrēt vai pārdot māju vai dzīvokli bez energopases. Tas pats attiecas arī 

uz komercplatībām. Ēkām, kuru platība pārsniedz 1000 m2, energopasi  jāatjauno ik pēc 5 gadiem.
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Ja ēkām nav energopases, tad tās nevar pretendēt uz subsīdijām, kas saistītas ar dzīves kvalitātes uzlabo-
jumiem ēkā. Ja energopases atjaunošana netiek veikta regulāri, vai ēka, dzīvoklis, komercplatība tiek izīrēta 
vai pārdota bez sertifi kāta, jāmaksā naudas sodi. [25]

3.1.4. Vācija

Mājsaimniecību sektorā energoefektivitāti veicinošie pasākumi ir siltuma tarifu nodoklis (spēkā kopš 
1989.gada) ar nepārtrauktu siltuma tarifu palielināšanu, kas veicina patērētāju vēlmi taupīt izmantoto sil-
tumenerģiju. Šī pasākuma atbalstam ir izveidots „Karstais telefons”, kurā enerģijas patērētājiem iespējams 
saņemt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem saistībā ar energoefektivitātes palielināšanu.

Lai skolās nodrošinātu enerģijas ietaupījumus, plānots izveidot speciālu programmu „50/50”, kur ietau-
pīto enerģiju naudas izteiksmē sadala starp programmā iesaistītām skolām. Programma paralēli izglīto arī 
skolotājus un skolēnus par energoresursu taupīšanu. 

Kopš 1977.gada Vācijā ir izveidots vides zīmols „Zilais eņģelis”, kas reklamē un īpaši izceļ energoefek-
tīvākos un videi draudzīgākos produktus. [26]

3.1.5. Somija

Somijā mājsaimniecību sektorā tiek piedāvāti vairāki interesanti risinājumi energoefektivitāts uzlabo-
šanai:

Sadzīves nodokļu atlaide - mājsaimniecībās nodokļu atlaide tiek piemērota kopš 2000.gada. Tā pare-
dzēta, lai kompensētu izdevumus, kas radušies modernizējot un remontējot apkures sistēmas mazās 
dzīvojamās ēkās. 
Subsīdiju shēma savrupmājām un rindu mājām – subsīdijas tiek piešķirtas, lai aprīkotu vienģimeņu 
ēkas ar kvalitatīvām apkures sistēmām, kas ļautu samazināt gaisa piesārņojumu un enerģijas patēriņu. 
Subsīdijas piešķir arī par uzstādītām saules enerģijas sistēmām, ja vien tās tiek izmantotas apkurei. 
Programma „Höylä I” un „Höylä II” ar naftas produktiem apsildāmajām mājām - abas šīs programmas 
darbojas saistīti un paredz brīvprātīgu energoefektivitātes paaugstināšanu ēkām, kuras apkurina ar 
naftas produktiem. Otrs programmu mērķis ir uzlabot kopējo energoefektivitāti ēkā, panākot, ka apku-
rei izmanto ne tikai naftas produktus, bet daļēji arī atjaunojamos energoresursus, tādējādi samazinot 
ēku ietekmi uz vidi. „Höylä II” programmai ir piecas galvenās darbības jomas: 
  o veco apkures sistēmu, kas izmanto naftas produktu, uzlabošana;
  o atjaunojamo energoresursus izmantošana papildus naftas produktu apkurei;
  o energoefektivitātes veicināšana;
  o klientu informēšana par enerģijas taupīšanas iespējām;
  o būvuzņēmumu izglītošana, izglītības institūciju un mācību centru uzturēšana. 
Pakalpojumu centrs „Öljyalan Palvelukeskus” katru gadu žurnālā „Lämmöllä” publicē četrus rakstus 
par pasākumiem, kas uzlabotu energoefektivitāti ar naftas produktiem apkurināmās ēkās.
Iepirkuma konkurss logu renovācijai - konkurss ir izveidots ar mērķi apzināt logu ražotājus, kas varētu 
veikt logu renovāciju ēkās ar ekonomiski izdevīgākajiem nosacījumiem. 

Rūpniecības sektorā tiek piedāvāta „Vides marķēšanas shēma PROMISE ēkām”. 2002.gadā nekustamā īpa-
šuma un būvniecības nozarē tika ieviesta ēku klasifi kācija „Kiinteistö-PROMISE”, kas attiecās uz esošajām 
ēkām. 2004.gada rudenī tika izveidota klasifi kācija jaunām ēkām – „Hanke-PROMISE”. Vides marķēšanas 
galvenā ideja -  novērtēt lielāko ietekmi uz vidi, izmantojot vienkāršus rādītājus ar to īpatsvariem. Marķēšana 
ļauj pircējiem vai īrniekiem novērtēt ēkas "vides draudzīgumu", ko norāda ar A, B, C, D vai E marķējumu. 

Transporta sektorā ir izdots valdības dekrēts par pienākumu ziņot par degvielas patēriņu un CO2 emisi-
jām no jauniem automobiļiem (1247/2002). Dekrēts pieprasa, lai informācija par degvielas patēriņu un oglek-
ļa dioksīda emisijām katrai automobiļa markai būtu redzama automašīnas pārdošanas vietā. Informācija ir 
jāatjauno vismaz ik pēc sešiem mēnešiem. Informācija, kas redzama elektroniski ir jāatjauno vismaz reizi 
trīs mēnešos. [27]

•

•

•

•

•
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3.1.6. Īrija

Lai veicinātu energoefektivitātes pasākumus publiskajā sektorā, Īrijā tiek rīkota kampaņa „Power of 
One”. Kampaņas mērķis ir veicināt izpratni par enerģijas efektīvu izmantošanu darba vietās. Tās ietvaros 
tika rīkota „Ziemassvētku kampaņa”, kuras mērķis bija mudināt patērētājus svinēt Ziemassvētkus energo-
efektīvi. “Power of One” sadarbojas ar Īrijas pilsētu pašvaldībām, lai veicinātu energoefektīvu Ziemassvētku 
apgaismojuma lietošanu. [28]

Mājsaimniecības sektorā tiek ieviesta programma „Viedā mērīšana” (Smart Metering). Tās ietvaros katrā 
mājsaimniecībā plānots uzstādīt viedo enerģijas uzskaites sistēmu un, kā liecina dažādu valstu pieredze, 
šādas uzskaites sistēmas uzstādīšana mudina cilvēkus taupīt elektroenerģiju, panākot patēriņa samazinājumu 
par vismaz 3%. [29]

3.1.7. Itālija

Mājsaimniecību sektorā ir izveidota „Balto sertifi kātu sistēma”. Baltie sertifi kāti ir dokumenti, kurus 
izdod elektrības tirgus operators, kā apliecību par enerģijas ražotāja un enerģijas servisa kompāniju ietaupīto 
enerģijas daudzumu un kurus iespējams pirkt un pārdot. Visiem šiem uzņēmumiem ir jāievieš specifi ski pro-
jekti, lai uzlabotu enerģijas pārveidošanas efektivitāti. Sistēmas darbības princips ir līdzīgs Eiropas Savienī-
bas emisiju kvotu tirdzniecības shēmai – baltos sertifi kātus var pirkt un pārdot divpusēju darījumu veidā vai 
specifi ska tirgus, kuru regulē elektrības tirgus operators, ietvaros. Piedaloties sertifi kātu tirgū, uzņēmumi, 
kuriem valsts ar likumu noteikusi sasniegt noteiktus mērķus, var iegādāties vai pārdot sertifi kātus citiem 
uzņēmumiem, sasniedzot izmaksu samazinājumu un tajā pašā laikā nodrošinot plānoto efektivitātes līmeni. 
Katrs sertifi kāts atspoguļo primārās enerģijas ietaupījumu, kas ir ekvivalents vienai tonnai naftas produktu. 
[30]

Lai uzlabotu energoefektivitāti pakalpojumu sektorā, ēkām tiek izsniegtas enerģijas patēriņa apliecības. 
Šādas apliecības paredzētas arī apgaismojuma iekārtām.

