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                     Nr. 31 (2016.gada 3.izdevums) 

  Cienījamie lasītāji!  Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA) ir stabils un ilggadējs Rīgas p/a “Rīgas 
enerģētikas aģentūra” partneris. Kopā īstenoti dažādi pasākumi, notiek regulāra viedokļu 
apmaiņa un informācijas koordinēšana. LATEA arī aizvadītajā gadā lielu uzmanību 
veltīja energoefektivitātes tēmas aktualizēšanā, sekmējot sabiedrības izpratni par 
energoefektivitātes jautājumiem un cenšoties iesaistīt Latvijas iedzīvotājus, uzņēmējus, 
ražotājus un atbildīgās institūcijas uzstādīto energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Kā 
jau katru gadu oktobrī LATEA, tāpat kā mūsu sadarbības partneris - Rīgas p/a “Rīgas 
enerģētikas aģentūra” piedalījās lielākajā izstādē Baltijā - Vide un Enerģija 2016. 
Latvijas Energoefektivitātes asociācija šogad savā stendā akcentēja sadarbību ar 
pašvaldībām un sertifikācijas sākšanu energoefektivitātē. Šogad LATEA izsniedza  savu 
pirmo šāda veida energoefektivitātes sertifikātu. Saskaņā ar LATEA sertifikācijas 
komisijas lēmumu, to saņēma Latvijas Energoefektivitātes asociācijas biedrs, 
STRABAG AG filiāle Latvijā. Tas tika piešķirts KRAFTOOL/TFS Trans palešu 
loģistikas centra jaunbūvei, kas atrodas  Kundziņsalā, Rīgas brīvostas teritorijā. Jau tika 
ziņots, ka šis uzskatāms par lielāko šāda veida projektu Ziemeļeiropā un projektā 
pielietoti vairāki inovatīvi risinājumi energoefektivitātē, kā arī veiksmīgi izmantoti 
atjaunojamie energoresursi. Energoefektivitātes sertifikātu būs iespējams saņemt kā 
LATEA biedriem, tā citiem uzņēmumiem. LATEA darbs pie energoefektivitātes 
sertifikāta, kas sniedz īpašu novērtējumu inovatīviem un īpaši veiksmīgiem 
risinājumiem energoefektivitātē ir viens no perspektīvākajiem darbības virzieniem, kas 
akcentē energoefektivitātes popularizēšanu un tās arvien pieaugošo nozīmi. Atzinīgi 
vērtējama LATEA sadarbība gan ar Rīgas pilsētas, gan ar reģionu pašvaldībām,  
konsultācijas un viedokļu apmaiņa energoefektivitātē un enerģētikā ar vietējiem un 
ārvalstu uzņēmējiem, ņemot aktīvu dalību enerģētikas un energoefektivitātes tēmai 
veltītu konferenču un forumu rīkošanā. Labs piemērs tam ir konference Smart Energy 
Baltics 2016, kuras rīkošanā kopā ar “LBS Conferences” piedalās LATEA. Pasākums 
pulcēja plašu nozares politikas veidotāju un uzņēmēju loku ne tikai no Baltijas valstīm, 
bet veiksmīgi iesaistot arī Eiropas vadošās kompānijas un asociācijas. Tāpat LATEA 
turpina darbu pie partnera piesaistes organizācijas izveidotā energoservisa darba 
uzsākšanai ESCO kompāniju un energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPL) jomā, 
lai veicinātu mājokļu kvalitatīvu, energoefektīvu atjaunošanu Latvijas pilsētās, tostarp 
Rīgā. Sagaidāms, ka LATEA un Rīgas enerģētikas aģentūra veidos vēl noturīgāku 
sadarbību nākotnē, fokusējoties uz energoefektivtātes sertifikācijas veicināšanu un 
kopīgiem pasākumiem. 
 
Ar cieņu, 
Raimonds Ķeirāns, LATEA valdes priekšsēdētājs. 
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Ceļā no apmācībām pie prakses zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā 

          2016.gada 15.decembris Zaļā publiskā iepirkuma jomā ir nozīmīgs divu notikumu sakarā. Ir noslēdzies 
starptautiskā projekta “Zaļā iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai attīstībai” ietvaros rīkotais apmācību cikls par 
zaļā publiskā iepirkuma veicināšanu pašvaldībās, kas tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju un norisinājās desmit pilsētās Latvijā – Bauskā, Ludzā, Daugavpilī, Valmierā, Liepājā, 
Madonā, Dobelē, Ventspilī, Mārupē un Rīgā. 
          Un Latvijas Republikas Saeima 15.decembrī galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Publisko iepirkumu likumu, kura 
kārtība paredz virkni izmaiņu un jauninājumu, tostarp zaļā publiskā iepirkuma ieviešanu septiņas preču un pakalpojumu 
kategorijās, kas tiks noteiktas ar uz likuma pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem. 
Apmācību cikls, kas ietvēra gan informāciju par gaidāmajām normatīvajām izmaiņām, gan līdzšinējo zaļo publisko 
iepirkumu realizācijas potenciālu, gan esošo iesniegumu par procedūras pārkāpumiem praksi, gan dažādus praktiskus 
uzdevumus un piemērus, ir veiksmīgs ievads valsts un pašvaldības iestāžu iepirkumu speciālistu un visu citu ieinteresēto 
personu zināšanu un institucionālo spēju paaugstināšanā un solis pretim jaunajai kārtībai, kas stāsies spēkā 2017.gada 
1.martā. 
          Vairāk par GreenS projekta aktivitātēm - http://greensproject.eu/lv/ un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” 
mājaslapā - www.rea.riga.lv. 
 
 
 
 
 
 
 
REA vēstneša pārskata periodā Vācijas galvaspilsētā Berlīnē trīs dienu garumā notika viedo pilsētu tematikai veltīts 
kongress un izstāde. Starptautiskais congress “Metropolitan solutions”, ko jau ceturto reizi organizēja starptautiskā 
asociācija "Vietējās pašvaldības ilgtspējībai" (“Local Governments for Sustainability” - ICLEI), notika prestižajā 
CityCube kompleksā un tajā piedalījās delegāti no vairāk nekā 400 dažādām pilsētām. 26 atsevišķās plenārsēdēs uzstājās 
342 runātāji no visas pasaules, daloties savās zināšanās un pieredzē, kas aptvēra bagātīgu tēmu klāstu, tostarp tādas kā 
enerģija, infrastruktūra, mobilitāte, resursu saglabāšana un pilsētvides telpiskā plānošana.  
          Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Timurs Safiulins divās dažādās tematiskajās konferencēs prezentēja Rīgas 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (konferencē Smart Cities 2.0 - programmu skatīt: http://files.messe.de/
abstracts/71028_SmartCITIES_2_0_ConferenceProgram_201605.pdf) un Rotācijas fonda ieviešanu ēku renovācijas 
veicināšanai Rīgas pilsētā (Pašvaldību finansējuma konferencē, angl., Municipal Finance Conference), tādējādi  
informējot plaši pārstāvēto pasākumu interesentus par Rīgas centieniem  kļūt viedākai, šim nolūkam veicinot oglekļa 
mazietilpīgu tehnoloģiju  un inovatīvu finanšu instrumentu ieviešanu pilsētā.  
Konferences “Smart Cities 2.0” vadmotīvi bija:  
Viedās pilsētas praksē; 
Oglekļa mazietilpīgas pilsētas; 
Viedās produktīvās pilsētas; 
Viedās apdzīvojamās pilsētas; 
Viedās noturīgās pilsētas; 
"Smart Cities 2.0": standarti, indikatori un definīcijas. 
          Pašvaldību finansējuma konferencē izskanēja, ka pilsētām ir nepieciešams atrast jaunus ceļus piesaistīt 
investīcijas. Tādēļ arī ar ICLEI līdzdalību tiek veidota “Pārveidojoša rīcības programma (angliski Transformative 
Actions Program –TAP). Vietējo un reģionālo pašvaldību tīklu izveidotās, un, Mēru konvencijas (Compact of Mayors) 
"paspārnē" tapušās  un sinerģijā ar pilsētas Klimata Finanšu Vadības aliansi (Cities Climate Finance Leadership 
Alliance), "Pārveidojošas rīcības programmas" (TAP) mērķis ir uzlabot pilsētu piekļuvi investīciju kapitāla plūsmām, 
paātrināt papildus kapitāla plūsmas un maksimāli palielināt ieguldījumus pilsētu attīstības un pārvaldības procesos, 
samazinot oglekļa emisijas un palielinot noturību pret klimata pārmaiņām. TAP mērķis ir atbalstīt ieguldījumus pilsētu 
teritorijās nākamo desmit gadu laikā, kā arī veicināt jaunu finansēšanas mehānismu izstrādi vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām. 

REA pārstāv Rīgu starptautiskā kongresā Berlīnē 
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Viedās pilsētas: labas prakses piemēri no ES un Kanādas 

