
  
 

          REA vēstnesis 

 
                     Nr. 18 (2012.gada 2.ceturksnis) 

Cienījamie lasītāji!      Rīgas enerģētikas aģentūras energoefektivitātes informācijas centra apmeklētāju 
atsaucība mājokļu energoefektivitātes uzlabošanai neapšaubāmi ir augusi līdz ar Rīgas 
domes 80% līdzfinansējuma saņemšanas iespēju ēku energoauditu veikšanai. Tas ir ļāvis 
Rīgas enerģētikas aģentūrai sadarbībā ar iedzīvotājiem un SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 
divos uzsaukumos novest līdz galam 70 ēku energoauditus un, tādējādi, vairāku šo ēku 
iedzīvotāji pašreiz reāli darbojas tālāk un var paspēt uz siltumnoturības paaugstināšanu ar 
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadīto ES struktūrfondu līdzfinansējumu, kurš 
šoruden solās būt izsmelts. Renovācijā pieaug pielietoto tehnoloģiju dažādība, kas izceļ 
ēkas arī vizuāli un paaugstina pieprasījumu pēc dzīvokļiem renovētās mājās. Pretstatā šai 
pozitīvajai attīstībai vēl daudzviet vērojama iedzīvotāju inerce un nenoteiktība kolektīva 
renovācijas lēmuma pieņemšanā, kas vienīgais nodrošina mājokļa ilgtspēju energoresursu 
cenu pastāvīga pieauguma apstākļos. 
    Negribētos, lai mājas pamazām pārvērstos par neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošām 
pusapdzīvotām mājām, kādas lasītājs droši vien jau ir šur un tur redzējis. Šādu ēku 
nolietojums strauji pieaug iedzīvotājiem intensīvi pārvietojoties uz kvalitatīvākiem 
dzīvokļiem, ko tirgus šodien piedāvā gan jaunajos projektos, gan renovētajās mājās. Tādēļ 
ikreiz prieks par katru izdevušos renovācijas projektu, kas vairo ilgtspējīgu, energoefektīvu 
un komfortablu mājokļu atbalstītāju un piekritēju loku mūsu pilsētā. Šķēršļus jāpārvar 
pašiem, bet lieti noderēs zināšanas. Arī tās, ko lasītājs iegūs pie mums. Vienmēr laipni 
gaidīti REA Energoefektivitātes informācijas centrā, kā arī REA organizētajos 
informatīvajos pasākumos Rīgā! 
 
Ar cieņu, Juris Golunovs 
RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” 
Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs 
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RĪGA – rekordiste sabiedrisko ēku renovācijā 

    Rīgas pašvaldības ēku kopējais skaits pārsniedz 400. Ēkas, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, un kuru 
siltumenerģijas patēriņu apmaksā pašvaldība, aptver 385 ēkas ar kopējo platību 1,12 milj.m². No tām 138 ir pirmskolas 
izglītības iestādes (PII), 148 skolas un 96 citas nozīmes ēkas. Rīgas pašvaldība kopš 2008. gada ir ļoti daudz paveikusi 
savā īpašumā esošo ēku renovācijā. 
    Līdz 2009.gadam tika kompleksi renovētas vai rekonstruētas 23 skolas un PII. 2009. un 2010.gadā kompleksi  
renovētas 49 izglītības iestādes, tostarp 21 skolai piesaistot līdzekļus no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un vienai 
– PII „Kastanītis”- no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta,  veidojot demonstrācijas objektu ar ēku 
siltināšanu un  apkures sistēmas nomaiņu no ogļu katlumājas uz siltumsūkņiem ar dziļurbuma termozondēm. 2011.gadā 
tika kompleksi renovēta vēl 21 izglītības iestāžu ēka, tai skaitā 6 PII ēkām piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzfinansējumu, paredzot ogļu katlu māju likvidāciju objektos, tās aizstājot ar atjaunojamiem 
energoresursiem. Līdz ar to pavisam pilsētā ir kompleksi renovētas jau 93 pašvaldības, galvenokārt izglītības iestāžu 
ēkas, kas nenoliedzami Latvijas apstākļos ir rekordliels skaits. To, galvenokārt kopš 2008. gada, paveikusi pašvaldība un 
konkrēti realizējis Rīgas domes Īpašuma departaments. Tikai 2011.gadā vien investīcijas, ko pašvaldība ieguldījusi 
izglītības iestāžu renovācijā, pārsniedz 6 milj. LVL. Šogad izglītības iestāžu renovācija Rīgā turpinās. 
 