Transporta sektorā darbojas līdzbraucēju un mašīnas dalīšanas sistēmas. Lai mudinātu iedzīvotājus izvē-
lēties automašīnai alternatīvu pārvietošanās līdzekli, tiek piedāvātas dažādas atlaides, piemēram:

Velosipēda iegādei – 30% liela atlaide no pamatsummas, maksimālā atlaides vērtība € 250.
Motociklam vai kvadraciklam ar elektrisko dzinēju – 30% no pamatsummas, maksimālā atlaides vēr-
tība € 1000.
Elektriskajam motorolleram – 30% no pamatsummas, maksimālā atlaides vērtība € 700. [31]

Kopš 2007.gada 1.jūlija energokompānija „Enel” nodrošina, ka visi gala enerģijas lietotāji var izvēlēties 
sev atbilstošu elektrības tarifu plānu: 

Vienkāršais – tarifu plāns, kurā elektroenerģijas cena ir vienāda visām diennakts stundām un nedēļas 
dienām neatkarīgi no pīķa stundām.
Dalītais – tarifu plāns, kurā elektroenerģijas cena ir dažāda atkarībā no diennakts laika, kurā to lieto: 
  o  variants F1 – pīķa stundās no 8:00 līdz 19:00 darbadienās (izņemot valsts svētku dienas) 
      elektroenerģija ir dārgāka;
  o  variants F23 – tukšajās stundās no 19:00 līdz 8:00 darbadienās, brīvdienās un valsts svētku dienas  
      elektroenerģija ir lētāka. [32]
Tiek piedāvāta tarifu atlaižu sistēma sociāli maznodrošinātajām ģimenēm un invaliditātes pabalstu 
saņēmēju ģimenēm. [33]

3.2. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas plāni

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas politika tiek balstīta uz stratēģijām, programmām 
un citiem dokumentiem. Svarīgākie no atjaunojamo energoresursu veicināšanas instrumentiem ir iepirkuma 
tarifi , obligātā iepirkšana, subsīdijas, kuras var būt investīciju un atvieglotu kredītu formā, un valsts nodokļu 
politika, kas ietver nodokļu atlaides un atjaunojamo energoresursu atbrīvojumu no enerģētiskā nodokļa. 

•

•

•

•
•

•
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Šajā nodaļā sniegts neliels ieskats Lielbritānijas, Austrijas, Itālijas, Vācijas, Nīderlandes, Zviedrijas, 
Dānijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas atjaunojamo energoresursu veicināšanas politikā, kā arī analizēti 
interesantākie politikas instrumenti, kas izmantoti, lai veicinātu atjaunojamo resursu lietošanu.

3.2.1. Vācija

Vācija ir viena no tām valstīm, kur atjaunojamo energoresursu veicināšanas politika tiek veiksmīgi 
īstenota jau vairāk nekā 35 gadus. Šīs politikas rezultātā Vācija ir Eiropas Savienības līdere vēja un saules 
enerģētikā. 

Šobrīd atjaunojamo energoresursu politikā Vācija rīkojas saskaņā ar „Atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas paplašināšanas stratēģiju”, kura tika izstrādāta 2005.gadā un kura katru gadu tiek atjaunota 
un papildināta. Stratēģijā ir iekļauti pasākumi gan elektroenerģijas, gan siltuma ražošanas veicināšanai no 
atjaunojamajiem energoavotiem.

Vācijā darbojas pieci atbalsta instrumenti, kas tiek piemēroti kompleksi, tos kombinējot atkarībā no eso-
šās situācijas un valsts mērķiem. Tie ir investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanas tehnoloģiju izstrādē 
un attīstībā, tiešās subsīdijas un atviegloti kredīti (ar valsts palīdzību), nodokļu atlaides un iepirkuma tarifi  
(darbības izmaksu subsidēšana).

Vēja enerģētika Vācijā ir plaši izplatīta, pateicoties politikai, kas tiek īstenota kopš 1974.gada. Valsts 
galvenais uzdevums šajā sektorā ir nevis to paplašināt, bet risināt problēmas, kas saistītas ar jau esošajām 
uzstādītajām jaudām. Šobrīd valsts atjaunojamo energoresursu veicināšanas politikā par prioritāro atjaunoja-
mās enerģijas veidu ir noteikta elektroenerģija ražošana no saules.

Politikas ietvaros galvenais mērķis ir stimulēt atjaunojamo energoresursu izmantošanas izaugsmi elek-
trības, siltuma un biodegvielas nozarēs. Galvenais virzītājs atjaunojamo energoresursu attīstībā ir „Atjauno-
jamo energoresursu likums”, tirgus veicināšanas programma atjaunojamā siltuma ražošanā un atbrīvojums 
no nodokļiem biodegvielas nozarē.

Iepirkuma tarifs garantē ilgtermiņa prēmiju maksājumus elektroenerģijai, ko iegūst no atjaunojamajiem 
energoresursiem un kas ir pievienota kopējam tīklam. Valdība nosaka tarifu līmeni, kas jāmaksā par ener-
ģiju, atkarībā no atjaunojamās enerģijas iegūšanas tehnoloģijas veida. Viszemākais tarifs ir piekrastes zonā 
saražotajai vēja elektroenerģijai, bet visaugstākais - saules elektroenerģijai. [34, 35, 36]

3.2.2. Somija

Jau ilgus gadus Somijā prioritārais atjaunojamās enerģijas veids ir biomasa, jo tas ir vietējais kurinā-
mais, kas ir plaši pieejams visā valsts teritorijā, tam ir visaugstākais potenciāls, tehnoloģijas ir sen aprobētas 
un plaši lietojamas. Neskatoties uz to, ka biomasas īpatsvars ir ļoti augsts (ap 20% no saražotās enerģijas), 
Somijas valdības veicināšanas pasākumi ir virzīti šī enerģijas veida atbalstam. Lai gan pastāv neizmantots 
bioenerģijas potenciāls, taču tas nav neierobežots, tāpēc ļoti būtiski ir to izmantot efektīvi, tāpēc Somijā 
aktīvi tiek atbalstīta koģenerācija. 