          2016.gada 5.oktobrī Rīgas enerģētikas dienu 2016 ietvaros Rīgā notika starptautiska konference “Viedās pilsētas: 
labas prakses piemēri no ES un Kanādas” (turpmāk tekstā Konference), ko organizēja Rīgas p/a Rīgas enerģētikas 
aģentūra sadarbībā ar Kanādas vēstniecību Latvijā.  Runātāji prezentēja reālus inovāciju pielietojuma piemērus, lai mūsu 
pilsētas padarītu viedākas, uzlabojot pārvaldību ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai, šim nolūkam piesaistot nepieciešamās 
investīcijas infrastruktūrā.Konferences darbs noritēja četrās sesijās: Politika un stratēģija attiecībā uz ilgtspējīgu oglekļa 
mazietilpīgu attīstību; Pilsētu infrastruktūras bākas projekti starptautiskās  sadarbības ietvaros; Atjaunojamā enerģija un 
bezizmešu transports zaļai izaugsmei; Aprites ekonomika un PPP īstenošana iekļaujošai izaugsmei. Konferences ievadā 
izskanēja Latvijas ministru prezidenta Māra Kučinska videouzruna, kurā cita starpā tika uzsvērta viedo tehnoloģiju 
aizvien pieaugoša nozīme pilsētās, kā arī loma valsts konkurētspējas paaugstināšanā. Uzrunu konferences dalībniekiem 
teica viņa ekselence Kanādas vēstnieks Latvijā Alain Hausser. 
          Konferences pirmās sesijas galvenās tēmas bija saistītas ar viedas  attīstības stratēģijām attiecībā uz ilgtspējīgu 
oglekļa un mazietilpīgu attīstību. Sākumā REA direktors Timurs Safiuļins uzstājās ar prezentāciju “Vieda  attīstības 
stratēģija noturīgai pilsētu izaugsmei”. Turpinājumā Tālis Laizāns (RTU) iztirzāja jautājumu “Vai pilsētām ir 
nepieciešama bioloģiskās rūpniecības nozare: Eiropas ambīcijas”, par Latvijā mazāk zināmajām viļņu enerģijas 
izmantošanas tehnoloģijām pastāstīja uzņēmējs Alan Vowles no Kanādas. Veiksmes un izaicinājumi Liepājas 
energoefektivitātes risinājumos aizņēma Liepājas pārstāvja Mārtiņa Ābola prezentāciju, bet Karolina Drabik no Kanādas 
pastāstīja par pastāvīgas sabiedrības iesaistīšanas nozīmi un metodēm. 
          Konferences otrā daļa “Pilsētu infrastruktūras bākas projekti starptautiskās  sadarbības ietvaros” sastāvēja no 
Kanādas, Latvijas, Austrijas, Itālijas piemēriem: Milad Asdaghi stāsts bija par inovācijām finansēšanā, RTU prezentācija 
(Aleksandrs Zajacs) saturēja izklāstu par Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai izstrādi starptautiska 
projekta ietvaros, Klimata un enerģijas fonda direktore Theresia Vogel no Austrijas atklāja mērķtiecīgo viedu pilsētu un 
reģionu izveides atbalsta programmu detaļas, Kanādas IT uzņēmuma “EEB representing Almaranta & Sierra Wireless” 
direktors Juha Vuorenalusta informēja par viedo pilsētu jomas vīziju un aktivitātēm Somijā. Daudz ko izsaka Itālijas 
uzņēmuma “S.F.Impianti” vadības pārstāvja (CEO) Carmelo Sturniolo prezentācijas nosaukuma “Sensible city” 
tulkojuma versija “Gudra un piesardzīga pilsēta”. Savukārt, Kanādas uzņēmējs Denis Cuku pastāstīja par Albertā 
uzbūvētās, tā saucamās nākotnes ēkas izpētes rezultātiem. 
          Konferences trešās sesijas nosaukums “Atjaunojamā enerģija un bezizmešu transports zaļai izaugsmei” precīzi 
raksturo tajā dominējušo tematiku. Viedo elektrotīklu izaicinājumi patērētāju iesaistē elektroenerģijas ģenerēšanā no to 
rīcībā esošiem atjaunojamiem energoresursiem, kas bija vadmotīvs Fizikālās enerģētikas institūta direktorei Irinai 
Oļeiņikova no Latvijas, bezizmešu mobilitāte Rīgā (SIA Rīgas satiksme tehniskais direktors Raitis Mazjānis), ar 
degšūnām darbināmu autobusu risinājums bezizmešu sabiedriskajam transportam (Ballard Power Systems uzņēmuma 
EMEA & India filiāles pārdošanas direktors Oben Uluc), darbs pie ar degšūnām darbināmu autobusu vienota visā 
Eiropas Savienībā iepirkuma gatavošana (Aivars Starikovs  Latvijas ūdeņraža asociācijas valdes vārdā). Atkritumu 
pārveide enerģijā bija SIA “Eko Getliņi” pārstāves Andas Zandbergas uzstāšanās tēma. Rentablus enerģijas risinājumus 
viedām pilsētām prezentēja Anders Dyrelund no Ramboll Energy (Dānija), kas ir daudz darījis efektīvas centralizētās 
siltumapgādes attīstībai visā pasaulē, tostarp Latvijā. Šo rindu autoram Jurim Golunovam bija patīkami saņemt 
Dyrelunda kunga sveicienu konferences interneta tiešraidē, kas atgādināja par Energoaudita rokasgrāmatas Latvijai 
izstrādi kopīgā projektā ar Dānijas speciālistiem 16 gadus atpakaļ.   
          Konferences ceturtās sesijas nosaukums bija “Aprites ekonomika un PPP īstenošana iekļaujošai izaugsmei” un 
sastāvēja no divām prezentācijām: “Pāreja uz aprites ekonomiku: problēmas un iespējas”, Rudīte Vesere, Apkārtējās 
vides aizsardzības departamenta direktore no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un “Publiskā un 
privātā sektora partnerība: Kanādas pieredze”, Steve Hobbs, Stratēģiskās plānošanas un partnerības direktors, Kanādas 
Publiskās Privātās Partnerības padome (Canadian Council for Public Private Partnership). 
Konferences sesiju videoieraksti ir atrodami šeit: https://www.youtube.com/watch?v=FOyD4xP63qk (1.sesija), https://
www.youtube.com/watch?v=tTvkdiGYHZM (2.sesija),  https://www.youtube.com/watch?v=mNuwV-NZsDc (3.sesija), 
https://www.youtube.com/watch?v=-jLY1P6qn2I (4.sesija). 
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Viedās termoakumulācijas loma elektroenerģētikā 

 
 
Mg. sc. ing. Zane Broka, Mg. sc. ing. Kārlis Baltputnis - Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas institūts 
 
 
          Energosistēmas darbības pamatā ir bilances nodrošināšana starp piegādāto un patērēto enerģiju. Tradicionāli to 
elektroenerģētikā nodrošina, nepārtraukti pielāgojot saražotās enerģijas apjomu patēriņam jeb slodzei. Mūsdienās līdz ar 
atjaunīgo energoavotu ieviešanu, kuros enerģijas ģenerācijai ir nepastāvīgs raksturs, kā arī elektroenerģijas tirgus 
liberalizāciju un dažādu nozaru (piemēram, transporta, siltumapgādes u. c.) elektrifikāciju arvien vairāk pieaug 
nepieciešamība pēc enerģijas uzkrāšanas. Tas ļauj atsaistīt tās ražošanas laiku no patēriņa un veicina energoapgādes 
efektivitāti, ekonomiskumu, ilgtspēju un drošumu. 
           
Enerģijas uzkrāšanas paņēmieni 
 
          Elektroenerģētikā kā uzglabājamās enerģijas avots parasti kalpo elektrības pārprodukcija vai zemāko cenu laikā 
saražotā elektroenerģija, kas tiek pārveidota un uzglabāta dažādās vidēs. Tāpat arī var atšķirties uzkrātās enerģijas 
izvades veids. 
          Par pilna cikla elektroenerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām uzskata tādas, kurās, neatkarīgi no uzglabāšanas formas, 
arī izvadīta pēcāk tiek tieši elektrība. Vislielākais daudzums elektroenerģijas pasaulē tiek uzglabāts, izmantojot 
hidroakumulācijas elektrostacijas (HAES), kur tā tiek glabāta potenciālās enerģijas veidolā. Tas ir īpaši aktuāli arī 
Latvijas kontekstā, ņemot vērā Lietuvā esošo Kroņu HAES, kuras saražoto enerģiju izmantojam arī Latvijā, tostarp 
Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala ietvaros. Dažas citas tehnoloģijas, kas arī ļauj daļu uzkrātās enerģijas atgriezt 
elektriskajā tīklā, tādējādi pēc vajadzības esot gan patērētāji, gan ražotāji, ir saspiesta gaisa akumulācija, spararati, 
superkondensatori un elektroķīmiskie akumulatori. Pēdējās desmitgadēs akumulatoru lietojums strauji pieaug gan 
transporta nozarē, gan tos koordinējot ar izkliedētiem ģenerācijas avotiem dzīvojamās ēkās (piemēram, uzņēmuma 
“Tesla Motors” ražotie mājokļiem paredzētie akumulatori “PowerWall”). Saistībā ar straujo attīstību turpina 
samazināties šo iekārtu izmaksas, kas nozīmē arvien plašāku to lietojumu. 
          Papildus pilnīgākai atjaunīgo energoavotu izmantošanai elektroenerģijas akumulācija paver arī citas iespējas 
labākai un efektīvākai energosistēmas vadībai, sākot no sprieguma un frekvences regulēšanas, beidzot ar slodzes grafika 
izlīdzināšanu. Piemēram, naktī saražoto lētāko elektroenerģiju uzkrājot, to iespējams izmantot pa dienu 
maksimumslodzes laikā (attēls Nr.1). Tādējādi pīķa slodzes pieprasījuma apmierināšanai var neizmantot tradicionālās 
elektrostacijas, kuru izmaksas varētu būt lielākas vai kuras nav piemērotas straujai ģenerācijas jaudas palielināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        Uzkrātā elektroenerģija var tikt izmantota pavisam citā formā. Piemēram, ļoti plašas izmantošanas iespējas ir 
ūdeņradim, ko iegūst elektrolīzes rezultātā. Ūdeņradi izmanto rūpniecībā, transportā un arī kā piemaisījumu dabasgāzei. 
Ar metanāciju, piesaistot oglekļa oksīdus, no ūdeņraža var iegūt arī sintētisko dabasgāzi (singāzi). Ūdeņradi iespējams 
arī izmantot elektroenerģijas ražošanai kā gāzes turbīnās, tā arī degvielas šūnās. Tomēr šādai pilna cikla pārveidošanai ir 
ļoti mazs lietderības koeficients (25–50 %). Dažādu pilna cikla enerģijas uzglabāšanas tehnoloģiju galvenie parametri 
salīdzināti tabulā Nr.1. 
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Attēls Nr. 1. 
Pa nakti akumulētās 

elektroenerģijas izmantošana 
dienas maksimumslodzes laikā 

[1] 
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          Energosistēmās plaši izmanto arī termoakumulācijas ierīces, jo īpaši kombinētā siltumenerģijas un elektroenerģijas 
ražošanas procesā. Piemēram, lai koģenerācijas stacijas savu darbību varētu pielāgot elektroenerģijas tirgus apstākļiem, 
pie tām var izrādīties rentabli izveidot siltuma akumulācijas tvertnes [2]. 
          Gadījumā, ja siltumenerģijas lietotājs neizmanto pilsētas centralizēto apkuri vai ir izvēlējies savu siltumapgādi 
elektrificēt, paveras potenciāls izmantot elektrisko termoakumulāciju, kas vienlaikus var apmierināt gan prasības pēc 
siltuma mājoklī, gan arī nodrošina pielāgojamu slodzi un iespēju uzkrāt enerģiju, kas sniedz labumu energosistēmai 
kopumā. 
 