    Līdz 2012.gada sākumam Rīgā bija kompleksi renovētas 27 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Šagad renovācija 
pabeigta vienai mājai - Šauļu ielā 2b. Tātad – renovētas jau 28 daudzdzīvokļu mājas. Vadoties pēc datiem, kas iekļauti 
Ekonomikas ministrijas menedžētajā renovēto daudzdzīvokļu māju e-kartē, ir noslēgti vai tiek slēgti līgumi par 
struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanu 2012.gadā 26 daudzdzīvokļu mājām, no tām mājai Šauļu ielā, kā 
norādīts iepriekš, renovācija ir jau pabeigta. Pavisam līdz 2012.gada jūnijam no Rīgas renovācijai LIAA bija pieteiktas 
85 mājas. Jāatzīmē, ka ar 2012.gadu aktīvu darbību Rīgā daudzdzīvokļu māju renovācijā uzsāk ESKO firma 
„RENESCO” un ir sagaidāma 2012.gadā vēl citu māju renovācija pēc ESKO principiem. Pēc ESKO principiem darbību 
mājokļu renovācijā gatavojas uzsākt arī pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”. 
    Pašvaldības projekta „Mājokļu energoauditi 2011” ietvaros REA 2011./2012.gadā organizēja 70 daudzdzīvokļu māju 
energoauditus, kas ir jau pabeigti. No energoauditiem piešķirtās summas - 15.000 LVL vēl ir palikuši 6.000 LVL un 
būs iespēja izsludināt trešo energoauditu veikšanas kārtu vēl šogad oktobrī. 
    Jāatzīmē, ka Rīgā, atbilstoši Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 2010.-2020.gadam norādītajam, 
neatliekami renovācija veicama ap 6000 daudzdzīvokļu mājām. 
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas bilance Rīgā 
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Sveicam Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes priekšsēdētāju ar LZA, „Itera Latvija” un 
RTU Attīstības fonda balvu! 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vairāk nekā 850 dažādi publiski pasākumi tika sarīkoti Jūnija mēnesī Ilgtspējīgas enerģētikas Eiropas kampaņas 
(EUSEW) ietvaros visā Eiropā, tostarp, viens no tiem – Atklāto durvju dienas energoefektīvi renovētajās Rīgas mājās 
Kurzemes prospektā un Bebru ielā tika sarīkotas Rīgas enerģētikas aģentūras vadībā 18. jūnijā – skatīt www.eusew.eu/
energy-days-europe. Ilgtspējīga, izmaksu ziņā pieejama, droša un Eiropas konkurētspēju veicinoša energoapgāde ir viena 
no Eiropas prioritātēm, lielu nozīmi piešķirot pilsētām un reģioniem tās īstenošanā. Kampaņas galvenais pasākums bija 
par tradicionālu kļuvušā Ilgtspējīgas enerģētikas Eiropas kampaņas nedēļa (Eusew week) Briselē, kurā – kā ik gadus – 
tika pārstāvēta arī Rīgas enerģētikas aģentūra. Šoreiz daudzajos semināros un konferencēs pašvaldību un reģionu 
pārstāvju ievērību izpelnījās ne tikai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas paaugstināšanas 
mērķi un sasniegšanas metodes, kā arī vērtēšanas procesā esošie ES finanšu atbalsta instrumenti nākamajam 2014 – 2020 
gadu plānošanas periodam, par kuru apjomu galīgais lēmums tikšot prezentēts Briselē „Open days 2012” pasākumā šī 
gada oktobrī. Ievērību izpelnījās arī labas prakses piemēri dažādās energoefektivitātes paaugstināšanas jomās, tostarp 
dažādu energoefektivitātes konkursu uzvarētāji un laureāti. Vienā no EUSEW kampaņas konkursa nominācijām uzvarēja 
Briseles reģiona pašvaldība – par tādas enerģijas politikas īstenošanu, kuras rezultātā pašvaldības teritorijā ir noteikti 
augstāki energoefektivitātes standarti renovējamām un jaunbūvējamām ēkām nekā valstī un dažos pēdējos gados saskaņā 
ar pašvaldības noteiktajiem „pasīvās mājas” standartiem jau ir renovētas vai uzbūvētas 156 ēkas (skatīt attēlu). Patīkami, 
ka pēdējo gadu aktivitātes Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumnoturības paaugstināšanā arī tika novērtētas pie 
dažādu konkursu balvu dalīšanas: laureātu balvu konkursā “ManagEnergy Local Energy Action Award” saņēma REA 
kolēģi no Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras, kā arī uzvarētāju balvu - SIA Renesco no Rīgas ES projekta 
„Eiropas Enerģētikas Pakalpojumu Iniciatīva” (European Energy Service Initiative - EESI) ietvaros. 
 

    Vasaras sākums šogad iezīmējies ar svarīgu notikumu – par ieguldījumu atjaunojamo 
energoresursu attīstībā republikā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas, „Itera Latvija” un 
Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda balvu apbalvots akadēmiķis Pēteris 
Šipkovs. Akadēmiķis Pēteris Šipkovs darbojas Rīgas pilsētas energoapgādes 
konsultatīvajā padomē no tās izveidošanas brīža 2002.gadā un kopš 2007. gada ir tās 
priekšsēdētājs. 
    Jau 40 gadus akadēmiķis strādā Valsts zinātniskajā institūtā „Fizikālās enerģētikas 
institūts” (FEI), tostarp pie valsts un starptautiskām programmām, kas skar atjaunojamo 
energoresursu un energoefektivitātes tematiku. Viņš šobrīd FEI vada Enerģijas resursu 
laboratoriju un pieder pie republikas pieredzes bagātiem zinātniekiem, ir plaši 
pazīstams ārzemēs gan ar savām publikācijām, gan darbojoties daudzu starptautisku 
konferenču orgkomitejās. REA ir sekojis līdz akadēmiķa zinātniskajai darbībai, kas 
realizējusies arī praktiski, gan uzstādot pirmos saules kolektorus republikā Aizkrauklē, 
gan veidojot saules kolektoru un bateriju izmēģinājumu poligonu uz FEI ēkas jumta, 
gan uzstādot lielāko Latvijā saules bateriju un kolektoru kompleksu uz bīstamo 
atkritumu pārstrādes uzņēmuma Rīgā SIA „Zaļā Latvija” ēku jumtiem. Savu 
ieguldījumu akadēmiķis ir devis arī FEI zinātnieku grupas sastāvā, kas piedalījās Rīgas 
pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2010.-2020.gadam izstrādē. Vēlam 
akadēmiķim jaunas virsotnes zinātniskajā darbībā! 

Ilgtspējīgas enerģētikas kampaņa 
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Grūs vai negrūs – tāds ir jautājums (II)  
LV portāls „Par likumu un valsti”, Grūs vai negrūs - tāds ir jautājums (II) 
(http://www.lvportals.lv/likumi-prakse.php?id=248496), Jānis Kalns 
 
 
 
Jānis Kalns  - žurnālists 
 
      
    Lielāko īpatsvaru – 58 procenti - Latvijas dzīvojamā fonda struktūrā veido daudzdzīvokļu (trīs un vairāk dzīvokļu) 
dzīvojamās ēkas. Daudzas no tām ir sasniegušas pilnbriedu, bet citām jau pienāktos „pensija”. Ar gadiem ēkām parādās 
defekti, kurus nepieciešams laikus novērst. 
    Ēku ekspluatācijas laiku galvenokārt nosaka četri faktori: būvniecībā izmantotie materiāli, to kvalitāte, ēkas turpmākā 
ekspluatācija un vide. 
 
 
    Par būvju un tajās izmantoto materiālu kalpošanas ilgumu zināmu priekšstatu sniedz Ministru kabineta noteikumi 
Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes 
minimālajām prasībām" (1.pielikums). 
    Dzīvojamās mājas atbilstoši lietotajiem materiāliem, konstrukcijām un vidējam kalpošanas ilgumam tiek iedalītas 
sešās kapitalitātes grupās. Masveida apbūve pamatā pieder IV un V kapitalitātes grupai, ja to nesošās konstrukcijas 
veidotas no mūra (ķieģeļu) un lielpaneļiem (IV grupa) vai paneļiem un lielpaneļiem (V grupa). Savukārt pārseguma 
konstrukcijas abām grupām būvētas no dzelzsbetona gatavelementiem. Atbilstoši minētajiem MK noteikumiem IV 
kapitalitātes grupas ēkām (sērijas 1-316; 1-318; 119) to vidējais kalpošanas ilgums tiek lēsts ap 70 gadiem, bet V grupas 
namiem (sērijas 103; 104; 1-464; 1-467A; 1-602; 602P) - ap 60 gadiem. 
    Jāpiebilst, ka ilgākais mūžs – 150 gadu - atvēlēts dzīvojamiem namiem, kuru konstrukcijā izmantots monolītbetons, 
ķieģeļu mūris, metāla sijas un citi materiāli. Tas nozīmē, ka, piemēram, Purvciemā tā dēvētajās franču projekta mājās 
ļaudis bez problēmām varēs mitināties vismaz 120 gadu. 
 