Pamatprincips, kas tiek izmantots Somijas atjaunojamo energoresursu veicināšanas politikā ir rentabili-
tāte. Lielākā daļa veicināšanas pasākumu ir vērsti uz konkrētiem mērķiem, piemēram:

Eiropas Savienības direktīvu ievešana, atbalstot atjaunojamo elektroenerģiju, atjaunojamo energore-
sursu izmantošanu transportam, koģenerācijā u.c.
Jauno atjaunojamo energotehnoloģiju izpēte un attīstība.
Subsīdijas investīcijām enerģijas ražošanai koģenerācijā, vēja elektrostacijās un siltumapgādes sek-
torā. Inovatīvo tehnoloģiju attīstības investīcijas tiek uzskatītas par  prioritārām. Īpašs atbalsts tiek 
nodrošināts biomasas sektoram.
Biokurināmā ražošanas pilotprojektu īstenošana (piemēram, koksnes biomasa kā izejviela biodegvie-
las ražošanai).
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Atjaunojamo energoresursu siltumapgādes sistēmu subsidēšana dzīvojamajām ēkām.
Enerģētiskās koksnes zāģēšanas un šķeldošanas atbalsts. Tiek atbalstīti mežu īpašnieki, lai tie piegādā-
tu koksnes atlikumus enerģētikas tirgum.
Enerģētikas investīciju atbalsts lauksaimniecības sektorā, galvenokārt biogāzes un koksnes katlumāju 
atbalsts.
Atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas atbalsts no elektroenerģijas nodokļa ieņēmumiem:
  o  0,69 eiro/kWh atbalsts elektroenerģijas ražošanai no koksnes šķeldas un vēja;
  o  0,25 eiro/kWh atbalsts elektroenerģijas ražošanai no pārstrādātiem (reciklētiem) kurināmajiem;
  o  0,42 eiro/kWh atbalsts elektroenerģijas ražošanai no citiem atjaunojamajiem energoavotiem. 
      [37, 38, 39]

3.2.3. Nīderlande

Nīderlandes valdība plāno paaugstināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru līdz 20% 2020.gadā (tagad 
ir 2,8%). Salīdzinājumā ar citām valstīm Nīderlande ir neizdevīgā situāciju, jo šajā valstī nav lielo hidroelek-
trostaciju. 

Nīderlandē tika īstenota iepirkumu tarifu atbalsta shēma, bet 2006.gadā no tās atteicās, kas būtiski sa-
mazināja atjaunojamo energoresursu attīstību. Pēc vairākām izmaiņām likumdošanā, šobrīd Nīderlandē dar-
bojas iepirkuma tarifu shēma, kurā katrai tehnoloģijai paredzēti atšķirīgi tarifi  – tie mainās arī atkarībā no 
uzstādītās jaudas lieluma.  Prioritāte tiek noteikta mazākas jaudas tehnoloģijām – saules fotoelementi, kā arī  
biometāna izmantošana elektroenerģijas ražošanai.

Indikatīvā mērķa sasniegšanai ir noteikti vairāki pasākumi:
Būvniecības sektorā – subsīdiju shēma atjaunojamās enerģijas iekārtām esošajās ēkas un jaunu ēku 
būvniecībā (saules kolektori, siltuma sūkņi un saules fotoelementi).
Enerģētikas sektorā tiks īstenota „Elektroenerģijas ražošanas vides kvalitātes subsidēšanas shēma” 
un „Ilgtspējīgas enerģijas ražošanas stimulēšanas shēma”. Mazām, atjaunojamās enerģijas iekārtām 
(siltuma sūkņi, saules kolektori, saules fotoelementi) tiks piedāvātas īpašas subsīdijas, kā arī citi pa-
sākumi, tai skaitā nodokļu atlaides. Siltumenerģijas jomā tiks papildināta likumdošana, lai attīstītu 
nodokļu instrumentus. Vēja enerģētikas jomā tiks attīstīts teritoriālās integrācijas plāns uz zemes un 
jūras piekrastes zonā. Biomasas enerģētikai tiks izstrādāta sertifi kācijas sistēma.
Transporta sektorā tiks virzīta biodegvielas un bioetanola izmantošanas veicināšana.
Lauksaimniecības sektorā tiks virzīta atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana: fosilo ku-
rināmo aizvietošana ar atjaunojamajiem energoresursiem, biogāzes ražošana un ģeotermālās enerģijas 
izmantošana lauksaimniecībā.

Papildus subsīdijām tiks izmantoti arī citi nodokļu instrumenti, t.sk. „Enerģijas investīciju atlaižu shē-
ma”, „CO2 emisiju samazināšanas plāns”. [40, 41]

3.2.4. Dānija

Atjaunojamo energoresursu politika Dānijā balstās uz ilgtermiņa plānošanas dokumentu „Enerģijas stra-
tēģija 2025”, kas tika pieņemta 2005.gadā. 

Dānijas atjaunojamo energoresursu veicināšanas politika tiek pastāvīgi uzlabota un pilnveidota. Galve-
nais enerģijas veids, kurš tika attīstīts, pateicoties valsts politikai, ir vēja enerģija. Šobrīd politikas centrā ir 
jaunas tehnoloģijas, kuras Dānijā netiek tik plaši izmantotas, piemēram, biogāze un saules fotoelementi. Šīm 
tehnoloģijām ir paredzēti augstāki iepirkuma tarifi  un subsīdijas. 

Dānijā siltuma ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem atbalsta, atbrīvojot no CO2 un enerģētikas 
nodokļa tādus energoresursus kā biomasa un saules enerģija. Papildus atbalsts ir nepieciešams, jo siltuma 
patēriņš Dānijā ir augsts klimatisko apstākļu dēļ.
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Dānijā ir noteikti šādi atjaunojamo energoresursu veicināšanas pasākumi:
Vairāk biomasas un atkritumu enerģijas, mazāk fosilo kurināmo siltuma un elektroenerģijas ražošanā, 
ko ir paredzēts nodrošināt ar subsīdijām, kā arī jāatsakās no bezpeļņas principa atkritumu sadedzinā-
šanai elektrostacijās.
Vēja turbīnas: ir jāpaaugstina jaunu vēja turbīnu subsīdijas, ir jārisina vēja turbīnu izvietošanas prob-
lēmas (garantiju fonds, kompensācijas).
Biogāze: no biogāzes saražotai elektroenerģijai ir jāpaaugstina fi ksētā cena.
Fosilo energoresursu aizvietošana ar siltuma sūkņiem: paredzēti informēšanas pasākumi, subsidēša-
nas shēmas, programmas patērētājiem, kuri atrodas ārpus centrālās apkures sistēmas. 
Mazo atjaunojamo energotehnoloģiju atbalsts: mazas jaudas atjaunojamām energotehnoloģijām – sau-
les baterijām un viļņu izmantošanas tehnoloģijām. 
Enerģētikas nodokļi: CO2 nodokļi ir jāpaaugstina  līdz CO2 paredzamajai cenai un jāievieš  NOx nodoklis. 
[42, 43]

3.2.5. Lielbritānija

Atjaunojamo energoresursu veicināšanas politikas lēmumu pieņemšanā plaši tiek iesaistīta sabiedrība, 
zinātnieki, pašvaldības un visi energosistēmas dalībnieki. 

Šobrīd Lielbritānijā darbojas zaļo sertifi kātu sistēma, kurai papildus no 2010.gada tiks ievesta iepirkuma 
tarifu shēma, kas attieksies uz iekārtām ar zemu uzstādīto jaudu. Tas liecina par to, ka iepirkuma tarifu sistē-
ma ir efektīva un Lielbritānijas valdība ir nolēmusi izmantot citu valstu veiksmīgo pieredzi.

Pašreizējā valsts politika par prioritāro enerģijas veidu uzskata bioenerģiju, taču nākotnē vairāk tiks 
atbalstīta vēja enerģija. 