                     Tabula Nr. 1 Enerģijas akumulācijas tehnoloģiju galvenie rādītāji [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termoakumulācijas sildītāji 
 
          Elektriskie termoakumulācijas sildītāji Latvijā līdz šim nav bijuši plaši zināmi, tomēr citās Eiropas valstīs 
(Lielbritānijā, Vācijā, Francijā u. c.) tos izmanto jau vairākas desmitgades. Pirmoreiz šādi sildītāji ieviesti bumbu 
patversmēs Londonā 1940. gados, pēc tam izplatoties arī Austrijā, Šveicē un Vācijā [4]. Viens no iemesliem šādu 
sildītāju ieviešanai bija konvencionālo elektrostaciju (piemēram, atomelektrostaciju) bāzes jauda, atbilstoši kurai bija 
jānodrošina elektroenerģijas pieprasījums arī naktīs. Līdz ar to tika ieviesti divu zonu elektroenerģijas tarifi, paredzot 
lētāku cenu naktī, tādējādi veicinot termoakumulācijas sildītāju izmantošanu. Sildītāji tiek uzlādēti pa nakti, izmantojot 
lētāko elektroenerģiju, lai nodrošinātu siltumu pa dienu, kad tas nepieciešams. Tādējādi arī tiek samazināta 
maksimumslodze pa dienu, kas nozīmē, ka esošās elektrostacijas tiek izmantotas efektīvāk un tiek samazināta vajadzība 
pēc jaunu elektrostaciju būvniecības. 
          Salīdzinot ar tradicionālajiem analogiem, viedajiem elektriskajiem termoakumulācijas sildītājiem ir daudz 
plašākas vadības iespējas, tostarp attālināta vadība, kas nodrošina lietotāja komforta prasību ievērošanu vienlaikus ar 
enerģijas uzkrāšanas iespējām energosistēmai. Sildītājus vadot attālināti no energosistēmas puses, tos iesaista 
energosistēmas balansēšanā, pēc vajadzības ieslēdzot vai atslēdzot, piemēram, tīkla pārslodzes gadījumā. Taču šī vadība 
notiek tikai lietotāja iestatījumu robežās, lai neradītu nekādas neērtības klientam. Attālinātās vadības iespēja ļauj šos 
sildītājus izmantot kā vadāmu slodzi, atsaistot elektroenerģijas patēriņu no siltumenerģijas izmantošanas laika. 
          Projekta “RealValue” ietvaros īstenotajās praktiskajās demonstrācijās tiek izmantotas Īrijā un Vācijā uzņēmumā 
“Glen Dimplex” ražotas viedās elektriskās termoakumulācijas sistēmas (smart electric thermal storage — SETS), ko 
veido sildītāji telpām (attēls Nr.2) un ūdens sildītāji (boileri). 
 

                                               REA vēstnesis 

Tehnoloģija Jauda (MW) 
Akumulējamā 

enerģija 
(MWh) 

Lietderības 
koeficients 

(%) 

Dzīves 
cikls (gadi) 

Hidroakumulācija 100–5000+ 1000+ 65–85 30–60 

Saspiesta gaisa akumulācija 0,1–1000+ 1000+ 40–95 20–40 

Spararati 0,1–10 0,01–5 75–95 15–20 

Akumulatori 0,001–50 0,01–100 60–90 5–20 

Superkondensatori 0,001–10 10–6–10–2 85–95 10–20 

Elektroenerģijas pārveide uz gāzi 
un atpakaļ (power-to-gas-to-

power — P2G2P) 
0,1–1000+ 100–1000+ 25–50 20–30 

 
 
 

Attēls Nr. 2. 
Termoakumulācijas sildītājs 

“Quantum” ar ķieģeļiem 
enerģijas uzkrāšanai 
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          Telpu apsildes iekārtās enerģijas uzkrāšanu nodrošina magnezīta ķieģeļi ar augstu blīvumu un lielu siltumietilpību 
[5]. Siltums telpā tiek izplatīts siltumstarojuma un konvekcijas veidā. Sildītāji aprīkoti arī ar nelielas jaudas ventilatoru, 
kas silto gaisu no uzkarsētajiem ķieģeļiem izpūš telpā. Apsildes ierīcēm “Quantum” ir arī papildu sildelements, kas 
nodrošina tūlītēju siltuma piegādi, piemēram, tad, ja pa nakti uzkrātais siltuma daudzums izrādījies nepietiekošs (kas var 
notikt dažādu iemeslu dēļ, tostarp pēkšņas āra temperatūras pazemināšanās rezultātā). 
          Termoakumulācijas sildītāju patērētā jauda uzlādes laikā parasti ir 2-7 kW un akumulējamais enerģijas daudzums 
16-56 kWh vienā uzlādes ciklā [5]. Uzlādes laikā sildītāja ķieģeļu temperatūra var sasniegt 600-700 °C. 
          Ūdens sildītāju darbības princips ir līdzīgs iepriekš aprakstītajam, taču enerģija tiek uzkrāta ūdenī. Arī boileri 
aprīkoti ar viedu vadību un iespēju lietotājam iestatīt, kad ūdens nepieciešams. Abu veidu sildītājiem ir adaptīva 
apmācības funkcija, ar kuras palīdzību tiek noteikts nepieciešamais siltuma daudzums katrai dienai, lai to uzkrātu tad, 
kad elektroenerģija ir vislētākā vai atbilstoši energosistēmas vadības vajadzībām. 
          Sildītāju attālinātā vadība notiek caur internetu, izmantojot mākoņdatošanu (attēls Nr.3). Paredzēts, ka sildītāju 
attālināto vadību veiks agregators, tādējādi nodrošinot, piemēram, lētāko elektroenerģijas cenu izmantošanu. 
Elektroenerģijas tirgus likumā agregators definēts kā komersants, kurš apkopo vairāku lietotāju slodzes izmaiņas jeb 
elektroenerģijas patēriņa samazinājumu ar mērķi pārdot šo elektroenerģiju biržā citiem tirgus dalībniekiem vai sistēmas 
operatoram. Lietotājs brīvprātīgi piekrīt īslaicīgam sava patēriņa samazinājumam atbilstoši līgumam ar agregatoru, 
piemēram, tad, kad elektroenerģijas tirgus cena ir augsta vai tīkla pārslodzes gadījumos. Likumā noteikts, ka agregatori 
darbību Latvijā varēs uzsākt no 2019. gada. Līdz 2018. gada 1. janvārim tiks izstrādāti MK noteikumi, kas nosaka 
agregatoru tiesības un pienākumus un attiecības ar citiem elektroenerģijas sistēmas un tirgus dalībniekiem. Savukārt 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoram jānosaka agregatoru reģistrācijas kārtība un jāievieš atbilstošs reģistrs [6]. Ņemot 
vērā Latvijas nelielo tirgu, paredzams, ka agregatoru lomā darbosies jau esošie elektroenerģijas tirgotāji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekta “RealValue” uzdevumi 
 
          Projekta “RealValue” (lv.realvalueproject.com) mērķis ir izpētīt, kādus ieguvumus elektroenerģijas tirgus 
dalībniekiem visā ES varētu sniegt mazjaudas enerģijas akumulācijas iekārtu izmantošana, kuras aprīkotas ar 
mūsdienīgām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Šajā nolūkā tiek īstenotas praktiskas demonstrācijas 1250 
objektos Īrijā, Vācijā un Latvijā, tajos uzstādot viedās elektriskās termoakumulācijas iekārtas. 
          Sākotnējās aplēses, kas veiktas vēl pirms projekta uzsākšanas, liecina, ka, aizstājot esošos naktī izmantotos 
termoakumulācijas sildītājus dažādās ES valstīs, varētu iegūt 55 GW vadāmas slodzes, kas ļautu ietaupīt 7,4 TWh 
siltumenerģijas gadā un samazināt CO2 izmešus par 3 miljoniem tonnu gadā. Savukārt, aizstājot parastos (rezistīvos) 
elektrosildītājus, kuri neuzkrāj enerģiju, ar viedajiem termoakumulācijas sildītājiem, varētu iegūt papildus 93 GW 
vadāmas slodzes [7]. Tādējādi šo 148 GW slodzi varētu izmantot arī energosistēmas balansēšanai, samazinot 
maksimumslodzi un ilgtermiņā samazinot arī nepieciešamos kapitālieguldījumus jaunu elektrostaciju būvniecībai. 
Enerģijas akumulēšanas iespējas ļauj arī efektīvāk izmantot atjaunīgos energoavotus. 
 

                                               REA vēstnesis 

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 3. 
Viedo sildītāju vadībai izmanto 

mākoņdatošanu 
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          Izmantojot gan demonstrācijās iegūtos eksperimentālos datus, gan arī datormodelēšanu, projekta ietvaros tiek 
novērtēts šādu akumulācijas iekārtu potenciāls atsevišķās valstīs un ES kopumā. Tiek veikts tehniski-ekonomiskais 
novērtējums, lietotāju uzvedības analīze, tāpat arī izstrādāti biznesa modeļi un ekonomiskais pamatojums 
elektroenerģijas akumulācijas iekārtu un to apvienotās slodzes izmantošanai energosistēmas vadībai. Eksperimentāli 
iegūtie dati tiks ekstrapolēti uz miljoniem objektu dažādos ES reģionos, kā arī izmantoti izstrādāto modeļu validēšanai. 
Tas ļaus apzināt iespējamos šķēršļus šādu enerģijas uzkrāšanas iekārtu kā apvienotas slodzes integrācijai energosistēmā 
un elektroenerģijas tirgū. Projekta ietvaros tiks sagatavotas rekomendācijas ES politikas veidotājiem un likumdevējiem. 
          Veiksmīgai projekta mērķu sasniegšanai izveidots konsorcijs, ko veido visu elektroenerģijas piegādes posmu 
dalībnieki un pētniecības iestādes — pavisam 13 partnerorganizācijas no piecām ES valstīm: ražošanas uzņēmumi “Glen 
Dimplex” (Īrija, Vācija), “Intel” (Īrija), energosistēmas operatori “ESB Networks” un “EirGrid” (Īrija), energoapgādes 
uzņēmumi “SSE Airtricity” (Īrija), “MVV Energie” un “BEEGY” (Vācija), kā arī universitātes un pētniecības iestādes: 
Oksfordas Universitāte (Lielbritānija), Dublinas Universitāte (UCD, Īrija), Somijas Tehniskais pētījumu centrs (VTT), 
Vācijas Ekonomikas pētījumu centrs (DIW) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). RTU Enerģētikas institūts Latvijā 
īsteno gan praktisko demonstrāciju 50 objektos, gan arī nodarbojas ar pētniecību un ilgtermiņa modelēšanu Latvijas 
kontekstā. 
          Projekts noris no 2015. gada jūnija līdz 2018. gada maijam, tā izmaksas plānotas 15,4 milj. EUR, tostarp ES 
finansējums 12 milj. EUR. 
 