 
 
 
    Savukārt MK noteikumu 2.pielikums "Konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu vidējais kalpošanas ilgums" 
sniedz priekšstatu par atsevišķu ēkas elementu kalpošanas ilgumu. To vidējais kalpošanas ilgums gados ir saistīts ar 
attiecīgās mājas kapitalitātes grupu. 
    Atbilstoši šiem noteikumiem IV un V māju kapitalitātes grupās dzelzsbetona lielizmēra plātņu lodžijām un balkoniem 
vajadzētu kalpot vismaz attiecīgi 70 un 60 gadus. Taču to stāvoklis jau tagad daudzviet ir visai traģisks. 
    Tikai 25 gadi ir atvēlēti jumtiem, kas veidoti no hidroizolācijas ruļļmateriālu trim četrām ieseguma kārtām. Tas 
nozīmē, ka, ja šāds nams būvēts, piemēram, 1985.gadā, vispirms jau augšējo stāvu dzīvokļu īpašniekiem nevajadzētu 
īpaši brīnīties, ja kādā lietainā dienā mājokļi sāk applūst. 
    Katrs no dzīvokļu īpašniekiem, veicot gluži vienkāršu pirmziemnieku aritmētisku darbību, var aprēķināt savas mājas 
vecumu un izdarīt secinājumu - ieguldīt līdzekļus sava nama renovācijā vai ne. 
Taču kopumā MK noteikumos minētos kalpošanas laika ierobežojumus jāuztver kā aptuvenus, jo šie termiņi ir noteikti 
kā pieļāvumi, kas praksē vēl nav pārbaudīti. 
 
   
    Ministru kabineta noteikumi Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu 
un energoefektivitātes minimālajām prasībām" noteic, ka dzīvojamās mājas un tai piederīgo ēku pamatkonstrukciju 
profilaktiskās apsekošanas laikā reizi gadā tiek veiktas šādas darbības: pamatu, sienu un citu nama konstrukciju vizuālā 
pārbaude, lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās, radušās plaisas, nav atvērušās šuves starp mājas elementiem 
(piemēram, pamata blokiem, paneļiem) un redzami citi bojājumi. Tāpat reizi gadā veicama dzīvojamās mājas un tai 
piederīgo ēku iekštelpu grīdu, griestu un sienu virsmu vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušās plaisas, nosēdumi 
vai kondensāts, kā arī citi pelējumu veicinoši faktori vai pelējuma sēne. 
    Turklāt, ja vizuālajā pārbaudē vai tehniskajā apsekošanā ir atklāti apstākļi, kas var radīt bojājumus, dzīvojamās mājas 
pārvaldītājs veic nepieciešamos pasākumus to novēršanai. 

Dzīvojamo māju mūžs 

"Ilgākais mūžs atvēlēts dzīvojamiem namiem, kuru 
konstrukcijā izmantots monolītbetons, ķieģeļu 

mūris, metāla sijas" 

Mājas "slimības vēsture" jeb dzīvojamās mājas apsekošana 

http://www.lvportals.lv/likumi-prakse.php?id=248496�
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    Apsekojuma rezultātus apkopo Dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā. Savukārt Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma 8.pants noteic, ka par ikvienu dzīvojamo māju ir iekārtojama Mājas lieta, kurā jāuzkrāj arī tehniskā 
dokumentācija — dzīvojamās mājas tehniskā pase (plāni, shēmas), projektu dokumentācija, energopase un energoplāns, 
mājas tehniskā apsekojuma atzinumi. 
 
 
 
 
    Šo pantu sīkāk reglamentē MK noteikumi Nr.908 "Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi". Mājas lieta, 
atbilstoši šiem noteikumiem, sastāv no četrām sadaļām. Tās trešajā sadaļā jāiekļauj dzīvojamās mājas tehniskā 
dokumentācija, tai skaitā informācija, kas iegūta, apsekojot dzīvojamo namu.  
    "Balstoties uz šiem apsekošanas aktiem, tiek pieņemts lēmums par nākamajos trīs gados nepieciešamajiem 
remontdarbiem," skaidro Rīgas pašvaldības uzņēmuma SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (apsaimnieko aptuveni 60% 
pilsētas dzīvojamā fonda) Tehniskās pārvaldes direktors Edmunds Vīksniņš. 
    "Šie apsekojumi liecina, ka mūsu apsaimniekoto sērijveida paneļu ēku stāvoklis kopumā ir apmierinošs. Problēmas 
dažviet ir ar šo ēku gala sienām. Taču "Rīgas namu pārvaldnieka" darbības laikā kritiskas situācijas pagaidām neesam 
konstatējuši. Šobrīd lielākas problēmas rada silikāta ķieģeļu ēkas, kuru sienas uzsūc mitrumu." 
 
 
 
    Dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis pirmām kārtām ir cieši saistīts ar tās uzturēšanas kvalitāti. Apsaimniekotājam 
laikus jārūpējas, lai netecētu jumts vai cauruļvadi, lai normāli darbotos apkures un ventilācijas sistēmas. 
Lai operatīvi risinātu namu apsaimniekošanas jautājumus, piemēram, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" ir izveidojis savas, 
oriģinālas datorprogrammas "Darba Boss" un "Namu Boss". 
    "Ar programmu "Darba Boss" par katru apsaimniekojamo māju, izmantojot darbu veidu klasifikatoru, materiālu 
uzskaites bāzi, veidojam vienotu darbu pieteikumu un darbu uzdevumu uzskaiti, kā arī reģistrējam konkrētus 
izpildītājus," stāsta E.Vīksniņš. "Ar šīs programmas palīdzību gan atsevišķiem namiem, gan visām ēkām kopumā tiek 
sagatavoti ikgadējie remontu plāni. Jāpiebilst, ka programmas lietotājs bez programmētāju palīdzības arī pats var veidot 
jebkuru dokumentu, piemēram, apsekošanas aktus, remontdarbu tāmes sadaļas, tās papildināt un izmainīt. 
    Savukārt programmu "Namu Boss" izmantojam ikgadējās dzīvojamās mājas ieņēmumu un izdevumu pārskatu un 
plānotās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tāmes sagatavošanai. Arī "Namu Boss" veidots tā, lai lietotājs varētu 
konstruēt tāmes vai pārskata veidolu, lietot vēlamos aprēķinu algoritmus; ir iespēja veidot kopējus un atšķirīgus tāmju 
vai pārskatu parametrus. Abas datorprogrammas ir praktiskas, un lietotājs tās var apgūt īsā laikā." 
    Ar gadiem ēkām parādās dažādi defekti, tostarp zema siltumnoturība, kas jau prasa nopietnu rīcību. Kad dzīvokļu 
īpašnieki vienojušies par sava nama renovāciju, talkā jāaicina profesionāli būvinženieri un energoauditori, lai veiktu ēkas 
tehnisko apsekošanu un noteiktu veicamo būvniecības apjomu, kam seko projektēšana un projekta īstenošana. Taču 
naudas trūkums visai bieži uzreiz neļauj īstenot visus iecerētos darbus, un tie jāveic pakāpeniski. Tad, konsultējoties ar 
būvinženieriem un energoauditoriem, vajadzētu rūpīgi pārdomāt darbu secību un apjomus. 
 
 
 
 
    "Piemēram, visai problemātisks ir jautājums par namu gala sienu siltināšanu," teic Latvijas Būvinženieru savienības 
valdes loceklis būveksperts Sergejs Meierovics. "Tā dēvētajās blokmājās, protams, ir izvietotas guļamistabas, kurās 
veidojas paaugstināts mitrums. Ja sienas nosiltina, nenodrošinot pilnvērtīgu ventilāciju, situācija kļūst vēl sliktāka: 
mitrumam piebiedrojas tā pastāvīgais pavadonis – pelējums. Tāpēc šī problēma ir jārisina kompleksi, jo, taupot naudu, 
bieži šai problēmai netiek pievērsta vajadzīgā uzmanība." 
    Savukārt labus rezultātus daudzviet dod bēniņu siltināšana. Piemēram, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" ar ekovati 
nosiltināja kāda Aleksandra Grīna bulvāra dzīvojamā nama bēniņus, kas šim namam tagad ļauj ietaupīt pat ceturtdaļu 
patērētā siltuma. 
    "Vēsturiski šobrīd ir izveidojusies situācija, ka namu pārvaldes vairāk darbojas ugunsdzēsības režīmā, novēršot 
avārijas," uzskata E.Vīksniņš. "Diemžēl pagaidām trūkst perspektīvu plānu, kas ar namu notiks pēc pieciem vai desmit 
gadiem. Tāpēc ir nepieciešami fundamentāli pētījumi par dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. Tie ir jāveic speciālistiem. 
Ļoti iespējams, ka šim nolūkam būtu lietderīgi pat iekasēt zināmu naudas summu, piemēram, vienu santīmu no mājokļa 
kvadrātmetra. 

"Dzīvojamās mājas tehniskais 
stāvoklis pirmām kārtām cieši saistīts 

ar tās uzturēšanas kvalitāti" 

Laba namu uzturēšana un renovācija pagarinās to mūžu 

"Ar gadiem ēkām parādās dažādi 
defekti, tostarp zema siltumnoturība, 

kas jau prasa nopietnu rīcību" 
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SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" organizē ekspertu grupu, kas pārbaudīs mūsu līdzšinējo veikumu un sagatavos 
ieteikumus turpmākai rīcībai." 
 
 
 
    Paredzams, ka devītā projektu iesniegumu atlases kārta aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi" turpināsies līdz laikam, kad pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums (47,7 
milj. latu) būs izmantots. Kā liecina aplēses, šo resursu pietiks tikai 2012.gadam. Tāpēc Ekonomikas ministrija ir 
sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu"", kas paredz šīs aktivitātes 
devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā virssaistību finansējumu 15 milj. latu apmērā. Aprēķini liecina, ka par šiem 
resursiem iespējams līdzfinansēt vairāk nekā simt māju renovāciju. 
 
Noteikumu projekts arī paredz: 
 
• izslēgt MK noteikumu Nr.272 18.4.apakšpunktā minētos neparedzētos izdevumus no attiecināmajām izmaksām; 
• papildināt MK noteikumus Nr.272 ar nosacījumiem, kas atvieglo piegādātāja noteikšanas procedūru 3.4.4.1.aktivitātes  
  finansējuma saņēmējiem, un svītrot atsauces uz iepirkuma veikšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.65 prasībām; 
• papildināt MK noteikumus Nr.272 ar pienākumu LIAA pārbaudīt finansējuma saņēmēja iegādāto pakalpojumu vai 
būvdarbu cenas atbilstību tirgus cenai un publicēt savā mājaslapā informāciju par vidējām pakalpojuma un būvdarbu 
cenām. 
 
 
    Kā var izlasīt Ekonomikas ministrijas (EM) interneta vietnē, valsts mājokļu politikas mērķis ir veicināt mājokļa 
kvalitāti un pieejamību, nodrošinot normatīvo bāzi efektīvai dzīvojamo māju pārvaldīšanai, sekmējot īres dzīvojamā 
fonda izveidi pašvaldību teritorijās un atbalstot enerģiju taupošus pasākumus dzīvojamās mājās. 
    Šajā jomā jau gana daudz ir izdarīts: 2009.gadā pieņemts jau minētais Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kā arī 
citi likumi un virkne MK noteikumu, lai nodrošinātu dzīvojamo māju kvalitatīvu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 
Mājokļu politikas sadaļas iekļautas arī vairākās valdības izstrādātajās nākotnes programmās. Piemēram var minēt EM 
izstrādāto plānošanas dokumenta projektu "Enerģētikas stratēģija 2030", kurā sava vieta atvēlēta arī mājokļiem. 
    Dzīvojamo māju kopējā platība Latvijā ir 87 milj. m2, no kuriem 50,5 milj. m2 jeb 58% veido daudzdzīvokļu ēkas 
galvenokārt ar zemu siltumnoturību. Dokumentā secināts, ka izmaksu ziņā efektīvā veidā iespējams renovēt 60–70% 
daudzdzīvokļu ēku, tātad 30-35 milj. kvadrātmetru. Pieņemot, ka vidējās renovācijas izmaksas ir Ls 50/m2, kopējais 
nepieciešamo investīciju apjoms ir gana iespaidīgs – kopumā no 1,5 līdz 1,8 mljrd. latu jeb 80-94 milj. latu ik gadu 
laikposmā līdz 2030.gadam. 
    Šajā saistībā loģiski rodas jautājums - kas notiks ar īpašumiem, kuri neiekļausies renovēšanas programmas ietvaros? 
Vai nami, kas palikuši "ārpus iekavām", tiks nojaukti un to vietā būvēs jaunas mājas? Kas notiks ar dzīvokļu īpašumiem?
Taču visa pamatā ir neskaidrība, kur ņemt šos teju divus miljardus latu, kādu finansēšanas modeli izvēlēties? 
    Taču viens ir skaidrs - it īpaši sērijveida daudzstāvu dzīvojamām mājam tuvākā nākotnē būs nepieciešama renovācija. 
Jo ātrāk šo procesu sāks, jo mazāk resursu nāksies tērēt, lai šīs ēkas labi kalpotu ne vienu vien gadu desmitu. 
 