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas politikas instrumenti, kas tiek izmantoti Lielbritānijā:
No atjaunojamajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas atbalsta mehānisms ir zaļie sertifi kāti. 
Šobrīd Lielbritānijā ir trīs zaļo sertifi kātu veidi: „Atjaunojamo energoresursu saistību sertifi kāti”, 
„Atbrīvošanas no nodokļiem sertifi kāti”, „Atjaunojamās enerģijas izcelsmes garantijas sertifi kāti”. Tirgus 
mehānisms balstās uz „Atjaunojamo energoresursu saistību sertifi kātu” tirdzniecību. Sertifi kāti tiek 
izsniegti par elektroenerģiju, kas saražota ar atjaunojamajiem energoresursiem. Saņemot šos sertifi kātus, 
enerģijas ražotāji ir atbrīvoti no klimata izmaiņu nodokļa. Enerģijas ražotāji var  šos sertifi kātus pārdot.
Tīkla pieejamības uzlabošana elektroenerģijai, kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem.
Piekrastes zonas atjaunojamo energoresursu struktūras izveidošana.
Plānošanas problēmu risināšana (padomes vai komisijas izveidošana). [44, 45, 46]

3.2.6. Itālija 

Itālijā ir augsts dažādu atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanas potenciāls, piemēram, hidroenerģija, ģeo-
termālā enerģija, saules, viļņu un vēja enerģija, taču šis potenciāls joprojām nav pilnīgi izmantots. Tas ir saistīts 
ar Itālijas politisko nestabilitāti un nepilnīgo atjaunojamo energoresursu atbalsta instrumentu struktūru. 

Itālijas galvenais atjaunojamo energoresursu veicināšanas mehānisms ir zaļo sertifi kātu tirgus. Šis me-
hānisms nodrošina diferencētu pieeju katram enerģijas veidam. Šobrīd Itālijā ir tendence atbalstīt viļņu un 
saules enerģiju. Tradicionālajiem atjaunojamās enerģijas veidiem, tādiem kā ģeotermālā un hidroenerģija, 
atbalsts ir mazāks. 

Atjaunojamo energoresursu atbalsta instrumenti Itālijā:
Kvotu saistības: elektroenerģijas ražotāju saistības nodrošināt atjaunojamās elektroenerģijas proporci-
ju kopējā energobilancē.
Zaļie sertifi kāti tiek izmantoti, lai izpildītu atjaunojamo energoresursu saistības. 
Iepirkuma tarifs elektroenerģijai, kas saražota saules fotoelementos. Valsts garantē iepirkuma tarifus 
no šīm iekārtām ar jaudu, kas lielāka par 1kW. 
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Jaunā iepirkuma tarifu sistēma - mainot zaļo sertifi kātu sistēmu, tika izveidota jauna iepirkuma tarifu 
sistēma mazas jaudas tehnoloģijām, kas izmanto atjaunojamos energoresursus (izņemot saules foto-
elementus, kuriem ir sava iepirkuma tarifu sistēma). Tas attiecas tikai uz stacijām, kuras sāka ražot 
elektroenerģiju no 2008.gada 1.janvāra.
Nodokļu atlaižu mehānisms saules kolektoru izmantošanas veicināšanai. Aizpildot nodokļu deklarā-
ciju, Itālijas pilsoņi var saņemt nodokļu atmaksu līdz 55% no nodokļiem, kas 10 gadu laikā ieguldīti 
saules termālajās sistēmās. [47, 48]

3.2.7. Austrija

Daudzu gadu garumā Austrijā veicināta atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana. Pateicoties dabas 
resursiem, Austrijā ir liels bioenerģijas un hidroelektroenerģijas īpatsvars. Šobrīd šis potenciāls ir izmantots 
gandrīz pilnībā, un šajos sektoros netiek gaidīts straujš pieaugums, taču, pateicoties ilgtspējīgai valsts atjau-
nojamo energoresursu atbalsta politikai, Austrijā strauji attīstās gan vēja, gan saules enerģijas izmantošana. 

Tāpat kā citās valstīs, par prioritārām energotehnoloģijām tiek uzskatīti saules fotoelementi un biomasas 
gazifi kācijas iekārtas. Lai to veicinātu, tiek izmantoti šādi atjaunojamo energoresursu politikas instrumenti:

•  Atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas iepirkuma tarifi  – tiek atbalstīta siltumenerģijas ražošana
    no atjaunojamajiem energoresursiem koģenerācijas stacijās.
•  „Valsts Vides aizsardzības fonda” atbalsts.
•  „Austrijas Lauku attīstības programma”.
•  Vides nodokļi.
•  „Klimata pārmaiņu stratēģija”. [49, 50]

3.2.8. Zviedrija

Zviedrijā veiksmīgi tiek izmantots tās augstais hidroenerģijas potenciāls. Arī citiem atjaunojamajiem 
energoresursiem ir liels potenciāls, taču to nepieciešams attīstīt, īstenojot efektīvu atjaunojamo energoresur-
su veicināšanas politiku. 

Lai veicinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu Zviedrijā, plānošanas un rīcībpolitikas dokumentos 
„Integrēta klimata un enerģijas politika” un „Atjaunojamās enerģijas rīcības plānā” ir noteikti šādi pasāku-
mi: 

no atjaunojamajiem energoresursiem ražotās elektroenerģijas sertifi kātu izmantošanas paplašināšana;
tīkla infrastruktūras uzlabošana no atjaunojamajiem energoresursiem ražotas enerģijas pieslēgšanai;
biogāzes izmantošanas attīstība;
lauku attīstības programmas izmantošana atjaunojamo energoresursu veicināšanai.

Līdz šim Zviedrijā tiek īstenoti šādi veicināšanas pasākumi: 
Zaļie sertifi kāti - galvenais atjaunojamo energoresursu atbalsta mehānisms. Viena sertifi kāta vienī-
ba tiek piešķirta elektroenerģijas ražotājiem par katru no atjaunojamajiem energoresursiem saražo-
tās elektroenerģijas MWh. Šī sistēma neparedz kāda konkrēta atjaunojamā enerģijas veida lielāku 
atbalstu, tāpēc zaļo sertifi kātu ieviešanas rezultātā strauji pieauga bioenerģijas iekārtu uzstādīšana, 
jo bioenerģijas ražošanai, salīdzinot ar citiem enerģijas veidiem, ir zemākas izmaksas un augstāka 
konkurētspēja. 
Subsīdijas siltumenerģijas ražošanai no saules enerģijas, ģeotermālās enerģijas un vēja enerģijas, kā arī 
tiek subsidēta enerģijas ražošanas tehnoloģiju izstrāde. 
Nodokļu atvieglojumi siltumenerģijas ražošanas atbalstam no atjaunojamajiem energoresursiem. [51, 
52, 53, 54]
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3.2.9. Lietuva

Savu atjaunojamo energoresursu veicināšanas politiku Lietuva ir veidojusi, pārņemot pieredzi no val-
stīm, kuru atjaunojamo energoresursu veicināšanas politika ir bijusi veiksmīga. Lietuvā tiek nodrošināts 
komplekss atbalsts atjaunojamo energoresursu attīstībai. Papildus iepirkuma tarifi em darbojas nodokļu atlai-
des shēma un subsidēšanas shēmas. 

2007.gada decembrī Lietuvā tika pieņemts „Nacionālās enerģētikas stratēģijas 2008.-2012.gadam ievie-
šanas plāns”. Plānā tika iekļauti „Nacionālās enerģētikas stratēģijas” ieviešanai nepieciešamie pasākumi un 
resursi.