Demonstrācija Latvijā 
 
          Šobrīd Latvijā elektroapkure nav plaši izmantota kā galvenais apsildes veids, un arī elektriskie termoakumulācijas 
sildītāji praktiski nav bijuši pazīstami. Tādēļ Latvijā izvēlēts salīdzinoši neliels skaits - 50 dažādu objektu, tajos uzstādot 
sildītājus telpām vai ūdens boilerus. Izvēlētas gan privātmājas, gan daudzdzīvokļu ēkas, nelielas komerctelpas un 
industriālie objekti, kā arī 19 viesu mājiņas RTU kempingā “Ronīši”. Tostarp iekārtas uzstādītas 18 objektos 
“Latvenergo” koncernā, kuros demonstrācijas finansiāli atbalsta pats uzņēmums. Gandrīz trešdaļa demonstrācijas 
objektu atrodas Rīgā, bet tālākais ir Ventspilī. Sildītājus klātienē iespējams aplūkot “Elektrum” Energoefektivitātes 
centrā Jūrmalā (attēls Nr.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Līdz 2016.gada beigām tiks pabeigta iekārtu uzstādīšana visos demonstrācijas objektos, bet 2017.gada sākumā 
sāks darboties agregators, kura darbību Latvijas lietotājiem nodrošinās Īrijas uzņēmums “Intel”. Būs pieejama arī lietotne 
viedtelefoniem, ar kuras palīdzību lietotāji varēs attālināti mainīt apsildes iekārtu iestatījumus.  
          Tādējādi eksperimentālie dati tiks iegūti nepilnu divu apkures sezonu ietvaros un praktiskās demonstrācijas ļaus 
precīzāk novērtēt iekārtu potenciālu Latvijā, izmantojot tās kā galveno vai papildu apkures veidu, un salīdzināt ar citām 
ES valstīm. Tiks novērtēti viedo termoakumulācijas sildītāju sniegtie ieguvumi un trūkumi, kā arī salīdzināta to 
konkurētspēja ar citām enerģijas uzkrāšanas un siltumapgādes tehnoloģijām. 
          Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem centrālapkuri kā galveno apsildes veidu izmanto 64 % 
mājokļu, bet 32 % izmanto krāsns apkuri, kamīnu vai plīti. CSP pārskatos nav atsevišķi izdalīta elektroapkure, tātad tā 
ietilpst citos apsildes veidos, ko izmanto vien 3 % mājokļu. Viens no iemesliem tam ir salīdzinoši lielās izmaksas. 
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Attēls Nr. 4. 
Termoakumulācijas sildītāju 
demonstrācija “Elektrum” 

Energoefektivitātes centrā Jūrmalā 
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          Tomēr jāpiebilst, ka līdz ar patēriņa vadības (demand response) un agregatora pakalpojumu ieviešanu pieaugs 
pielāgojamas slodzes loma energosistēmā, sniedzot iespēju lietotājiem gūt ieņēmumus par šādas slodzes izmantošanu 
energosistēmas vadībā. Tāpēc visu trīs Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori, tostarp AS “Augstsprieguma tīkls”, 
gatavojas uzsākt pētījumu un veikt arī praktiskus izmēģinājumus, lai analizētu patēriņa vadības izmantošanas iespējas un 
novērtētu ekonomisko efektu, ko sniedz šāda pielāgojama (“elastīga”) slodze kā alternatīva tradicionālajai sistēmas 
balansēšanai, mainot elektrostaciju ģenerēto jaudu [8]. Tuvāko gadu laikā plānots arī izstrādāt noteikumus, kas atvieglos 
nelielas jaudas vadāmas slodzes izmantošanu energosistēmas balansēšanā. 
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Energoefektīvi mājokļi un mikrorajonu arhitektūra 

 
 
Mg.Arch. Līva Garkāje, Mg.Arch. Antra Viļuma 
 
 
          Arhitektūra ir māksla, kuru mēs katrs lietojam ikdienā, tomēr izpratne par to ir ļoti atšķirīga. Savu mājokli 
visbiežāk mēs neuztveram kā mākslas darbu vai pilsētas arhitektūras daļu, lai gan dzīvojamās ēkas veido kvartālus, bet 
kvartāli veido rajonus, mikrorajonus, lielmēroga dzīvojamos kvartālus un pilsētas daļas, kuru arhitektūru redzam, 
uztveram un vērtējam kopumā. Savukārt, ēku un pilsētu projektētāji ir krietni pūlējušies, lai nodrošinātu gan dzīvojamo 
rajonu funkcionalitāti, gan kvalitāti un estētisku kopskatu.  
          Šobrīd, pateicoties energoefektivitātes aktualitātei, daudzas ēkas iegūst jaunu izskatu, bet kvartāla un rajona 
kopskats kļūst raibs un sadrumstalots. Protams, te var uzskaitīt visai garu virkni “bet” – ēkas ir nolaistas; valstī ir 
pieļauta nepiemērota īpašumu forma; īpašnieki nevar vienoties un jāpriecājas par katru atjaunotu ēku; kuru gan interesē 
arhitektūra utt.. Daudzos semināros un pasākumos tiek pieminēti ārzemju labie piemēri par daudzdzīvokļu ēku kvartālu 
kompleksu atjaunošanu, tomēr pie mums pagaidām tādu piemēru nav. Kādreiz vienotā stilā projektētie trīsstāvu, 
piecstāvu vai deviņstāvu ēku kvartāli iegūst pa kādai jaunai būvei, pa kādai atjaunotai strīpainai vai raibai ēkai, bet zaudē 
savu arhitektonisko kopskatu un pilsētbūvniecisko ieceri par ērtu, kvalitatīvu un skaistu dzīves telpu. Šajā rakstā 
informācija par Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu tapšanas vēsturi un sērijveida jeb tipveida ēkām, bet nākošajā rakstā 
par ēku atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas arhitektoniskajiem risinājumiem. 
          Daudzviet Latvijā un Rīgā turpinās aktīvs dzīvokļu ēku atjaunošanas process, taču renovācijas projekti tiek plānoti 
un saskaņoti bez kopīgas pilsētas vīzijas par ēku ansambļa arhitektonisko koptēlu. Lai izprastu daudzdzīvokļu ēku 
kvartālu un mikrorajonu tapšanas vēsturi un iespējams jau tuvākajā nākotnē atrastu piemērotu to atjaunošanas 
risinājumu, šajā rakstā ir apkopota informācija par četrām daudzdzīvokļu ēku paaudzēm. 
          Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstību ietekmēja divi galvenie faktori. Pirmkārt, bija jāizpilda prasības 
saistībā ar PSRS uzstādītajām normām mājokļu projektēšanas, būvniecības apjomu un organizācijas ziņā. Otrkārt, bija 
progresējusi būvniecības tehnoloģiju attīstība. Atbilstoši tam, laika periodā no 1958. līdz 1991. gadam Rīgā tika radīti 
lielmēroga dzīvojamie rajoni un ēku masīvi pēckara modernisma stilistikā. Tajos dominēja tipveida dzīvojamā apbūve. 
Atkarībā no būvniecības perioda to veidoja no saliekamo dzelzsbetona konstrukcijām un izstrādājumiem [1, 349-350]. 
Minētajā periodā izbūvētos rajonus veido 11 dažādu tipveida dzīvokļu ēku sērijas, kurās kopumā izvietoti apmēram 200 
000 dzīvokļu un tas veido ap 40 % mūsdienu Rīgas dzīvojamā fonda. Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu 
pilsētbūvnieciskā attīstība ir saistīta ar dzīvokļu ēku sēriju evolūciju, tomēr to ietekmējuši arī citi faktori. 
 