 
Raksts (pirmpublikācija 2012.gada 31.maijā) pārpublicēts ar atļauju no Latvijas Vēstneša portāla "Par likumu un 
valsti" (www.lvportals.lv) 

Laba namu uzturēšana un renovācija pagarinās to mūžu 

Nākotnē – liela neskaidrība 
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Ģeotermālās enerģijas potenciāls Latvijā 
 
 
 
Jeļena Pšeņičnaja  - Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta 
doktorande 
 
 
      
     
 
    Latvijas teritorijas nogulumiežu un kristāliskajā pamatklintājā ģeoloģiskās izpētes rezultātā iegūti dati par iežu 
siltumfizikālām īpašībām un temperatūru dažādos ģeoloģiskā griezuma dziļumos, kā arī apzināta pazemes siltumplūsma. 
Noskaidrots, ka nogulumiežu un tajos esošā ūdens temperatūra nosaka galvenokārt Zemes iekšējās siltumplūsmas 
intensitāte, kura ir būtiski atšķirīga dažādos Latvijas reģionos. Viena no lielākajām siltumplūsmām ir konstatēta Liepājas 
rajonā, maksimālo lielumu sasniedzot Rucavas apkārtnē. 
    Rajonā nogulumiežu paaugstināta temperatūra konstatēta venda - kembrija, kā arī apakš – vidusdevona kompleksu 
ūdeņos, kas tiek uzskatīti par potenciāli perspektīviem ģeotermālo resursu praktiskai izmantošanai. Kompleksu 
temperatūru mērījumi veikti 13 urbumos.  
    Venda – kembrija ūdens kompleksa biezums apskatāmajā teritorijā mainās no 160m līdz 250m. Smilšakmeņi un 
aleirolīti ir ūdenscaurlaidīgi, tie sastāda 40 – 85% no kopējā kompleksa biezuma. Kompleksa virsmā ūdens temperatūra 
rajona austrumdaļā Kalvenes un Kazdangas apkaimē zemāka par 20˚C. Kompleksa ūdens temperatūra pakāpeniski 
palielinās virzienā no ZA uz DR, sasniedzot 40 – 50˚C Liepājas, Bernātu un Bārtas apkaimē, turklāt pie Nidasciema un 
Rucavas – 55 - 60˚C. Maksimālā kompleksa ūdens temperatūra 62˚C reģistrēta rajona pašos dienvidos Nidasciema P – 
45 urbumā (Attēls Nr.1). 
    Pamatojoties uz ūdenscaurlaidīgo iežu temperatūru, to siltumfizikālām īpašībām un siltumplūsmas intensitāti ir 
noteikts nogulumiežos uzkrātās siltuma enerģijas daudzums, kā arī to iegūstamā daļa – ģeotermālie resursi.. Rajona 
dienviddaļā Dunikas, Nīcas un Rucavas pagastā atrodas termālo ūdeņu iecirknis ar P kategorijas (prognozētie) 
krājumiem (tā nosaukums – Rucavas zona, Bārta). Ieguluma dziļums aptuveni 1750 – 1990m. Pazemes ūdeņu 
temperatūra šajā iecirknī pārsniedz 50˚C. (Attēls Nr.1). Aprēķinātā siltuma enerģija sastāda 884 tūkst.Gcal/gadā, kas 
atbilst 126,41 tūkst. tonnu nosacītā kurināmā gadā. 
    Apakš – vidusdevona pazemes ūdens kompleksu veido Ķemeru un Pērnavas svītas smilšakmeņi un aleirolīti, to 
biezums mainās no 70 līdz 190m. Pazemes ūdens temperatūra kompleksa virsmā palielinās virzienā no ziemeļiem uz 
dienvidiem, no 12˚C līdz 26˚C. Venda – kembrija kompleksa termālos ūdeņus ar paaugstinātām temperatūrām var 
rekomendēt izmantot atsevišķo ciematu un pilsētu rajonu centralizētai siltumapgādei, kā arī siltumnīcu apsildīšanai un 
kūrortsaimniecībā. Viena no vietām, kur iespējams izmantot pazemes ūdeņu paaugstināto temperatūru ir Liepāja. 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pazemes termālie ūdeņi un ģeotermālie resursi 

 
 
 
 

Attēls Nr. 1.   
Kurzemes reģiona karte ar rajona ģeoloģiskajiem 
datiem: kontrolurbumu atrašanās vietas, dziļums, 

maksimālā ūdens temperatūra un izotermas 
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    Ģeotermālo rādītāju aprēķinos izmantotas tikai tās termogrammas, kuras iegūtas pēc pietiekoši ilga temperatūru 
stabilizācijas perioda urbumā. Lielāko interese izraisa urbumi ar nostabilizējušos temperatūras režīmu visā nogulumiežu 
segā. Vidējais ģeotermiskais gradients mainās no 0.8 – 1.9˚C/100m Latvijas ziemeļu un austrumu daļā un līdz 
3.5˚C/100m centrālajā un dienvidrietumu daļā. 
    Ģeotermiskā gradienta maiņa notiek vietā, kur robežojas ūdens sprostslānis un pazemes ūdens horizonts. Uz 
temperatūras līknēm tas atspoguļojas kā leņķa maiņa starp vertikālo asi un temperatūras līkni. Īpaši skaidri te var izdalīt 
3 litoloģiski – stratigrāfiskus kompleksus, kuru robežās katrs attiecīgais līknes posms ir atšķirīgā leņķī pret dziļuma asi: 
 
• Devona terigēnie – karbonātiskie ieži; 
• Silūra un ordovika karbonātiskie – mālainie nogulumi; 
• Kembrija un venda terigēnie ieži. 
 