Šobrīd Lietuvā darbojas šādi atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas pasākumi:
Iepirkuma tarifu sistēma - 2002.gadā tika apstiprināta zaļās elektroenerģijas cena. 2008.gadā tika 
noteikti jaunie iepirkuma tarifi , kas sāka darboties no 2009.gada un darbosies līdz 2020.gadam. Vēja, 
biomasas un biogāzes elektroenerģijas cena ir 0,086 eiro/kWh, bet hidroelektroenerģijas cena ir 0,075 
eiro/kWh, jo hidroenerģija ir tradicionāls enerģijas veids Lietuvā, tāpēc iepirkuma tarifi  šim enerģijas 
veidam ir zemāki nekā elektroenerģijai, kas saražota no citiem atjaunojamajiem energoavotiem.
Nodokļu atlaides - akcīzes nodokļa likumā ir paredzēti atvieglojumi enerģijai, kas pilnībā vai daļēji 
ražota no atjaunojamajiem energoresursiem. Nodokļa likme tiek samazināta proporcionāli bioloģiskās 
substances daudzumam energoprodukta sastāvā.
Subsīdijas - to nodrošina „Lietuvas Vides investīciju fonds”. Ir divas subsidēšanas formas: atvieglotie 
kredīti un kredītu investīcijas. [55, 56, 57, 58]

3.2.10. Igaunija

Igaunijā atjaunojamo energoresursu veicināšanas politika nav ļoti intensīva, jo enerģijas ražošanai tiek 
izmantots vietējais fosilais kurināmais – degslāneklis, un lielāka uzmanība ir pievērsta degslānekļa izman-
tošanas ietekmes samazināšanai uz vidi. Igaunijā ir liels mežu daudzums, tāpēc plaši tiek izmantota bio-
enerģija. Līdz šim tā vairāk izmantota siltuma ražošanai, bet, pateicoties valsts atjaunojamo energoresursu 
veicināšanas politikai, tiek uzstādītas jaunas bioenerģijas koģenerācijas stacijas. 

„Nacionālais ilgtspējīgas attīstības plāns kurināmā un enerģētikas sektoram līdz 2015.gadam” tika pie-
ņemts 2004.gada decembrī. Pamatojoties uz šo dokumentu, tiek īstenota valsts politika atjaunojamo ener-
goresursu veicināšanā. 2007.gadā tika pieņemts „Attīstības plāns biomasas un bioenerģijas izmantošanas 
veicināšanai 2007.-2013.gadam”.

 
Igaunijā tiek izmantoti šādi atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas pasākumi:

obligātais iepirkums par fi ksētu cenu, kas noteikta „Elektroenerģijas tirgus likumā”; 
Kioto mehānismi;
Eiropas Savienības strukturālie instrumenti un Kohēzijas fonds; 
„Igaunijas Dabas fonds” daļēji subsidē atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu;
„Biomasas attīstības plāna” un „Igaunijas Lauku attīstības plāna” ietvaros tiek veicināta bioenerģijas 
izmantošana. [59, 60]

•

•

•

•
•
•
•
•
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4. Energoplānošana Latvijā

4.1. Pirmie soļi energoplānošanā – Ventspils piemērs

Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmai ir dažas specifi skas īpatnības - Ventas upe sadala to divās daļās, 
pie kam Ventas kreisajā krastā atrodas galvenokārt dzīvojamā un komunālā sektoru patērētāji, bet Ventas 
labajā krastā atrodas galvenie rūpniecības uzņēmumi, kā arī daļa no pilsētas dzīvojamā sektora. Tādejādi, 
vēsturiski Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmā ir izveidojušās divas neatkarīgas un patstāvīgas daļas: 
labā krasta siltumapgādes sistēma un kreisā krasta siltumapgādes sistēma. Tā kā šīs siltumapgādes sistēmas 
nav savstarpēji saistītas, novērtēšana jāveic katrai atsevišķi.

1999. gadā tika izstrādāta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas attīstības koncepcija”, piedāvājot 
četru enerģijas avotu tehnoloģisko risinājumu alternatīvas, ņemot vērā gan ekoloģiskos, gan ekonomiskos 
aspektus. Koncepcija paredzēja četrus variantus:

1.variants – jauna Ventspils termoelektrostacija, izmantojot kombinētā cikla koģenerāciju ar integrēto 
gazifi kāciju kā kurināmo izmantojot petkoksu ar sēra saturu 6% (skatīt 6.tabulu 1.variantu).
2.variants – jauna Ventspils termoelektrostacija, izmantojot kombinētā cikla koģenerāciju ar augstspie-
diena verdošā slāņa iekārtu un neliela pīķa slodzes katlu māja „Pārventas Siltuma” esošajā katlu mājā 
(skatīt 6.tabulu 2.variantu).
3.variants – Ventspils termoelektrostacija esošajā „Pārventas Siltuma” katlu mājā (skatīt 6.tabulu 
3.variantu).
4.variants – Ventspils termoelektrostacija esošajā „Pārventas Siltuma” un „Ventspils siltuma” katlu 
mājā (skatīt 6.tabulu 4.variantu).

Pārskats par piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, uzstādīto jaudu un kurināmo veidu ir sniegts 
6.tabulā.

6.tabula
Enerģijas avotu tehnoloģisko risinājumu alternatīvas

Nr.
p.k.

Tehnoloģiskais
risinājums

Uzstādītā jauda Kurināmais Komentārs
Siltuma 

jauda, MWth

Elektriskā 
jauda, MWel

1. Kombinētā cikla 
koģenerācija ar integrēto 
gazifi kāciju

110 110 Petkokss ar sēra 
saturu 6%

Moderna, videi draudzīga 
tehnoloģija, lēts 
kurināmais, vislielākais 
kurināmā patēriņš

2. Kombinētā cikla 
koģenerācija ar 
augstspiediena verdošā 
slāņa iekārtu

110 60...110 Iespējams 
izmantot gan 
ogles, gan 
petkoksu un arī 
degslānekli

Videi draudzīga 
tehnoloģija, raksturīga 
zemas kvalitātes 
kurināmā izmantošana

3. Termoelektrostacija 
esošajā „Pārventas 
Siltuma” katlu mājā

110 9/18 Mazuts ar sēra 
saturu 3%.

Nelieli kapitālieguldījumi, 
videi draudzīga 
tehnoloģija, lēts 
kurināmais

4. Termoelektrostacija 
esošajā „Pārventas 
Siltuma” un „Ventspils 
siltuma” katlu mājā

Labajā 
krastā: 48
Kreisajā 
krastā: 43

Labajā 
krastā: 9
Kreisajā 
krastā: 4

Katlos- mazuts  ar 
sēra saturu 3%, 
dīzeļģenerātorā-
dīzeļdegviela vai 
fl otes mazuts.

Viszemākie 
kapitālieguldījumi, 
vismazākais kurināmā 
patēriņš

•

•

•

•
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Lai noteiktu efektīvāko energoavotu inženiertehnisko risinājumu, tika izmantoti izpildes indikatori: 
•   modernas jaunas tehnoloģijas;
•   videi draudzīgas tehnoloģijas;
•   mazi kapitālieguldījumi;
•   lēts kurināmais;
•   mazas darbināšanas izmaksas.

Galīgā lēmuma pieņemšanai tika izvēlēti šādi faktori:
•   enerģētikas attīstības nākotnes perspektīvas, ņemot vērā energoražošanas integrācijas tendences 
     pasaulē un Baltijas jūras reģionā;
•   lēmuma pieņemšanas kritēriji;
•   nākotnes tarifu politika;
•   nākotnes prognozes par iespējo infl āciju, kurināmā cenām un realizācijas apjomu.