Dzīvojamo rajonu pilsētbūvnieciskā attīstība  
 
          No 20. gadsimta piedesmito gadu beigām līdz deviņdesmito gadu sākumam Rīgā tika uzbūvēti 13 lielmēroga 
dzīvojamie rajoni, kā arī liels skaits šī tipa ēku grupu dažādās pilsētas vietās. Tie ir: Āgenskalna priedes, Sarkandaugava, 
Jugla, Ķengarags, Imanta, Purvciems, Bolderāja, Iļģuciems, Vecmīlgrāvis, Mežciems, Pļavnieki, Zolitūde un 
Ziepniekkalns. Šajos rajonos kopā ap 485 000 iedzīvotāju. Lielākais no minētajiem ir Purvciems ar 65 000 iedzīvotāju 
[5, 350]. Balstoties uz dzīvojamo rajonu pilsētbūvnieciskā plānojuma struktūras izmaiņām, Latvijas teritorijā būvētiem 
minētā tipa rajoniem iespējams veidot hronoloģiju, kas aprakstīta zemāk [2, 108-109]. 
          1. periods (1955 - 1965): ekonomiski dzīvojamo ēku risinājumi brīvā pilsētbūvnieciskā plānojumā. Šiem 
dzīvojamiem rajoniem raksturīgs brīvais plānojums, optimālas meridionālās orientācijas meklējumi, iekļaušanās esošā 
reljefā un dabas ainavā. Rajonu plānojumos vērojams vienādu apjomu savstarpēji paralēls izvietojums. Vērojami arī 
aizsākumi tendencei ēkas izvietot plānā pēc ģeometriski ornamentālām shēmām (piem., Ķengaraga 1. apbūves kārtā). 
          Šim periodam pieder tādi Rīgas dzīvojamie rajoni kā Āgenskalna priedes (1958-1962, arhit. grupa N. Rendeļa 
vadībā), Ķengaraga pirmā apbūves kārta (1961-1965, arhit. A. Berķe, M. Brodskis, I. Strautmanis, G. Melbergs, A. 
Ozoliņš, L. Nagliņš u.c.), Purvciema senākā apbūve (mūsdienu Teikas apkaimes D daļā, 1955-1965), daļa Bolderājas 
apbūves (1955-1965), Juglas dzīvojamā rajona apbūves 1. kārta (1961-1965, arhit. D. Danneberga, P. Fogelis, O. 
Krauklis, G. Melbergs, L. Nagliņš, R. Paikune u.c.) un Sarkandaugavas rajona apbūves 1. kārta (1960-1965). Šajos 
masīvos izvietotas M-3, 286., 303., 316., 318., 464. un 467. sērijas dzīvokļu ēkas. Apbūvei nosacīti vienmuļš, 
industrializācijas prasībām pakārtots raksturs. Netiek dažādoti ne stāvu augstumi (lielākā daļa ēku ir piecu stāvu), ne ēku 
apjomu garums. Neskatoties uz to, salīdzinot ar vēlāko apbūvi, šīm ēkām cilvēcīgāks mērogs, jo to augstums nepārsniedz 
5 stāvus, kas apmēram sakrīt ar izaugušu koku galotņu augstumu. 
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          2. periods (1965 - 1975): izvērsta ēku telpiskā kompozīcija. Šī laika perioda dzīvojamiem rajoniem raksturīga 
kompleksa un daudzveidīga ēku apjomu pilsētbūvnieciskā organizācija ap dažādas formas daļēji slēgtiem regulāru 
daudzstūru, piemēram, sešstūra, kvadrāta vai taisnstūra, kā arī neregulāras formas iekšpagalmiem. Pilsētbūvnieciskās 
kompozīcijas pamatelementi - dārzi vai lielie meža parki. Minētajam periodam pieder tādi dzīvojamie rajoni kā Juglas 
dzīvojamā rajona apbūves otrā kārta (1965-1970, arhit. D. Danneberga, P. Fogelis, O. Krauklis, G. Melbergs, L. Nagliņš, 
R. Paikune u.c.), Ķengaraga dzīvojamā rajona apbūves otrā kārta (1965-1971, arhit. A. Berķe, M. Brodskis, I. 
Strautmanis, G. Melbergs, A. Ozoliņš, L. Nagliņš u.c.), Purvciema dzīvojamā rajona apbūves otrā kārta (1965-1975, 
arhit. Ē. Fogelis, M. Medinskis, I. Millers, R. Dzene), Imanta (1965-1975, arhit. R. Lelis, R. Paikūne, R. Dzene, L. 
Stīpnieks), Bolderāja (1965-1975), Iļģuciems (1965-1970, arhit. M. Ramane, E. Kalniņa) un Vecmīlgrāvja apbūves 
pirmā kārta (1968-1975, arhit. G. Melbergs un R. Paikūne).  
          Šajā periodā būvētajos dzīvojamos rajonos un masīvos izvietotā dzīvokļu ēku apbūve ir daudzveidīgāka, salīdzinot 
ar iepriekšējo periodu.  Esošās dzīvokļu ēku sērijas tika papildinātas ar jaunām, kā arī tika uzlaboti iepriekšējie projekti. 
Ēkām tika variēts stāvu skaits, kā arī sekciju jeb kāpņu telpu skaits. Ēku apjomu veidošanā notika atgriešanās pie ķieģeļu 
lietojuma konstrukcijās un apdarē. Sabiedriskās apkalpošanas funkciju ēkas un apjomi tika izvietoti gar maģistrālajām 
ielām gan atsevišķās ēkās, gan dzīvokļu ēku pirmajos stāvos. Minētajā periodā tika būvētas šādas sērijas dzīvokļu ēkas:  
1) 464A sērija, 2 – 5 stāvu, izplatīta Purvciemā, Imantā, Dzirciemā, Bolderājā un Vecmīlgrāvī; 
2) 467A sērija, 9 stāvu, izplatīta Ķengaragā, Purvciemā un citviet;  
3) 602. sērija, 2-9 stāvu, izplatīta Purvciemā, Imantā, Iļģuciemā un Vecmīlgrāvī;  
4) 103. sērija, 5 stāvu, izplatīta Teikā, Purvciemā, Bolderājā, Daugavgrīvā, kā arī citviet;  
5) 104. sērija, 9, 12 un 16 stāvu, izplatīta masīvā pie LU Botāniskā dārza, Iļģuciemā, Imantā, Čiekurkalnā, Mežaparkā un  
    Juglā. 
 
          3. periods (1975 - 1990): tiekšanās pēc tradicionālu formu un materiālu lietojuma. Dzīvojamo rajonu un 
masīvu projektēšanā parādās postmodernisma ietekme. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, plānošanā vērojama tiekšanās 
pēc organiskas plānojumu struktūras. Rajonos tiek palielināta infrastruktūras nozīme, attīstot apkalpojošās iestādes, ceļu 
tīklu un labiekārtojuma elementus. Liela uzmanība tiek pievērsta rajona ēku apjomu vertikālajai kompozīcijai un krāsu 
risinājumiem. Jaunākajos rajonos (piemēram, Zolitūdē un Pļavniekos) mazāka dzīvokļu ēku sēriju daudzveidība, toties 
vērojami centieni dažādot vienas sērijas ēku arhitektūru ar atšķirīgiem apdares un krāsu risinājumiem.  
          Minētajam būvniecības periodam attiecināmi tādi dzīvojamie rajoni un masīvi kā Vecmīlgrāvja apbūves 2. kārta 
(1975-1980, arhit. G. Melbergs un R. Paikūne), Mežciems (1977-1985, arhit. M. Ģelzis, J. Paegle, A. Kronbergs, Z. 
Gaile, D. Paegle, A. Bisenieks), Pļavnieki (1985-1990, arhit. Ē. Fogelis, M. Medinskis, I. Millers), Zolitūde (1985-1990, 
A. Āboliņš, J. Ģertmanis, Z. Kalinka, V. Neilands) un Ziepniekkalns (1985-1990, arhit. J. Gertmanis, V. Neilands, J. 
Stucis, Z. Bukša, A. Pabrūklis, A. Āboliņa, Z. Kalinka, Z. Bušs, A. Pabrūklis, V. Rauhvargere).  
          Šajos masīvos izvietotas dzīvokļu ēku sērijas: 1) 464A sērija, 5 stāvu, izplatīta Vecmīlgrāvī, Mežciemā un 
Ziepniekkalnā; 2) 467A sērija, 9 stāvu, izplatīta Pļavniekos; 3) 602. sērija, 6 un 9 stāvu, izplatīta Vecmīlgrāvī, 
Mežciemā, Pļavniekos un Ziepniekkalnā; 4) 104. sērija, 9, 12 un 16 stāvu, izplatīta Mežciemā, Pļavniekos, 
Ziepniekkalnā un Zolitūdē; 5) 119. sērija, 5-10 stāvu, izplatīta Pļavniekos, Zolitūdē un Ziepniekkalnā; 6) monolītās 
konstrukcijas projekti, 16-18 stāvu, sastopama atsevišķās Purvciema un Pļavnieku vietās. 
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku paaudzes  
 
