
• . . . 
. . ' . 
. . . 

• 

• 
' 

ene 
• 

• 

NAMEJS ZELTIŅS, tehnisko zinātņu kandidAts (Fizikāli energētiskaļs institūts) 
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Mūsu republika vairāk nekā 85% enerģi
jas resursu saņem · no kaimiņrepublikām. 
No vietē jiem resursiem izmanto .Daugavas . . . . . 
hidro resursus (HES kaskāde sastāv no trim1 
stacijām, un tās tālāka attīstība nav pare
dzēta) un koksni,. kura kā kur in āmais sa� 
stāda ap 14% no kopējā kat11.:1 un krāšņu 
kurināmā. Kūdru kā kurināmo . turpmāk 

. 

vairs neizmantos, jo tā ir·. neaizstājama . ' 
agrotehnikā. 1985. gadā republikā katlu 
un krāšņu kurināmā veidu īpatsvars bijŖ 
šāds: dabasgāze 32% , mazuts 29% , 
akmeņogles· 11% , citi kurināmā veidi -' 
28% . Turpmāk dabasgāzes īpatsvars pie� 
augs, bet mazuta- samazināsies. 

' 

Energoresursu taupīšanai mums nav. 
daudz iekšēj o ŗezervju, jo patlaban mūsu . 
nacionālajam ienākumam ir zema energoie-
tilpība (tā ir apmēram divas reizes zemāka 
nekā PSRS kopuma). Jāpiebils.t, ·ka nacio� 

. . ' 
nālā ienākuma energoi�tilpību mēra nosacļ� . . 
tā kurināmā kilogramos uz ienākuma rub-

, . . 
ļiem. Lai gan esam veikuši pasākumus ze-
ma· potenciāla 6trreizejo enerģijas resursu 
izmantošanai, arī turpmāk šie resursi būs 
galvenais taupī.šanas avots. Svarīgi,. ka tai 

. . 
nepieciešama papildu· elektroenerģija. Lai 

. . 
gūtu priekšstatu par elek�roenerģijas ra-
žošanu un patēriņu salīdzinājumā ar kai� . 
miņrepublikām 1985. gadā,· apskahsim ta-

. bulas. 
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·. ' Saražots (milj. kWh) 4,9 20,9 . 17,8 
Patērēts (milj. kWh) . 9,5 14,7 9,4 

t. s. rūpniecībā . 
lauksaimniecībā 
celtniecībā · 

transportā 
- - . -

1 

-

' 
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pareJ as nozares. 
Zuduini 

3,7 7�5 5,0 
1,8 3,1 1,6 
0,1 0,3 0, 1· 
0,4 0,3

. 
0,2 • 

. 2,2 2,1 0,4 
1,2 1,6 1,1 

Elektroenerģljas pat�rlņi uz vienu 
· iedzīvotāj u 
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Latvijas· PSR 
Lietuvas PSR 
Ig�ijas PSR 
PS�.. _ - . \. . .. :� . • ņ� . • ' • 
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1980. R· 
tūkst. kWh 

cilv. 

3,2 
3,4 

. . 5,5 
4,9 

1985. ,g . 
tūkst. kWh 

cilv. 

3�6 
4,1 
6,1 
5,5 

n�o tā\varam secināt, ka mums ir:zemas 
energ�Jitttlpības rūpniecības . produkcija, ' 
lēni. ,elektr.ifikācijas tempi. Jāatceras, ka 
darba mehanizācija un tātad tā elektrifi-
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kācija var pa9-ugstināt darba ražīgumu un 
lidz at to arī citus ekonomiskos un teh-
niskos rādītājus. · · 

• 

Lai šādos . apstākļos taup ītu· energore
sursus,·jāapskata pašreizējā patēriņa· struk
tūra. Rūpniecībā izmantojam · 58% no vi"

. 
siem energoresursiem, lauksaimnieciskaj ā • 
ra.žošanā 12% , transportā arī 12% , 

celtniecibā . 3% , bet pārēj ās nozarēs -. 
·1 6% . Arī nacionālā ienākuma energoie-
tilpība rūpniecibā ir augsta: 2,7 kg no
sacītā kurināmā uz v.ienu nacionālā ie
nākuma rubli (lauksaimniecībā 1, 1, celt-
niecībā 0,8, transportā . .. 3,2, pārējās no-
zarēs 1,44). Tādēļ sīkāk apskatīsim ener� 
goresursu tau·pīšanas iespējas rūpniecībā. 
Sis darbs veicams šādā kārtībā: 

enerģijas resursu patēriņa norm.ēšana 
produkcija� ražošanai, neaizmirstot, ka 
zinātniski pamatotas normas ir mūsu plā
nošanas stūrakmens. Normas jāizstrādā, 