Pētījums secināja, ka 2.variants ir ekoloģiski visizdevīgākais, ja ņem vērā tikai sēra oksīdu izmešu 
līmeni, bet 1.variants – ja ņem vērā slāpekļa oksīdu izmešu līmeni. Ņemot vērā gan sēra, gan slāpekļa oksīdu 
izmešu līmeni, visizdevīgākais ir 1.variants. No ekonomiskā viedokļa, ņemot vērā infl āciju un kurināmā 
cenu pieaugumu, par visinertāko tika uzskatīts 3.variants. Visi pētījumā apskatītie risinājuma varianti ir 
izmantojami un par alternatīvu netika ieteikts neviens no tehnoloģiskajiem risinājumiem, jo katrs no 
piedāvātajiem variantiem atbilda 2 līdz 3 indikatoru izvirzītajām prasībām. [13]

Turpinot Ventspils siltumapgādes sistēmas uzlabošanu, 2009.gada sākumā tika veikts siltumapgādes sis-
tēmas energoaudits. Energoaudita laikā tika veikta Ventspils katlu mājas (Talsu ielā 69) darbības analīze un 
siltumtrašu tehniskā stāvokļa apskate ar termokameras palīdzību. Energoaudita mērķis bija meklēt risināju-
mu katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanai. Energoaudita rezultātā katlu mājas darbības efektivitātes 
uzlabošanai tika rekomendēti šādi pasākumi: 

•   energopārvaldības sistēmas izveidošana;
•   katlu darbības efektivitātes uzlabošana;
•   skursteņa maiņa;
•   jauna tvaika katla uzstādīšana par kurināmo izmantojot šķeldu. 

Lai ilustrētu energoauditoru ieteikumus, detalizētāks skaidrojums tiek dots par vienu no ieteiktajiem 
pasākumiem - energopārvaldības sistēmas izveidošanu.

Energopārvaldība katlu mājā ir saistīta ar regulāru uzskaites mērinstrumentu rādījumu pierakstīšanu un 
analizēšanu. Šīs darbības mērķis ir uzlabot katlu mājas darbības efektivitāti. Parasti katlu mājas datu žurnā-
los ir pieejami šādi rādījumi:

•   kurināmā patēriņš;
•   no katlu mājas nodotais siltuma un tvaika daudzums;
•   siltumnesēja caurplūde;
•   piebarošanas ūdens daudzums;
•   temperatūras turpgaitas un atgaitas ūdenim;
•   āra gaisa temperatūra.

Iegūtie dati no uzskaites žurnāliem tiek matemātiski apstrādāti un analizēti, iegūstot informāciju par 
katlu mājas darbību. Lai būtu iespējams veikt korektāku analīzi, iegūtajiem datiem ir jābūt pēc iespējas deta-
lizētākiem, piemēram, kurināmā patēriņš diennaktī, vai saražotais siltuma daudzums diennaktī.

Katlu mājā saražoto siltuma daudzumu var analizēt atkarībā no skaitītāja datiem par kurināmā patēriņu. 
Šādā veidā ir iespējams meklēt iemeslus kāpēc, piemēram, patērējot vienu un to pašu kurināmā daudzumu 
tiek saražots dažāds siltumenerģijas daudzums. Otrs datu analīzes veids ir apskatīt saražotā siltumenerģijas 
daudzuma atkarību no āra gaisa temperatūras. 
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Energopārvaldības sistēma var ietvert arī degšanas procesu efektivitātes uzlabošanu. Ir vairāki aspekti, 
kuri šajā gadījumā ir jāaplūko un kuri ir atkarīgi no kurināmā veida un degšanas tehnoloģijas:

•   degļu un sprauslu darbība;
•   gaisa padeve degšanas procesā;
•   cietā kurināmā degšanas procesā nepieciešamo stadiju ievērošana. 

Lai panāktu augstu termisko efektivitāti, tādejādi samazinot kurināmā izmaksas, sadegšanas gaisa 
apjomu vajadzētu samazināt līdz tam apjomam, kas nepieciešams, lai veiktu pilnīgu sadegšanu. Praksē būs 
nepieciešams neliels apjoms papildus gaisa, aptuveni 15-25%. Faktiskais nepieciešamais apjoms, lai sasniegtu 
optimālo katla efektivitāti, būs atkarīgs no izmantojamā kurināmā veida, katla veida un degļa, tā darbības 
metodes un sadegšanas iekārtas efektivitātes. 

Ja gaisa pārpilnības koefi cients ir pārāk augsts, rodas siltuma zudumi ar dūmgāzēm, paaugstinot izmak-
sas. Līdzīgi, ja gaisa pārpilnības koefi cients ir pārāk zems, daļa no kurināmā paliks nesadedzināta, tiks radīti 
nepilnīgas degšanas produkti, kas iespējams izraisīs gaisa piesārņošanas noteikumu pārkāpšanu, un tekošās 
izmaksas atkal palielināsies. 

Lai uzlabotu sadedzināšanas tehnisko lietderību (ekonomiju), var veikt vairākus vienkāršus pasākumus:
•   katlu ķieģeļu sienu, durvju, tīrīšanas lūku un dūmvadu hermetizēšana;
•   dūmgāzu kanālu aizvaru un gaisa kanālu aizvaru atjaunošana vai uzstādīšana, ieskaitot mērāmo ierīci
    esošās situācijas noteikšanai;
•   dūmvadu un dūmkanālu izolēšana (katla izolācija ir nepieciešama no vispārējās apkures ekonomijas
    viedokļa, taču ne saistībā ar tehnisko sadegšanas lietderību);
•   vienkāršu vilkmes mērītāju ierīkošana gaisa sadales vados zem katliem ar kustīgiem ārdiem. [51]

4.2. Limbažu rajonā – energoplānošana rajona līmenī

Limbažu rajona energoplāns tika izstrādāts Eiropas Komisijas programmas „Intelligent Energy for 
Europe” līdzfi nansētā projekta „Energy 4 Cohesion” ietvaros. Projekta mērķis bija sagatavot pamatu plašākai 
Struktūrfondu izmantošanai inovatīviem atjaunojamo energoresursu projektiem Eiropas lauku reģionos, kas 
ļautu izmantot reģionālo atjaunojamo energoresursu potenciālu un paaugstināt energoefektivitāti. Eiropas 
sociālajai kohēzijai ir nepieciešams sabalansēts ekonomiskais un sociālais līmenis visos Eiropas reģionos. 
Enerģijai var būt ļoti nozīmīga loma šī balansa sasniegšanā. Lētas un uzticamas enerģijas pieejamība dod 
ieguldījumu ilgtspējīgā sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. Turklāt, rajona vietējo energoresursu izmantošana 
dod papildus darbaspēka zināšanu pārnesi un ienes rajonā papildus investīcijas.

Limbažu rajona energoplāna vispārējais mērķis ir efektīvas un ilgtspējīgas enerģijas pārvaldības politi-
kas ieviešana Limbažu rajonā. Energoplāna pamatā ir tādu darbību ieviešana, kas palielinās vietēji pieejamo 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu un paaugstinās energoefektivitātes potenciālu, vienlaicīgi veicinot 
rajona enerģētisko neatkarību un ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un lietošanu. Limbažu rajona energoplāna 
globālais mērķis ir rajona dinamiska attīstība, nodrošinot ilgtspējīgu enerģijas piegādi nākotnē un uzlabotu 
enerģijas pārvaldību. Pamatojoties uz globālo mērķi, tika noteikti trīs specifi skie energoplāna mērķi:

•   uzticama, pieejama un diversifi cēta enerģijas piegāde, maksimāli izmantojot vietēji pieejamos 
     atjaunojamos energoresursus;
•   efektīva, labi plānota un pārvaldīta enerģijas ražošana un enerģijas patēriņš;
•   esošā gaisa piesārņojuma līmeņa samazināšana, samazinot piesārņojošo vielu veidošanos, t.sk., CO2   
    emisijas no kurināmā dedzināšanas un gaisa kvalitātes uzlabošana.