          Lai arī ar vairākām sev vien raksturīgām iezīmēm, Rīgas pēckara modernisma dzīvojamie rajoni uzskatāmi par 
tipisku daļu no visā Latvijas teritorijā atrodamiem daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku dzīvojamiem rajoniem. Tie būvēti bij. 
PSRS pastāvēšanas laikā posmā starp II Pasaules karu un Latvijas neatkarības atjaunošanu 1991. gadā. Dažas no ēkām 
pabeigtas arī vēlākā periodā. Politisko apstākļu dēļ šo dzīvojamo rajonu un to ēku veidolu primāri ietekmēja bij. PSRS 
mājokļu projektēšanas un būvniecības direktīvas, kas noteica sērijveida dzīvojamās apbūves veidošanas nepieciešamību. 
Lai gan Latvijā būvētiem dzīvojamiem rajoniem iespējams veidot savu no rajonu plānošanas tendencēm izrietošu 
periodizāciju, tiem aktuāla arī bij. PSRS, tai skaitā bij. LPSR dzīvojamo rajonu dzīvokļu ēku paaudžu periodizācija. Tiek 
izdalīti četri līdz pieci bij. PSRS teritorijā un eksistēšanas laikā pēckara modernisma dzīvojamo rajonu dzīvokļu ēku 
projektēšanas periodi/paaudzes, kuras aprakstītas zemāk. Paaudžu nomaiņu noteica izmaiņas bij. PSRS būvniecības 
likumdošanā, no tās izrietošu uzlabotu dzīvokļu plānojumu izveide un kombinēšana dzīvokļu ēkās, salīdzinot ar 
iepriekšējo paaudzi. Paaudžu maiņa nav pilnībā saistīta ar tai piederošo ēku būvniecības periodu, bet gan ar laika posmu, 
kurā šīs ēkas projektētas un atbilda aktuālajam būvniecības normatīvam. Laika gaitā projektēšanas paaudzes mainījās 
daudz ātrāk par tām piederošo ēku būvniecības uzsākšanas laiku [3, 17]. Tāpat vairākas ēku sērijas turpināja būvēt arī 
pēc paaudžu/būvniecības likumdošanas maiņas. 
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          Pirmā  paaudze (1958. – 1963. g.): ekonomisks, komfortabls dzīvoklis katrai ģimenei [4, 167]. Šis periods 
atbilst Ņ. Hruščova valdīšanas laikam bij. PSRS. Paaudzi raksturo minimizētu dimensiju dzīvokļi askētiskas formas 
dzīvokļu ēkās. Šīs paaudzes apbūvi regulēja 1958. gadā pieņemtais būvnormatīvs SNiP II-B.10-58. Pie minētās paaudzes 
pieder tādas Rīgā sastopamas dzīvokļu ēku sērijas kā M-3, 286., 303., 316., 318. un 464 un 467.  
          Ēkām plānā taisnstūra forma un ierobežots stāvu skaits: divi, trīs, četri vai pieci. Augstākas par pieciem stāviem 
neprojektēja, jo tādā gadījumā atbilstoši tā laika normatīviem ēkās būtu nepieciešams izbūvēt liftus. Tas tolaik tika atzīts 
par dārgu un tādēļ nevēlamu risinājumu. Sekciju skaits vienā ēkā lielākoties variē starp divām un četrām. Vecāko ēku 
konstruktīvo shēmu veido nesošas garensienas, kas sākuma periodā tika mūrētas pamatā no baltiem silikātķieģeļiem. 
Savukārt paneļu ēkām nesošas šķērssienas un pašnesoši paneļi fasādēs. Jumts – lēzens divslīpju, reizēm ar nošļauptiem 
galiem vai arī plakans. Dzīvokļu plānojums ļoti kompakts. Vienā sekcijā vienai kāpņu telpai katrā stāvā tiek pieslēgti 4 
dzīvokļi. Fasāžu apdarē lietots krāsots graudains apmetums ar tajā ievilktām paneļu dalījumu imitējošām līnijām vai arī 
silikāta un sarkano ķieģeļu kombinācija. Paneļu ēkām – pelēks akmens šķembu apmetums, kuru dala skaidri nolasāms 
paneļu dalījums, kā arī krāsainas mozaīkas flīzes. Fasāžu dekoratīvie elementi – taisna leņķa profilu dzegas un 
eksponētas aiļu betona pārsedzes (izņemot 464. un 467. sēriju), kā arī, ja ēkai paredzēti balkoni, tad to margu risinājumu 
variācijas. Gadījumos, kad ēkas fasāde veidota no baltiem silikāta ķieģeļiem, logu ailes mēdz vizuāli savienot ar sarkano 
ķieģeļu joslām. Izplatīts arī paņēmiens apdarināt logu aiļu malas no trīs vai četrām pusēm ar sarkano vai balto ķieģeļu 
joslu, kurā ķieģeļi vērsti gareniski, perpendikulāri ailes malai. Ēku gala fasādes reizēm dekorētas ar grafiskiem sarkanā 
ķieģelī veidotiem uzrakstiem, ornamentiem, bij. PSRS funkcionāru portretiem vai arī ar profilētiem betona paneļiem. 
Nereti ēku cokoli dekorēti ar krāsotu, betonā veidotu vertikālu rievojumu. Ēku ieejas mezgli akcentēti ar lēzeniem 
vienslīpju jumtiņiem, zem kuriem 464. un 467. sērijas gadījumā arī vizuāli sekls vējtveris. Ieejas durvju vērtnes koka 
rāmja-pildiņu konstrukcijas ar iestiklojumu. Kāpņu telpu vietas akcentētas ar vertikāli orientētu joslu, kuru veido vairāku 
logu kopa, stikla vitrīna vai stikla bloku aizpildījums. 464. sērijas gadījumā kāpņu telpa fasādē papildus izcelta ar 
vertikālu ierāvumu. 
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          Otrās paaudze (1963. – 1971. g.): paplašināta mājokļu tipu un dzīvokļu platību dažādība [4, 267–269]. Otro 
mājokļa tipa paaudzi raksturo iepriekšējā periodā veidotu sēriju uzlabošana un papildināšana, kā arī ēku stāvu skaita 
palielināšana. Papildus tam, tika samazināts ēku sēriju skaits, tā vietā vairāk koncentrējoties uz dekoratīvo elementu 
dažādošanu minētās paaudzes ēkām. Šīs paaudzes apbūvi regulēja 1962. gadā pieņemtais būvnormatīvs SNiP II-Л.1-62. 
Pie paaudzes pieder tādas Rīgas dzīvokļu ēku sērijas kā 464A, 467A un 602.  
          Ēku plāns ir taisnstūra formas. Stāvu skaits variē no pieciem līdz deviņiem, savukārt sekciju skaits – no vienas līdz 
sešām. Papildus tam, ēkas mēdz savstarpēji bloķēt un kārtot garās rindās, šādi izveidojot garus vienādu stāvu augstumu 
apjomus. Lai mazinātu nomācošo efektu, rindas kārto, savstarpēji nobīdot ēkas, vai arī veidojot plānā liektu rindu. Šādi 
piemēri izplatīti Purvciemā, Pļavniekos un citviet. Ēku konstruktīvo shēmu veido nesošas betona škērssienas un 
pašnesoši lielpaneļi fasādēs. Jumts – plakans. Dzīvokļu plānojumi līdzīgi pirmās paaudzes ēku plānojumiem, cenšoties 
palielināt telpu platības un skaitu. To nodrošina, katrai kāpņu telpai viena stāva līmenī pieslēdzot trīs dzīvokļus četru 
vietā vai palielinot telpu skaitu dzīvoklī. Ēku fasāžu apdarē dominē paneļu estētika, izceļot to savienojumu robežas. 
Paneļu apdare veidota no pelēka akmens šķembu apmetuma vai arī gaišu pasteļtoņu mozaīkas flīzītēm, reizēm ar 
tumšākiem toņiem un lielāka izmēra flīžu joslām akcentējot fasāžu parapeta un kāpņu telpu daļas. Kāpņu telpas 
akcentētas ar atšķirīgas apdares un dalījuma paneļiem vai rizalītiem, kuru malas veido ēkas nesošo šķērssienu galu 
iznesumi fasādē. 464A sērijai cokols dekorēts ar krāsotu, betonā veidotu vertikālu rievojumu. 
          Tāpat ar rievotiem betona paneļiem akcentēts šī ēku tipa parapets. Ēku gala fasādes dekorētas ar monohromu 
panelējumu, kura pamatapdare tāda pati, kā garenfasādēm. Reizēm tā papildināta ar gaišas krāsas profilētiem betona 
paneļiem. Otrās paaudzes ēkām lielāka dažādība ieejas mezglu risinājumos – 464A sērijai tas veidots vizuāli seklā un 
šaurā vējtverī ar vienslīpju jumtu, savukārt 467A un 602. sērijai tas platāks ar atsevišķu platu piekļuvi atkritumu 
tvertnēm un pagrabam blakus ieejai ēkā. Vējtvera apdare reizēm veidota no flīzēm vai ķieģeļu mūrējuma. Durvis rāmja-
pildiņa konstrukcijas, reizēm ar dažiem iestiklotiem pildiņiem. Virs tām virsgaismas logu josla. Ēku logi kvadrātiski vai 
horizontāli orientēti ar attiecīgi divdaļīgu vai trīsdaļīgu vertikālu dalījumu. 464A sērijas gadījumā starp viena stāva 
logiem izvietoti koka paneļi ar vertikālu dēlīšu dalījumu. Kāpņu telpu daļas fasādē papildinātas ar dažādu formu logiem 
vertikāli orientētā joslā. Sastopams gan viena paneļa ietvaros diagonāli kārtotu kvadrātisku logu kārtojums, gan stikla 
bloku vitrīna, kas katrā stāvā papildināta ar kvadrātisku lodziņu vienā tās pusē, gan viens virs otra izvietotu kvadrātisku 
logu kārtojums. Pēdējā minētajā variantā katram logam apkārt izveidota no fasādes plaknes izbīdīta apaļas formas 
apmale. Papildus tam, pastāv liela dažādība balkonu un lodžiju margu apdarē. Sastopami gan profilētu betona paneļu, 
gan betonētu reliņu un citu profildetaļu, gan ar no fasādes pamattoņa atšķirīgas krāsas šķembu apmetumu apmestu 
paneļu risinājumi. 
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          Trešā paaudze (1971 - 1985): izmaiņas mājokļa dzīves kvalitātes nodrošinājumā. Šajā dzīvokļu ēku paaudzē 
vairāk kā iepriekšējās projektētāji koncentrējās uz kvalitatīvu mājokļu radīšanu ar lielāku platību un dzīvokļu tipu 
daudzveidību, mazāk uzmanības pievēršot maksimāla mājokļu skaita nodrošināšanas aspektiem [4, 341]. Papildus tam, 
šajā paaudzē mājokļu projektēšanai kļuva lokālāks raksturs. Līdz ar to bij. LPSR, tāpat kā citos bij. PSRS reģionos, 
dzīvokļu ēku sēriju projektēšana tika uzticēta vietējiem projektētājiem. Tas ļāva no jauna atgriezties pie ķieģeļu 
lietojuma ēku konstrukciju būvniecībā. Darbs pie šīs paaudzes dzīvokļu ēkām tika iesākts 1966. gadā, tomēr ēku 
būvniecību uzsāka tikai pēc trešās paaudzes mājokļu būvniecību regulējošās normatīva SNiP II-Л.1-71 pieņemšanas 
1971. gadā. Minētajai paaudzei pieder šādas Rīgas dzīvokļu ēku sērijas: 103., 104. un 119 [3, 17]. 
          Ēkām plāns veidots taisnstūra formā. Stāvu skaitu - no pieciem līdz sešpadsmit - variējot arī vienas sērijas robežās. 
Sekciju skaits variēts no vienas līdz piecām. Nesošo konstrukciju shēma no betonētām, gan betona paneļu, gan no 
ķieģeļu mūra šķērssienām, savukārt fasādes ir pašnesošas. Sastopami ir arī risinājumi, kur visas ēku konstrukcijas 
mūrētas (103. sērijas variācijas). Dzīvokļu plānojumi, īpaši 119. sērijas gadījumā, ir ļoti plaši. Tika veidoti gan četru, gan 
trīs dzīvokļu organizācija ap kāpņu telpu viena stāva līmenī. Ēkām ir dažāda izmēra lodžijas. Fasāžu apdare un 
arhitektūra ir ļoti daudzveidīga. Cokols veidots no betona – tumši pelēks vai krāsots. 103. sērijas gadījumā nesošo 
konstrukciju un kāpņu telpu apjomu apdares un rizalītu izbūvē tika izmantota ķieģeļu (sarkanā vai baltā) apdare. 
Savukārt dzīvokļu ārsienu betona paneļi ir veidoti ar šķembu apmetumu vai krāsoti. Līdzīga veida paneļu apdare (krāsots 
betons vai šķembu apmetums) izmantota arī 104. un 119. sēriju ēkās. Papildus tam 119. sērijas fasāžu apdarē plaši lietots 
tumši brūns, dzeltens, balts un zaļš flīzējums dažādās kombinācijās, kas kontrastē ar gaiši krāsota, reizēm fakturēta 
betona paneļiem, kā arī fasādēs eksponētas starpstāvu pārsegumu joslas. Tāpat 119. sērijai raksturīgi daudzveidīgi gala 
fasāžu risinājumi – sastopami gan kesonēti, gan citās formās profilēta betona paneļi, kuri veido dažādus ornamentus, gan 
dažādu krāsu flīzējums. Papildus tam, gan 104., gan 119. sērijai sastopami daudzveidīgi lodžiju margu risinājumi – gan 
dažādas formas profilēti betona paneļi, gan no fasādes pamatapdares atšķirīgas krāsas flīzēti betona paneļi. 103. sērijai 
lodžiju margas veidotas no vieglas metāla konstrukcijas,  profilētiem betona paneļiem, vai mūrētas. Ieeju ēkās un kāpņu 
telpu apjomi veidoti vai nu kā mūrēti rizalīti ar iespējamiem dekoratīviem mūrējuma uzirdinājumiem (103. sērijas 
gadījumā), vai ar ierāvumu fasādē, kas akcentēts ar dažādu horizontālas proporcijas vienvērtņu logu kārtojumu (119. 
sērija), vai arī ar lodžijām (104. sērija). Ārdurvis veidotas koka rāmja-pildiņu konstrukcijā ar iestiklotiem pildiņiem. 
Dzīvokļu logiem sastopama gan horizontāli, gan vertikāli orientēta proporcija atkarībā no to novietojuma. Vertikāli 
orientētie logi vienas vērtnes vai ar divdaļīgu dalījumu, savukārt horizontālās proporcijas logiem divdaļīgs vai trīsdaļīgs 
vertikāls dalījums. 
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          Ceturtās paaudzes daudzdzīvokļu ēkas (no 1985. gada). 1985. gadā tika pieņemta jauna būvniecības norma 
SNiP 2.08.01-85. Vēlāk papildus tam 1989. gadā tika pieņemta to koriģējošā norma SNiP 2.08.01-89, uzstādot papildu 
prasības dzīvokļu ēku projektēšanai. Prasības galvenokārt bija vērstas uz dzīvokļu aprīkojuma nodrošinājuma 
uzlabošanu, tai skaitā vides pieejamības nodrošināšanu, kā arī noteiktu dzīvojamo telpu minimālo izmēru prasību 
palielināšanu. Šīs ēkas Krievijas teritorijā turpina būvēt arī mūsdienās [4, 441]. Savukārt, Latvijā pēc trešās paaudzes ēku 
projektiem jaunas masveida apbūves dzīvokļu ēku sērijas vairs netika radītas. Viens no iemesliem tam bija trešās 
paaudzes, īpaši 119. sērijas, ēku atbilstība jaunajām prasībām [3, 17]. Papildus tam, valsts iekārtas maiņa 1991. gadā 
lielā mērā pārtrauca esošo dzīvojamo rajonu un to dzīvokļu ēku projektēšanas un būvniecības sistēmu. Minēto iemeslu 
dēļ 20. gs. astoņdesmitos gados turpināja būvēt dzīvojamos rajonus un mikrorajonus, kurus veidoja no 104. un 119. 
sēriju ēkām (piemēram, Zolitūde). To arhitektoniskās pamatiezīmes raksturīgas trešās paaudzes mājokļiem.  
          Par vienīgo dzīvokļu ēku sēriju Rīgā, kuru varētu pieskaitīt jaunām ceturtās paaudzes dzīvokļu ēku sērijām, 
uzskatāms dažādos avotos minētais Franču projekts. Tā būvniecība mazos apjomos Rīgā tika izvērsta 20. gs. 
astoņdesmito gadu otrajā pusē, kopumā izbūvējot trīs ēkas (Madonas ielā 23 un 21, kā arī Ilūkstes ielā 99), un iesākot vēl 
vienas ēkas būvniecību (Dzelzavas ielā 68), kura pabeigta 2004. gadā [5]. Papildus Franču projekta sērijai Pļavniekos 
tika izbūvētas vēl četras no tās atšķirīgas vienas sērijas dzīvokļu ēkas Lubānas un A. Saharova ielā.  
          Abas minētās dzīvokļu ēku sērijas ir torņa tipa, sešpadsmit līdz astoņpadsmit stāvus augstas un atšķirībā no 
iepriekšējo paaudžu ēkām būvētas no monolītā dzelzsbetona. Bij. LPSR laikā pabeigto ēku betona fasādes krāsotas 
pelēkos vai gaišos okera un ķieģeļsarkanos toņos. To horizontālais dalījums uzsvērts ar taisna leņķa profila starpdzegām 
katra stāva pārseguma līmenī, kā arī imitēts vertikāli orientēts paneļu dalījums. Franču projekta gadījumā fasāžu 
vertikalitāti uzsver gan tajās iedziļinātas, gan rizalītos viena virs otras izvietotas lodžijas. To margas veidotas no monolīti 
betonētām gludām, baltā krāsā krāsotām betona plātnēm. Ēku silueta izteiksmīgums panākts ar lodžiju dziļuma variēšanu 
rizalītos, kā arī kombinējot vairākus savstarpēji nobīdītus izteikti vertikālas orientācijas taisnstūra paralēlskaldņa formas 
dažāda augstuma apjomus. Visas ēkas vertikālās šķautnes, tai skaitā lodžiju stūros, noapaļotas. Fasādi vainago par 
visiem pārējiem to veidojošiem apjomiem augstākais centrālais apjoms ar ieslīpinātām vertikālajām šķautnēm. Ēkā ir 
četras ieejas, katra no tām izvietota zem otrā stāva lodžijas. Ieejas mezgli akcentēti ar profilētiem plakaniskiem balstiem. 
Durvis ar dēļu apšuvumu. Logi taisnstūra formas. Horizontāli orientētiem logiem vertikāls dalījums ar divām vērtnēm, 
savukārt vertikāli orientētiem logiem horizontāls dalījums. Daļā ēku veidojošo apjumu logu ailes akcentētas ar baltā 
krāsā krāsotām liekta profila apmalēm.  
          Otra apskatāmā dzīvokļu ēku sērija nosacīti askētiskāka un simetriskāka savās formās. Tās pamatformu plānā 
veido vertikāli orientēts taisnstūra paralēlskaldnis ar plānā taisnleņķa trijstūra formas ierāvumiem pamatapjoma stūros. 
Ēkai samērā augsts cokols ar šuvotu dolomītakmeņu mūrējuma apdari. Fasādes vainago nošķelts frontons. Ēkā viena 
ieeja, kura akcentēta ar kāpņu formai sekojošu jumtiņu virs tās, kā arī ar dolomītakmeņiem apdarinātām kāpnes 
ieskaujošām sienām. Būves apjomu stūros izvietoti balkoni, kuru sānos apjoma vertikālo šķautņu akcentēšanas nolūkos 
slīpi nošķeltas formas stūra logi. Balkonu margas veido gluda betonēta plāksne ar slīpu nošķēlumu tās apakšmalā. 
Pārējie logi horizontāli orientēta taisnstūra formā ar vertikālu dalījumu un divām vērtnēm. 
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Rīgas dzīvojamo rajonu problemātika mūsdienās 
 