    Devona nogulumos ģeotermiskie gradienti mainās no 0.5˚C/100m līdz 3.2˚C/100m. Devona griezumā nav 
novērojamas izteiktas gradientu izmaiņas likumsakarības. Konstatēta tendence tiem palielināties virzienā uz dienvidiem 
un dienvidrietumiem – iežu saguluma dziļuma palielināšanās virzienā. Kembrija un venda griezumos ģeotermiskie 
gradienti mainās no 0.6˚C/100m līdz 3.1˚C/100m. Īpaši lielas gradienta vērtības tie sasniedz Latvijas dienvidrietumu 
daļā. Latvijas sedlienē gradienti mainās no 1.4˚C/100m līdz 3.1˚C/100m. Kembrija pazemes ūdens kompleksā var izdalīt 
vienu no divām hidrotermālajām zonām ar paaugstinātu temperatūru: 
 
• Hidrotermālā zona stiepjas uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem no Liepājas. Kembrija temperatūras šajā zonā 
1281 – 1714m dziļumā sasniedz 38˚C – 62˚C. Deimanas pazemes ūdens kompleksa biezums svārstās 73 – 86m robežās.  
Ūdens temperatūra Ķemeru pazemes ūdens horizontā pētāmajā teritorijā ir 32˚C robežās urbumos Pape – 23 un 
Kalnciems – R4. 
 
 
 
    Urbums Nidasciems – 45 ir aptuveni 1950m dziļš, tā dziļākajā vietā temperatūra sasniedz 64,6˚C. Absolūtais ūdens 
līmenis ir 22,8m. Urbumā no 100 – 150m sastopams sprostslānis, šeit nav konstatējama liela temperatūra, savukārt no 
200 – 500m vērojams temperatūras pieaugums 17˚C, kas jau atrodas D3am – D2ar ūdens horizontā (smilšakmeņi ar 
karbonātu cementu, aleirolīti). No 700 – 800m ir reģionālais sprostslānis D2nr (karbonātiski māli, smilšaini dolomоti un 
dolomоti). 800m temperatūra ir 27,5˚C ar ūdens mineralizāciju 53g/l. Tālākos 100m urbums ir D2 – D1 ūdens 
kompleksā, sasniedzot 32˚C. No 900 līdz 1720m seko S – O ūdens sprostslānis, kura nogulumi ir mālaini karbonātiski 
(kaļķakmeņi, merģeļi un māli). Latvijas ordovika nogulumiem ir raksturīgas bagātīgas organismu atliekas - trilobоti, 
ostrakodi, brahiopodi. Temperatūra sasniedz 60˚C un mineralizāciju 131,3g/l. Є – V ūdens komplekss ir apmēram 180m. 
Šis urbums sniedzas līdz Ar, iekļaujot skābos intrūzijas iežus. 
    Urbums Pape – 23 ir 1790m dziļš ar maksimālo temperatūru 62,4˚C Absolūtais ūdens līmenis ir 14,1m. Urbumā no 
100 – 150m nav konstatējama liela temperatūra, savukārt no 200 – 500m vērojams temperatūras pieaugums 16,5˚C, kas 
jau atrodas D3am – D2ar ūdens horizontā. No 610 – 730m sastopams jauns smilšakmens un aleirolītu saturošais 
reģionālais sprostslānis D2nr. 800m temperatūra ir 26˚C. Tālākos 100m urbums ir D2 – D1ūdens kompleksā, sasniedzot 
29˚C. No 900 līdz 1650m seko S – O ūdens sprostslānis, kas sastāv no kaļķakmeņiem, merģeļiem un māliem, sasniedzot 
56˚C. Є – V ūdens komplekss, kas satur smilšakmeņus un aleirolītus ir 180m biezs. Šis urbums sniedzas līdz Ar, 
iekļaujot skābos intrūzijas iežus. 
    Urbums Jūrmalciems – 30 ir 1650m dziļš ar maksimālo temperatūru 51,3˚C. Urbumā no 200 – 500m vērojams 
temperatūras pieaugums 17,5˚C, kas jau atrodas D3am – D2ar ūdens horizontā. No 600 – 720m sastopams smilšakmeņu 
un aleirolītu saturošais reģionālais sprostslānis D2nr. 720m temperatūra ir 26˚C. Tālākos 100m urbums ir D2 – D1ūdens 
kompleksā, sasniedzot 29˚C. No 900 līdz 1420m seko S – O ūdens sprostslānis, sasniedzot 49,3˚C un mineralizāciju 
123,4 g/l. Є – V ūdens komplekss, kas satur smilšakmeņus un aleirolītus ir 200m biezs. Šis urbums sniedzas līdz Ar, 
iekļaujot skābos intrūzijas iežus. 
    Urbums Liepāja – 46 ir 1760m dziļš ar maksimālo temperatūru 50,6˚C.  Absolūtais ūdens līmenis ir 32,7 m. 30m 
dziļumā urbumā sastopami smilšakmeņi un aleirolīti biezumā 40m. 