Limbažu rajonā izmanto dažādus enerģijas avotus. Siltumenerģija tiek ražota gan centralizētās sistēmās, 
gan lokālos siltuma avotos, kā arī individuālās apkures sistēmās. Rajonā ir daudz salīdzinoši mazas jaudas 
siltuma avoti, kuros kā kurināmo izmanto koksni. Arī individuālajā siltumapgādē pamata kurināmais ir kok-
sne – malka, granulas, skaidu briketes. Izmantotās iekārtas vairumā gadījumu ir novecojušas un kurināmā 
dedzināšana notiek ar zemu efektivitāti. 



64

Elektroenerģija gandrīz visa tiek importēta, izņemot divas mazās HES un vēja ģeneratorus Ainažos (skat. 
7.tabulu), citu elektroenerģijas ražošanas avotu rajonā nav.

7.tabula
Elektroenerģijas ražošanas avoti Limbažu rajonā

Nr. Atrašanās vieta Nosaukums Uzstādītā jauda,
 MW Enerģijas ieguves veids

1. Skultes pagasts Aģes HES 0.05 Hidroenerģija
2. Viļķenes pagasts Viļķenes HES 0.035 Hidroenerģija

3. Ainažu lauku 
teritorija Ainažu VES 1.2 Vēja enerģija

Kopējā uzstādītā jauda 1.285

Kā redzams 7.tabulā, kopējā elektroenerģijas ražošanas jauda ir niecīga. Tas nozīmē, ka Limbažu rajons 
ir pilnībā atkarīgs citiem rajoniem un pats sevi nespēj nodrošināt ar elektroenerģiju.

Enerģijas ietaupījumu potenciāla analīze

Mājsaimniecības

Kopējā mājokļu energoefektivitāte Limbažu rajonā ir zema. Visas daudzdzīvokļu ēkas ir privātas, tikai 
dažas vēl palikušas pašvaldības īpašumā. Privāto dzīvokļu īpašnieki daļēji maina logus, vietām veikta arī 
durvju nomaiņa. Nelielā daļā ēku uzstādīti individuālie siltuma mezgli. 

Pašvaldību viedokļi par pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu ēku siltināšanai dalās. Mazās pašvaldības 
nav gatavas sniegt nekādu atbalstu privāto ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, lielās pašvaldības – Lim-
bažu, Salacgrīvas un Ainažu pilsētas - ir gatavas atbalstīt privāto ēku energoefektivitātes pasākumu veik-
šanu. Piemēram, Limbažu dome iespēju robežās ir gatava sniegt fi nansiālu atbalstu, tikai ar nosacījumu, ka 
iniciatīva nāk no māju apsaimniekotājiem. Salacgrīvas pilsētas dome ir gatava dot aizdevumus vai pat daļēji 
dotēt, piešķirot līdzekļus arī no privatizācijas fonda.

Publiskais sektors un sabiedriskie pakalpojumi

Saskaņā ar interviju laikā iegūtajiem datiem, Limbažu teritorijā ir aptuveni 120 publiskās ēkas. Tā kā 
lielākā daļa publisko ēku ir pašvaldības īpašumā, šajās ēkās energoefektivitātes pasākumi ir veikti biežāk. 
Ēku siltināšana un logu nomaiņa tiek veikta pašvaldību iespēju robežās un arī nākotnē ir plānots šo darbu 
turpināt. 

Rūpniecība

Lielākais energoefektivitātes potenciāls rūpniecībā ir noteikts saistībā ar enerģijas ietaupījumu siltuma ra-
žošanā (t.sk., tvaika ražošanā), samazinot siltuma zudumus ražošanā, pārvadē un lietošanā, t.i., tehnoloģiskajos 
procesos. Tāpat augstu tiek novērtēts iespējamais elektroenerģijas ietaupījumu potenciāls, piemēram, aizvieto-
jot neefektīvus elektriskos motorus, uzstādot efektīvas dzesēšanas, ventilācijas un apgaismojuma sistēmas. 

Centralizētā siltumapgāde

Centralizēta siltumapgādes sistēma ir vairākās pašvaldībās: Limbažos, Alojā, Salacgrīvā, Umurgā, 
Pociemā (Katvaru pagastā), Liepupē un Ozolmuižā (Brīvzemnieku pagastā). Centralizētās siltumapgādes 
avotu lietderības koefi cienti ir salīdzinoši zemi, pat līdz 50%. Centralizētajā siltumapgādē kā kurināmo 
izmanto malku, kuru sadedzina iekārtās ar zemu lietderības koefi cientu. Daļa katlu māju izmanto arī 
fosilos kurināmos – šķidro kurināmo, mazutu un akmeņogles. Šajā gadījumā ir potenciāls kurināmā maiņas 
projektiem.
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Sadales tīkli

Centralizētās siltumapgādes sistēmu siltuma tīkli pilnībā rekonstruēti ir Pociemā, kur 2004.gadā uzstādī-
tas rūpnieciski izolētas caurules. Daļēja tīklu rekonstrukcija ir veikta Limbažos, Alojā un Salacgrīvā. Lielākā 
daļa tīklu izbūvēti pagājušā gadsimta 70.gados un nerekonstruētie posmi ir ļoti sliktā stāvoklī, piemēram, 
Umurgā caurules kanālos dažviet pat guļ ūdenī. Vēl viena mazo siltumapgādes sistēmu problēma ir tā, ka 
tīkli ir pārāk gari, jo būvēti laikā, kad bija lielas siltuma slodzes. Centralizētām siltumapgādes sistēmām ir 
liels potenciāls samazināt siltuma zudumus caur tīkliem.

Rajonā pieejamo atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes projektu 
identifi cēšana

Saules enerģijas izmantošanas projekti

Pašvaldību ēkām (skolas, bibliotēkas, pilsētu domes un pagasta padomes ēkas, kultūras nami, muzeji, 
slimnīcas, u.c.) šobrīd siltumapgāde tiek nodrošināta gan no individuālām katlu mājām, gan no centralizētās 
siltumapgādes sistēmas.

Lai uzstādītu saules kolektorus siltumenerģijas ražošanai, apkures un karstā ūdens vajadzību nodrošinā-
šanai, nepieciešams veikt objektu atlasi, balstoties uz noteiktām prasībām:

•  ēkas novietojums attiecībā pret debespusēm;
•  noēnojums;
•  apkures sistēmas slodzes ilguma grafi ks;
•  karstā ūdens sistēmas prasības;
•  specifi ski nosacījumi.

Malkas katlu nomaiņa

Limbažu rajonā ir daudz novecojušu katlu, kuru kurtuvēs neefektīvi tiek dedzinātas malkas pagales. 
Katli ir lēti un tas ir galvenais iemesls tam, ka tie tiek iegādāti un uzstādīti jau iepriekš zinot, ka pēc pāris 
gadiem atkal būs jāpērk jauns katls. Lai nomainītu neefektīvos katlus, nepieciešams veikt potenciālo objektu 
energoauditus, izvēloties objektus, kuri atbilst šādām prasībām:

•  esošo katlu energoefektivitāte;
•  esošo katlu rekonstrukcija;
•  malkas (noteiktas kvalitātes) pieejamība jaunam katlam;
•  specifi ski nosacījumi.