          Mūsdienās lielmēroga dzīvojamos rajonus asociē ar dažādu sociālu, arhitektonisku, estētisku un būvtehnisku 
problēmu loku. Viens no sociālo problēmu iemesliem ir dzīvokļu privatizēšanas process pēc Latvijas Republikas 
neatkarības atgūšanas. Tā rezultātā Rīgā ir privatizēta lielākā daļa dzīvokļu (2006. gadā bija privatizēti jau vairāk kā 90 
% dzīvokļu [6, 3]), šādi radot sadrumstalotu īpašuma struktūru un apgrūtinot darbības (piemēram, remonta veikšanu) ar 
ēkām kopumā. Paralēli privatizācijas procesam noritēja arī īpašumu denacionalizācija. Abi šie procesi veicināja 
dzīvojamo rajonu bij. PSRS laikos projektēto vienoto teritoriju zemes sadalīšanu ēkām piesaistāmajos zemesgabalos, kā 
arī daļu zemju atdošanu bijušo īpašnieku pēcnācējiem, reizēm radot situāciju, kad privatizētu dzīvokļu ēka atrodas uz 
viena vai vairākiem privātiem zemesgabaliem. Līdzīga situācija sastopama ar šo ēku pagalmiem. Papildus tam, notikusi 
iedzīvotāju sociālā noslāņošanās, kas konkrētos gadījumos var aizkavēt veiksmīgas kopīpašuma uzturēšanas darbības. 
          Par vienu no telpiskām problēmām atzīta pārāk lielā brīvā platība (agrāko bērnu rotaļu laukumu un zaļās zonas) 
starp dzīvojamām ēkām, kas radusies, pakāpeniski novecojot un izzūdot, vai arī ilgstošas labiekārtojuma un zaļo zonu 
elementu nekopšanas dēļ. Rezultātā minētās teritorijas tiek pārveidotas, piemēram par auto stāvvietām, vai izmantotas 
komerciāli [1, 357]. Pēdējo desmitgažu laikā kopš LR neatkarības renovācijas ievērojami palielinājies privātā auto 
transporta skaits. Tas, savukārt, radījis nebijušu pieprasījumu pēc auto stāvvietām, kas oriģinālā, ja bija paredzētas, tad 
ļoti ierobežotā skaitā, ne tuvu neapmierinot mūsdienās izplatīto situāciju, kad uz katru dzīvokli var būt viena automašīna. 
Rezultātā automašīnu novietošanai sāk izmantot iekšpagalmus un atsevišķos gadījumos pat to zaļās zonas. Dzīvokļu 
ēkām dažāda izmēra un konfigurācijas pagalmi. Sastopami arī tādi, kuru forma ir proporcionāli pārāk izstiepta, kā arī 
pārāk lielu izmēru pagalmi, kuru lietderība apšaubāma [7, 45]. Vairāki no šādiem pagalmiem mūsdienās papildināti ar 
jaunu dzīvojamo apbūvi un ielu tīklu. Papildus minētajam, dzīvojamos rajonos trūkst sociālu un rekreatīvu funkciju 
nodrošinošu vietu. 
          Salīdzinot ar esošo dzīvojamo rajonu dzīvojamo fondu, mūsdienu mājoklim un tā iedzīvotājiem augstākas 
prasības. Kā prioritāte minama, drošība, intimitāte, iekštelpu sasaiste ar ārtelpu [1, 360], vides pieejamība, individualizēti 
arhitektoniski risinājumi (mājoklis ar savu individuālu identitāti), energoefektivitāte. Papildus tam, tā kā daļa dzīvojamo 
rajonu ēku vecumā sasniegušas piecdesmit gadu slieksni, aktuāls kļūst jautājums par to izvērtēšanu kā kultūrvēsturiska 
mantojumu, kas atspoguļo sava laikmeta ideoloģisko, ekonomisko un sociālo procesu gaitu. To aktualizē Latvijā un tai 
skaitā Rīgā uzsācies dzīvojamo rajonu dzīvokļu ēku siltināšanas process, kura gaitā daļa ēku iegūst jaunu arhitektonisku 
identitāti. 
          Padomju laika vai postpadomju arhitektūras mantojuma vērtība vēl tiek apzināta un nav koncepcijas jeb redzējuma 
kā to saglabāt, un vai vispār to vajag saglabāt. Tikmēr iedzīvotāji maksā rēķinus, bet daļu no tiem neapmierina klimata 
komforta apstākļi savos mājokļos aukstajā laikā. Turīgākie iedzīvotāji no padomju laiku mājām pārceļas uz jaunākiem 
projektiem, jo vēlas kvalitatīvāku dzīves vidi un arī nevēlas maksāt par apkārtējas vides sildīšanu. 
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          Savukārt Eiropas direktīvas prasa samazināt enerģijas patēriņu un viens no veidiem, kā to veikt, ir mājokļu 
atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, tostarp, siltinot un atjaunojot ēku ārsienas. Tam tiek piešķirti līdzekļi 
no Eiropas savienības fondiem, no pašvaldības un valsts budžeta. Diemžēl jautājums par ēku atjaunošanu netiek risināts 
konceptuāli jeb kompleksi. Ja tiek atjaunota tikai ēka, apkārtne vienalga paliek visai degradēta. Šis ir jautājums ne tikai 
par kvartālu kompleksu atjaunošanu, bet arī par arhitektūras mantojumu un pilsētvidi kopumā. Piemēram, Austrijā ir 
ēkas, kuru arhitektūra tiek novērtēta kā saglabājama, tāpēc tiek risināts jautājums nevis par dotāciju un atbalstu ēkas 
siltināšnai, bet par atbalstu iedzīvotājiem apkures rēķinu nomaksā, jo netiek pieļauta ēkas fasādes siltināšana. Risinājumi 
noteikti ir atrodami arī Rīgas un pārējā Lavijā sastopamu mikrorajonu un vērtīgo arhitektūras piemēru atjaunošanai, kā 
arī energoefektivitātes paaugstināšanai. Tomēr tas prasa ļoti plašu iesaistīto pušu sadarbību. Nākošajā vēstneša numurā 
lasiet par atsevišķu ēku atjaunošanas veiksmēm un neveiksmēm. 
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Daudzlīmeņu pārvaldības veicināšana enerģijas efektivitātes 
paaugstināšanai: multEE projekts 