Galvenie ģeotermālie rādītāji 

Hidrotermiskā profila raksturojums 
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    Dziļāk ieguļ dolomīti un merģeļi no 100 – 310m, D3am – D2ar ūdens kompleksā. Sākoties smilšakmeņu un aleirolītu 
slānim temperatūra sasniedz 14,5˚C, kas ir 350 - 580m. Savukārt D2nr reģionālajā sprostslānī no 580 – 710m ieguļ 
merģeļi. D2 – D1ūdens kompleksā ar temperatūru 22,0˚C un mineralizāciju 7,6 g/l ieguļ smilšakmeņi un aleirolīti no 710 
– 800m, zem tā māla slānis aptuveni 10m biezs un smilšakmeņu un aleirolītu slānis. Sākoties S – O reģionālajam 
sprostslānim temperatūra ir 23,0˚C, merģeļu slāņa biezums ir no 800 – 1190m, 15m biezs māla slānis, dziļāk 1205 – 
1420m merģeļi. Tālāk ieguļ māla un  merģeļa 20m dziļi slāņi. No 1500m sākas Є – V ūdens komplekss, kas satur 
smilšakmeņus un aleirolītus, temperatūra no 1500 ir 46,6˚C un mineralizāciju 128,6g/l. 1760m dziļumā urbums sasniedz 
Ar iežus. 
    Urbums Liepāja – san ir 1520m dziļš ar maksimālo temperatūru 44,5˚C Absolūtais ūdens līmenis ir 31,7 m. Urbumā 
no 100 – 450m nav konstatējama liela temperatūra, savukārt no 450m vērojams temperatūras pieaugums 15,5˚C, kas jau 
noslēdz D3am – D2ar ūdens horizontu. No 450 – 610m sastopams jauns smilšakmens un aleirolītu saturošais reģionālais 
sprostslānis D2nr. 610m temperatūra ir 19˚C un mineralizāciju 10g/l. 750m dziļumā ir D2 – D1ūdens komplekss, 
sasniedzot 22˚C. No 750 līdz 1290m seko S – O ūdens sprostslānis, kas sastāv no kaļķakmeņiem, merģeļiem un māliem, 
sasniedzot 37˚C un mineralizāciju 127,5g/l. Є – V ūdens komplekss ir 210m biezs (smilšakmeņi un aleirolīti). Šis 
urbums sasniedz pamatklintāju. 
    Urbums Vērgale – 45 ir aptuveni 1150m dziļš, tā dziļākajā vietā temperatūra sasniedz vairāk par 20˚C. Absolūtais 
ūdens līmenis ir 33,1m. Urbumā no 50 – 280m, kas atrodas D3am – D2ar ūdens horizontā (smilšakmeņi ar karbonātu 
cementu, aleirolīti) nav konstatējama liela temperatūra, savukārt no 280 – 420m vērojams temperatūras pieaugums 
12,5˚C un mineralizāciju 5,6g/l, jo urbums sasniedz reģionālo sprostslāni D2nr (karbonātiski māli, smilšaini dolomоti un 
dolomоti). 800m temperatūra ir 27,5˚C un ūdens mineralizāciju 53g/l. Tālākos 90m urbums ir D2 – D1 ūdens 
kompleksā, kur temperatūra pieaug. No 510 līdz 1000m seko S – O ūdens sprostslānis, kura nogulumi ir mālaini 
karbonātiski (kaļķakmeņi, merģeļi un māli). Mineralizācija dziļumā 1000m ir 117,5 g/l sākoties Є – V ūdens 
kompleksam biezumā apmēram 130m, un urbums sasniedz PR1 bāziskos un ultrabāziskos iežus. 
    Urbums Jūrkalne – 36 ir 1410m dziļš ar maksimālo temperatūru 30,2˚C.  Absolūtais ūdens līmenis ir -7,7m.70m 
dziļumā urbumā sastopami smilšakmeņi un aleirolīti biezumā 140m, atbilst D3am – D2ar ūdens kompleksam. Sākoties 
merģeļu slānim D2nr reģionālajā sprostslānī temperatūra sasniedz 14,5˚C, kas ir 200 - 350m. D2 – D1ūdens kompleksā 
ar temperatūru 15,0˚C ieguļ merģeļi no 350 – 420m. Sākoties S – O reģionālajam sprostslānim temperatūra ir 16,0˚C, 
māla un argilītu slāņa biezums ir no 420 – 500m, 20m biezs merģeļu slānis, dziļāk 520 – 550m māli un argilīti. Tālāk 
merģeļi līdz 610m, tad 15m biezs mālu un argilītu slānis, dziļāk līdz 680m merģelis. Beidzoties šim slānim temperatūra 
ir 20˚C. 680m dziļumā ir 370m biezs merģeļu slānis, tālāk 20m biezs māla un argilītu slānis, zem tā ieguļ kaļķakmens no 
1070 – 1160m. No 1160m sākas Є – V ūdens komplekss, kas satur smilšakmeņus un aleirolītus, temperatūra no 1160m ir 
26,8˚C. 1340m dziļi temperatūra ir 30,2˚C, sasniedzot PR1 intrūzijas iežus.  
    Urbums Oviši – 94 ir aptuveni 1020m dziļš, tā dziļākajā vietā temperatūra ir 19,9˚C. Absolūtais ūdens līmenis ir 
31,0m.Urbums pirmajos 90m atrodas reģionālajā sprostslānī D2nr (karbonвtiski mвli, smilšaini dolomоti un dolomоti). 
No 90m temperatūra ir 14˚C un ūdens mineralizāciju 3,5g/l, atrodas D2 – D1ūdens kompleksā. No 150 līdz 820m seko S 
– O ūdens sprostslānis, kura nogulumi ir mālaini karbonātiski (kaļkakmeņi, merģeļi un māli). Sākoties Є – V ūdens 
kompleksam biezumā apmēram 210m, temperatūra ir 18,8˚C. 1020m urbums sasniedz PR1 intrūzijas iežus.[7] 
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    Sakarā ar to, ka vienotās informācijas sistēmas par ģeoloģisko situāciju dažādās Eiropas Savienības valstīs neeksistē, 
ir diezgan grūti novērtēt reālo situāciju dotajā jomā. Savienības valstīs ģeoloģisko arhīvu dati pārsvarā ir valsts valodās, 
to tulkošana ir darba ietilpīgs un dārgs process, kas netiek realizēts. Kā arī veikto mērījumu specifika dažreiz ir atšķirīga, 
tāpēc datu salīdzinājums dažādos rajonos nav vienmēr iespējams. Kā arī pārsvarā nav skaidru mērķu valsts līmenī. Tas 
noved pie nesaskaņotām un neefektīvām rīcībām, kad kaimiņvalstīs dažreiz prezentē pretrunīgu informāciju par vienu un 
to pašu reģionu. Tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi veltīt uzmanību vairāku Eiropas Savienības valsts esošo ģeoloģisko datu 
pārskatam un darbības mērķu noteikšanai ģeotermālas enerģijas pielietošanas jomā.  
    2012. gada martā “Ģeotermālas enerģijas” konferencē Viļņā, projekta Geoelec ietvaros tika prezentēti pētījumi ar 
Eiropas Ģeotermālas Enerģijas padomes atbalstu. Resursu novērtējuma dati tika sastādīti ģeoloģisko pētījumu un naftas 
un gāzes kompāniju publiski pieejamo atskaišu pamatā. Ģeotermālo resursu atlase tika publicēta 1980., 1988., 1992. un 
2002. gadā. 