Granulu katlu īpatsvara palielināšana

Granulu katlu izmantošanas pieredze Limbažu rajonā ir lielāka nekā citos Latvijas rajonos, jo vienīgais 
Latvijas granulu katlu ražošanas uzņēmums atrodas Ainažos. Šie katli nav lēti, bet kurināmā izmantošanas 
efektivitāte ir divas reizes lielāka nekā malkas katliem.

Lai uzstādītu granulu katlus siltumenerģijas ražošanai, nepieciešams izvēlēties  objektus balstoties uz 
šādām prasībām:

•  enerģijas pieprasījums un slodze;
•  esošo katlu rekonstrukcijas iespējas;
•  granulu pieejamība katlam;
•  specifi ski nosacījumi.

Šķeldas katlu īpatsvara palielināšana

Lai gan šķeldas izmantošanas efektivitāte ir 1,5 ... 2 reizes lielāka nekā malkas katliem, to izmantošanas 
pieredze Limbažu rajonā ir mazāka nekā citos Latvijas rajonos, jo šķeldas izmantošana mazas jaudas katlos 
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vēl joprojām nav populāra un nav izdevīgi piegādāt šķeldu mazos apjomos, bet pieredze šķeldas izmantošanai 
lielākas jaudas katlos Limbažu pilsētas vienā no katlu mājām nav veiksmīga. 

Lai uzstādītu šķeldas katlus, nepieciešams veikt objektu atlasi, kuri atbilst šādām prasībām:
•  enerģijas pieprasījums un slodze;
•  esošo katlu rekonstrukcijas iespējas;
•  šķeldas pieejamība katlam;
•  specifi ski nosacījumi.

Vēja ģeneratoru uzstādīšana

Limbažu rajonā jau ir vēja enerģijas izmantošanas pieredze - Ainažos ir uzstādīti divi vēja ģeneratori, kā 
arī ir novērojama vietējo uzņēmēju liela interese par jaunu vēja parku attīstīšanu. Izvērtējot vēja ģeneratoru 
uzstādīšanas iespējas, jāņem vērā vēja potenciāls paredzētajā atrašanās vietā, ar zemes īpašumtiesībām sais-
tītos jautājumos, kā arī piemērojamās vides aizsardzības prasības.

Koģenerācijas iekārtas

Limbažu rajonā līdz šim neviena koģenerācijas iekārta nav uzstādīta, bet ir daži projekti, kas nākotnē 
paredz būvēt ražotnes ar koģenerācijas iekārtu uzstādīšanu. 

Energoefektivitātes pasākumi siltumtīklos

Limbažu rajona siltumapgādes sistēmu siltumtrases regulāri tiek atjaunotas, tomēr, daudzviet tās ir kritis-
kā stāvoklī un tas ir bijis viens no galvenajiem iemesliem centralizētās siltumapgādes sistēmu likvidēšanai. 

Inovatīvu tehnoloģiju projekti

Inovatīvu tehnoloģiju projekti ietver biomasas kurināmā ražošanu, agrocelulozes ražošanu, ekoloģisko 
ēku būvniecību, piemēram, zemas enerģijas patēriņa vai pasīvo ēku būvniecību. [52]

4.3. Madonā un Lubānā – energoplānošana pašvaldību līmenī

Madonas un Lubānas „CO2 emisiju samazināšanas stratēģija” un „Enerģijas rīcības plāns” tika izstrādāts 
projekta “Innovative Thinking” ietvaros.

Šī rīcības plāna galvenais mērķis – samazināt Madonas un Lubānas ietekmi uz vidi no enerģijas lieto-
šanas mājsaimniecībās, pašvaldības ēkās, mazajos un vidējos uzņēmumos un novada pašvaldības darbībās, 
vienlaicīgi nodrošinot ilgtspējīgu enerģijas ražošanu, piegādi un lietošanu.

Lielākais enerģijas patērētājs Madonā un Lubānā ir mājsaimniecību sektors, kas veido vairāk kā pusi no 
gala enerģijas patēriņa. Otrs lielākais patērētājs ir publiskais sektors, t.i., skolas, bērnu dārzi, slimnīcas u.c. 
pašvaldības iestādes. Lai panāktu būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu, visvairāk darāmā ir mājsaim-
niecību un publiskajā sektorā.

Sākotnējie enerģijas patēriņa un CO2 emisiju samazināšanas mērķi izvēlēti saskaņā ar valsts kopējo 
enerģētikas politiku. Stratēģijas ieviešanas gaitā, atkarībā no rezultātiem, mērķi var tikt koriģēti, paredzot 
sasniegt lielāku enerģijas ietaupījumu un lielāku SEG emisiju samazinājumu. Ir izvirzīti šādi Madonas un 
Lubānas enerģijas stratēģijas mērķi:

Vismaz 37% no kopējā enerģijas patēriņa jāsedz ar enerģiju, kas iegūta, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus.
Primāro energoresursu patēriņa samazinājums par 1% gadā, ieviešot energoefektivitātes pasākumus.
Laika posmā līdz 2016.gadam jāsamazina vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ēkās no 
220-250 kWh/m2/gadā uz 195 kWh/m2/gadā. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
īstenošana ēkās būs jāturpina arī pēc 2016.gada un līdz 2020.gadam jāsasniedz vidējais īpatnējais 
siltumenerģijas patēriņš 150 kWh/m2/gadā.

•

•
•
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Siltumenerģijas ražošanas iekārtām vidējo efektivitātes līmeni laika posmā līdz 2016.gadam jāpaaug-
stina līdz 80%-90%.
Laika posmā līdz 2016.gadam jāsamazina vidējo siltumenerģijas zudumu līmeni siltumenerģijas pār-
vades un sadales tīklos līdz 14%.
Izpildīt SEG emisiju mērķi – nepārsniegt 92% no 2000.gada līmeņa (vecākie vēsturiskie dati).

Lubānā un Madonā veicamo darbību kopsavilkums:
Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības un pašvaldības iestāžu ēkās.
Apgaismojuma sistēmu efektivitātes uzlabošana pašvaldības ēkās.
Zaļā iepirkuma ieviešana pašvaldībās un pašvaldības iestāžu iepirkuma procesos.
Apmācības iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem par energo-
efektivitātes jautājumiem.
Apmācības iespēju nodrošināšana pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem par zaļā iepirkuma ievie-
šanu pašvaldībā.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija, nomainot kvēlspuldzes uz nātrija spuldzēm.
Saules kolektoru uzstādīšana uz pirmskolas izglītības iestādes ēkas jumta.
Lubānas pilsētas kultūras nama rekonstrukcija, pieslēdzot to pie pilsētas centralizētās siltumapgādes 
sistēmas, un nosiltināšana.
Novada administrācijas ēkas siltināšana un centrālapkures izbūve, izmantojot siltumsūkni.
Sabiedrības informēšana par energoefektivitātes jautājumiem, izmantojot vietējo laikrakstu un mājas 
lapu.
Lubānā, Skolas ielas 9 katlu mājas rekonstrukcija.
Lubānā, siltuma tīklu rekonstrukcija pie Skolas ielas katlu mājas.
Madonas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas pabeigšana.
Atbalsts biomasas koģenerācijas stacijām.
Atbalsts biomasu izmantojošām katlu mājām. [53, 54]

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
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