 
 
 
 
Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs, Dr.sc.ing. Ivars Kudreņickis 
 
 
          Fizikālās Enerģētikas institūts šobrīd aktīvi piedalās vairākos projektos, kuri ir saņēmuši Eiropas Savienības 
pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu. Viens no tiem ir MultEE projekts, kura 
mērķis ir uzlabot energoefektivitātes rīcībpolitiku plānošanas un īstenošanas saskaņotību, pilnveidot enerģijas 
ietaupījumu novērtēšanas metodoloģijas un paaugstināt šo ietaupījumu novērtēšanas kvalitāti. Projekta norises laiks ir 
2015.gada marts - 2017.gada augusts. MultEE konsorcija partneri pārstāv gan pētniecības iestādes, kuras piedāvā 
modernas zināšanas energoapgādes, energoefektivitātes novērtēšanas un enerģijas stratēģiju izstrādāšanas jomā, gan 
valsts aģentūras, kuras atbild par energoefektivitātes politikas izstrādi un īstenošanu, gan arī citas organizācijas ar īpašām 
zināšanām spēju attīstības, zināšanu nodošanas un izplatīšanas jomā. 
          Energoefektivitāte (EE) ir viens no Eiropas Savienības enerģētikas - klimata politikas pīlāriem. Energoefektivitāte 
sniedz daudzveidīgus ieguvumus: enerģijas izmaksu samazinājumu, enerģijas resursu importa samazinājumu, negatīvo 
ietekmju uz vidi samazinājumu. Lai gan šie ieguvumi ir acīmredzami, tomēr efektīvu EE rīcībpolitiku attīstību un 
ieviešanu joprojām kavē virkne šķēršļu. Kā īpaši svarīgus var minēt sekojošus: 1) bieži nav  pieejami ticami dati par EE 
pasākumu rezultātiem un sasniegtajām pozitīvajām ietekmēm; 2) EE plāni nacionālajā līmenī netiek pietiekoši 
harmonizēti ar pašvaldību interesēm un plāniem;  3) publiskās pārvaldes iestādēm bieži pietrūkst nepieciešamo spēju un 
prasmju panākt šo plānu un rīcību savstarpējo saskaņotību, nodrošināt visu pārvaldes līmeņu saskaņotu darbību EE 
pasākumu efektīvai ieviešanai. 
          MultEE projekta „interešu lauks” stratēģiski aptver dažādu plānu veidus, kuros tiek risināti EE  jautājumi, un 
projekts ir vērsts uz šajos plānos noteikto mērķu un sasniegto rezultātu no-vērtēšanas integrāciju vienotā sistēmā. 
Tādējādi projekts sniedz būtisku ieguldījumu augšup-vērstās („bottom-up”) novērtējuma metodoloģijas pilnveidošanai 
un pielietošanai, kas sekmēs Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti noteikto energoietaupījumu aprēķināšanas un 
ziņošanas sistēmas izveidošanu Latvijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, projekts paredz 2 galvenos darbības virzienus: 
pirmkārt, energoietaupījumu inovatīvu monitoringa un verifikācijas sistēmu attīstība, un, otrkārt, rekomendācijas, lai 
uzlabotu un pilnveidotu energoefektivitātes pasākumu koordināciju starp dažādiem administratīvās pārvaldes 
līmeņiem. 
          Šobrīd izmantotās monitoringa un verifikācijas (M&V) sistēmas bieži vien nenodrošina atbilstošu monitoringa 
procesu un statistiku un tādēļ nepilnīgi novērtē īstenoto EE pasākumu sasniegtos rezultātus. Inovatīvu M&V sistēmu, 
kuras tiek attīstītas MultEE projekta ietvarā, izstrāde un ieviešana dos metodoloģisko  atbalstu valstu nacionālajām, 
reģionālajām un vietējo pašvaldību pārvaldes iestādēm, veicinās EE pasākumu novērtēšanas augšupvērstās metodes 
piemērošanai nepieciešamo datu apkopošanas sistēmas izveidošanu un tās izmantošanu turpmākajā plānošanā, atļaus 
regulāri sekot un izvērtēt EE pasākumu ieviešanas gaitu un savlaicīgi nodrošināt un ieviest nepieciešamās korekcijas un 
papildinājumus EE rīcībpolitikās. 
          EE rīcībpolitiku efektīvas vertikālās koordinācijas nodrošināšana starp dažādiem administratīvās pārvaldes 
limeņiem joprojām ir aktuāls uzdevums daudzās Eiropas Savienības valstīs. Koordinācijas mehānismu un instrumentu 
trūkums rada nozīmīgas grūtības EE rīcībpolitiku plānošanā saskaņot sasniedzamos EE mērķus un ieviešamos 
pasākumus. Dēļ nepilnīgas informācijas apmaiņas starp dažādiem pārvaldes līmeņiem bieži nav pieejama vispār vai ir 
pieejama tikai fragmentēta informācija par reģionālajā un vietējo pašvaldību līmenī realizētajiem EE pasākumiem un to 
rezultātiem. MultEE projektā izstrādājamās rekomendācijas kā uzlabot EE vertikālās koordinācijas mehānismus 
sniegs atbalstu EE rīcībpolitiku plānotājiem un ieviesējiem labāk pārredzēt, saskaņot un novērtēt dažādos pārvaldes 
līmeņos realizējamos pasākumus un pilnveidot to efektivitāti. 
 
Projekta izpilde paredz vairākas darba pakotnes: 
• Pārskats par M&V sistēmām un koordinācijas mehānismiem ES dalībvalstīs. Status quo un labās prakses piemēru  
  identifikācija un analīze.  
• Inovatīvu tīmekļa IT risinājumu izstrāde kā praktiskais instruments augšupvērsta monitoringa nodrošināšanai. 
• Ieteikumi konkrētajai valstij piemērotāko koordinācijas mehānismu izveidei un ieviešanai. 
• Rezultātu izplatīšana un komunikācija. 
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          Projekta izpildes pirmajā gadā ir izstrādāti vairāki nozīmīgi ziņojumi, kuri ir publicēti projekta tīmekļa vietnē. 
Galvenais projekta vietnes elements ir ES 28 valstu faktu lapas, kuras tiek atvērtas izmantojot konkrētās valsts karti. 
Valstu faktu lapas ne tikai apkopo esošo situāciju attiecībā par M&V sistēmām un koordinācijas mehānismiem, kuri tiek 
izmantoti konkrētajā valstī, bet ietver arī plašu projekta izpildē identificētu labāko prakšu spektru un rekomendācijas 
izrietošas no to analīzes. Tāpat projekta tīmekļa vietnē ir pieejami arī ziņojumi par izveidotajām augšup-vērstajām 
enerģijas ietaupījumu aprēķinu metodēm un datu apkopošanas procesiem. 
          Drīzumā tiks publicēta arī informācija par GIZ/Open Regional Fund for South East Europe – Energy Efficiency 
(ORF-EE) izveidoto Interneta rīku, kura mērķis ir dot monitoringa  iespējas attiecībā uz visiem EE plāniem un 
programmām, kuri tiek realizēti dažādos administratīvās pārvaldes līmeņos. Tajā skaitā īpaši nozīmīga ir projektā 
piedāvātā sasaistes izveide ar pašvaldību un reģionu brīvprātīgi izstrādājamajiem Ilgtspējīgas Enerģētikas Rīcības 
plāniem Pilsētu mēru Pakta ietvarā. Tādējādi izveidotais rīks dos iespēju apzināt un apkopot vienotā sistēmā dažādus uz 
energoefektivitātes paaugstināšanu orientētos plānus, tajos noteiktos mērķus un pasākumus, tā sniedzot ieguldījumu 
augstākā līmeņa – nacionālā energoefektivitātes rīcības plāna izstrādē. Šobrīd notiek minētā rīka testēšanas process. 
Projekta vadošais partneris ir GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), konsorcija dalībnieki – 
Austrijas Enerģētikas Aģentūra (AEA), Atjaunojamo Enerģijas Resursu un Ietaupījumu Centrs (CRES, Grieķija),  
Fizikālās Enerģētikas institūts (FEI, Latvija), Enerģētikas Institūts Hrvoje Pozar (EIHP, Horvātija), Lietuvas Enerģētikas 
institūts (LEI), BDR Maķedonijas Enerģijas Efektivitātes Centrs (MACEF), Slovākijas Inovācijas un Enerģētikas 
Aģentūra (SIEA), Roskildes Universitāte (RUC, Dānija). Projekta rezultātu izplatīšanu nodrošina konsorcija partneris – 
Ekoloģiskais Institūts (EI, Vācija). Projekts ir inovatīvs turpinājums konsorcija partneru līdz šim realizētajiem 
projektiem, apvienojot konsorcija dalībnieku pieredzi un iegūstot jaunu sinerģiju. Plašāku informāciju par projektu variet 
iegūt projekta tīmekļa vietnē - www.multee.eu 
 
Kontaktinformācija: 
E-pasts:  energy@edi.lv 
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