Attēls Nr. 2.   
Urbumu profils 

Perspektīvo atjaunojamo resursu reģionu novērtēšana 
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    Attēls Nr.4 atspoguļo situāciju Somijas teritorijā, kur siltuma plūsma ir robežās no 25 līdz 70mW/m2. Aptuvenais 
dziļums, kur var būt sasniegta 100°С izoterma ir robežās no 6 līdz 8km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Attēls Nr.5 atspoguļo situāciju Igaunijas teritorijā, kur siltuma plūsma ir robežās no 25 līdz 60mW/m2. Aptuvenais 
dziļums, kur var būt sasniegta 100°С izoterma, ir robežas no 6 līdz 8km. 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 3.   
Siltumplūsmas blīvums Eiropas Valstīs 

Attēls Nr. 4.   
Somijas teritorijas karte 

Attēls Nr. 5.   
Igaunijas teritorijas karte 
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    Latvijas teritorija tika parādīta kā hidrotermālo resursu teritorija, bet temperatūra 500m dziļu kontrolurbumos 
svārstījās robežās no 7 līdz 25°С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lietuvas teritorija arī tika parādīta kā hidrotermālo resursu teritorija, temperatūra 500m dziļu kontrolurbumos 
svārstījās robežās no 7 līdz 30°С. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jaunākie iegūtie dati no Igaunijas speciālistiem par ģeoloģisko datu profilu (Attēls Nr.8), temperatūras datiem (Attēls 
Nr.9) no kontrolurbumiem (Attēls Nr.10) ļauj iepriekš prognozēt zemes siltuma avotus siltumsūkņu vajadzībām, bez 
dziļurbumu resursu izmantošanas mērķiem centralizētas siltumapgādes vai elektroenerģijas ražošanas izmantošanai. 

Attēls Nr. 6.   
Latvijas teritorijas karte 

Attēls Nr. 7.   
Lietuvas teritorijas karte 

Attēls Nr. 8.   
Ģeoloģiskais profils 

Attēls Nr. 10.   
Kontrolurbumu shēma Attēls Nr. 9.   

Temperatūras dati 
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    Uzstādīto zemes un gaisa siltumsūkņu daudzums Igaunijas teritorijā laika periodā no 2001 līdz 2009. gadam (Attēls 
Nr.11) liecina, ka siltumsūkņu tehnoloģija noteikti ir ieguvusi popularitāti. Bet sakarā ar to, ka precīzāka statistikas 
informācija nav pieejama, grūti secināt par siltumsūkņu efektivitātes pakāpi. [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lietuvas Ģeotermijas Asociācijas speciālisti ir veikuši pētījumus kopš 1991 gada: 
 
• 1992. - 1994. Baltijas Ģeotermālas Enerģijas Projekts; 
• 1996. - Rietumu Lietuvas ģeotermālā anomālija; 
• 1996. - Demonstrācijas projekts „Klaipēdas ģeotermālā siltumcentrāle”; 
• 2008. - Rietumu Lietuvas ģeotermālo resursu potenciāla un pielietojuma enerģijas ražotnē paskaidrojums un    
  pamatojums. 
 
    1995.gadā tika izstrādāts ģeotermijas projekts pilsētai Vydmantai (50m3/st, 72°C) un balneoloģijas-ģeotermālais 
projekts pilsētai Vilkavišķis (150m3/st, 74°C). 2008. gadā tika veikts pētījumu projekts par problēmām ar inžekcijas 
urbumu Klaipēdas ģeotermālajā stacijā un 2010. gadā tika veikts pētījums par inžekcijas urbuma problēmām saistītām ar 
smilšakmens iežiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lietuvas speciālisti veicot datora simulācijas ir nonākuši pie secinājumiem, ka nebūtu lietderīgi izmantot 
ūdensnesējslāņu ģeotermālo siltumu centralizētas siltumapgādes vajadzībām atsevišķi. Priekšroka tiek dota 
koģenerācijas stacijām, kuras būtu vēlams būvēt netālu no pilsētām. Dotais risinājums paredz 4-5 km dziļus urbumus. 
Paredzētā siltumnesēja padeves temperatūra 150°C un atgaitas temperatūra 65-70°C, elektriskā jauda – 3-4MWe un 
siltuma jauda 35MW, dzīves cikls – 20-30 gadi. Kopējais ģeotermālās enerģijas potenciāls tiek novērtēts 360-480MWe. 
[10;11] 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 11.   
Uzstadīto siltumsūkņu daudzums Igaunijā 

Attēls Nr. 12.   
Ģeoloģiskais profils 

Attēls Nr. 13.   
Izotermu shēma Attēls Nr. 14.   

Prognozējamie 
temperatūras dati 
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    Ģeotermālās enerģijas patēriņš Zviedrijā sasniedz 10TWh/gadā, kas iegūta no nedziļiem zemes urbumiem centrālās 
siltumapgādes sistēmas vajadzībām. Tas ir apuveni 2% no enerģijas kopējā patēriņa valstī. Attēls Nr.18 demonstrē 
urbumu skaita pieaugumu siltumsūkņu vajadzībām laika periodā no 1976. līdz 2008. gadam. 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 16.   
Modelēšanas dati 

Attēls Nr. 17.   
Datorsimulācijas gaitā iegūtie rezultāti 

Attēls Nr. 18.   
Statistikas dati par urbumiem Zviedrijā 
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    Izmantojot datorsimulācijas programmu un apkopojot temperatūras datus no Zviedrijas ģeoloģisko datu arhīviem 
(Attēls Nr.21), tika sastādītas kartes, kurās ir apzīmēti ģeotermālas enerģijas izmantošanas perspektīvie reģioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mūsdienās kompānijas pievērš uzmanību dažādām ģeotermālās enerģijas izpētes jomām: personāla izglītošana un 
darbu procesa organizēšana, vides aizsardzības prasību nodrošināšana, ģeotermālo projektu finansēšana un attīstība. 
Tabulā Nr.1 ir uzskaitīti projektu atbilstības nosacījumi ģeotermālas enerģijas attīstītāju kompāniju mērķiem. 
 
 

Attēls Nr. 19.   
Zviedrijas karte 

Attēls Nr. 20.   
Urbumu shematiskais profils 

Attēls Nr. 21.   
Siltumplūsmas karte  

Attēls Nr. 22.   
Modelēšanas rezultāti Zviedrijā 

Parametrs/ Tehnoloģija 

Binārā tehnoloģija 

elektrības 

ražošanai 

Tradicionalais cikls 

(tvaiks) elektrības 

ražošanai 
Minimāla ražotnes 

temperatūra [°C] 
100 150 

Atpakaļgaitas 

temperatūra [°C] 
80 80 

Maksimālais ieguves 

dziļums [ km] 
10 10 

Enerģijas pārveidošanas 

efektivitāte 
7% un vairāk 10% un vairāk 

 
 
 
 
 

Tabula Nr. 1.   
Projektu nosacījumu tabula 
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