· ņemot verā reālo un plānoto energoap
gādes, energoresursu izmanto�anas un pro
dukcijas ražošanas situāciju; 

. . lietojot normatīvo metodi un ņemot 
�ērā planotos produkcijas apjomus, tiek 
sastādīta plānotā enerģijas bilance, kā arī 
ķuŗināmā un enerģijas sagādes plāni; 

lai k�ŗttrolētu patēriņu, jāuzskaita 
energoresursi, kā arī' jārealizē organiza
toriski tehnisko pasākumu plāns · resursu 
rŖcionālai izmantošanai; 

plāna . izpildes laikā jāfiksē faktiskie 
ražo�anas. ·apst.ākļi un t9 izmaiņa� jāat
�poguļo, p�ānu korigējot; sevišķa loma ir 
meteoapstākļu fiksēšanai un ievērošanai, 
koriģējot plānus W1 sastādot atskaites; 

noslēdzoties atskaites periodam, tiek 
sastādita atskaites enerģijas bUance, kuru 
salidzinot ar . plānoto energijas bilanci, 
analizē enerģijas izmantoš.anu. Uz šo . 
dokumentu pamata sastāda organizatoriski 
tehnisko pasākumu plānu, kurš liekams 
pamatā energoresursu normēšanai nākama
jā spirāles vijumā. , 
. Kā t9d šāds ·plāns . būtu j āsastā da? 

-

.Visā valstī ieta:u.pīt elektroenerģiju (ap 
40% no PSRS kopīgā, plānotā) paredz, 
galvenokārt izmainot produkcijas struktū-. . . 
ru. Tas nozīmē, ka ražos · mazāk energo-. . 
ietilpīgas produkcijas,. bet, ja runa ir par 
Latviju, t.ad . jau pašr�iz mūsu produkcijas 
energoietilpība ir zemāka nekā citās ·re-

. 

publikās, un :perspektīvā iespējams, ka 
vairāk tiks ražoti ciaži produkcijas veidi 
ar li�lāku energoieti,lpību (tas ir republik.�s 
rūpniecības attīstības optimizācijas uz-• 
devums)·, . tomēr kopējo elektroietilpību 
tas sevišķi nemainīs .. Sarežģlts stāvoklis 

ir ar organiskā kurināmā aizstāšanu. Seit 
var runāt vienīgi par netradicionāle enerģi
jas avotu izmantošanu. Mūsu prognoze re
publikā ir šāda (% no koppatēriņa): 

' . 
• 

Avots Tuvākā 
nākotnē 

• 
Vēj a energija 0,14 
Saules energija 0,01 . 
Zemes siltums 0,01 
Bioenerģija 0,15 
Mazās HES 0,01 

. 

Mazvērtīgā koksne 0,08 

Kopā 0,4 

Pēc 
15-20 

gadiem 

o;BB 
0,04 
0,21 
0,50 
0,02 
0,35 

es 

' 

Jāpiezīmē, ·ka pasaulē 2000. gadā ne
tradicionālo energijas avotu izmantošana 
dos 14% no energijas koppatēriņa, bet 
PSRS 0, 7 0,8 procentus. 

Tātad atliek galvenokārt iekārtu un 
tehnoloģisko procesu enerģētiskā pilnīgo
šana . un otrreizējo energijas resursu iz
mantošana. 
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Energijas resursu taupīšanas struktūra 
mūsu republikā ir šāda (% ) : 

Ekonomijas avots 

Otrreizējo resursu 
izmantošana 

Gazifikācija 
Automatizācija 
Energotaupošas tehnolo
gijas rūpniecībā 
Energotaupošas · tehnolo
gijas lauksaimniecibā 
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40 

11 
2 

39 
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11 
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Kā redzam, galvenais avots ir otrreizē .. 
jo energiJas . avotu izmantošana, kura 
15 20 ga

.
du laikā tiks realizēta par ap

mēram 85% ·n o  visa iespējamā apjoma. 
Jāņem vērā, ka .. n9 .otras puses, tehnolo
giju pilnīgošana novedis pie otrreizējo 

. energoresursu samazināšanās. Tomēr ne 
visus otrreizēj os res ur sus varēs izmantot 
uzņēm urna ro bežās: daļa no tiem būs j ā
atdod citiem uzņēmumiem vai arī jāaku
mulē pazemes ūdeņu slāņos . 

• 

Taupīšanai jākļūst par jaunu enerģijas 
avotu, . bet, \ai tas notiktu, jaiedarbina 
efektīvs· stimulēšanas un ieinteresētības 
mehānisms. · l . . 

Jāpiezimē, ka plānošanas un normēšanas 
termini mūsdienās ieguvuši jaunu jēgu . 
Tā normas, piemēra·m, no atskaites rādītā
.ia kļuvušas par aprēķina rādītāju. 
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