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Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta zinātnieki ir 

izstrādājuši „Latvijas Zaļās Enerģijas Stratēģiju 2050”, kas balstās uz pēdējo piecu gadu laikā 

veiktajiem pētījumiem par energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu ieviešanu Latvijā. Stratēģijā noteikti īstermiņa mērķi un ilgtermiņa mērķi 

energosektora ilgtspējīgai attīstībai. Lai sasniegtu enerģijas patēriņa samazinājumu un 

neatkarību no fosilajiem kurināmajiem, stratēģijā izstrādāti 3 paralēli virzieni: energoresursu 

patēriņa sakārtošana, uzsākot energopārvaldības politiku valsts līmenī, jaunu tehnoloģisku 

risinājumu ieviešana un lietišķās zinātniskās izpētes uzdevumu paplašināšana, sākot no valsts 

energopolitikas modelēšanas līdz inovatīvu energotehnoloģiju radīšanai. Stratēģijā 

iestrādāti to aktuālo problēmu risinājumi, kuri ir svarīgi šobrīd, piemēram, kā samazināt 

maksu par siltumu 2 līdz 3 gadu laikā, kā arī tādi aspekti, kas kļūs aktuāli nākamajā 

piecgadē, piemēram, kā sabalansēt biomasas, vēja, saules un citu atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu. 
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1. Jauna enerģētikas politikas ēra 
Ir pienācis pēdējais brīdis pievērsties valsts ilgtspējīgas enerģētikas stratēģijas izstrādei 

un tajā iestrādāto mērķu īstenošanai. ES vadošās dalībvalstis pēdējo desmit gadu laikā ir ne 

tikai domājušas par zaļās enerģētikas attīstību, bet arī ieviesušas šīs idejas savās valstīs. 

Tagad ir izvirzīti jauni mērķi: daudzās ES dalībvalstīs ir tapušas enerģētikas attīstības 

stratēģijas, no kurām vislielākais izaicinājums ir Dānijas valdības izstrādātā un pieņemtā 

zaļās enerģētikas stratēģija līdz 2050. gadam.  

Latvija var un spēj pieņemt Eiropas Savienības vadošo valstu izaicinājumu sekot zaļās 

izaugsmes enerģētikas stratēģijai. Mūsu valstī ir visas iespējas veidot sakārtotu, videi un 

klimatam draudzīgu ekonomiku. 

Valsts enerģētikas ilgtermiņa stratēģija ir izstrādāta tā, lai ieskicētu reālus mērķus, 

aprakstot attīstības hipotēzi ilgtermiņā (2050. gadā) un pēc tam projicēto mērķi salīdzinātu 

ar reāli sasniegto starpperiodos, kurus sākotnēji varētu definēt ar 2 gadu laika intervālu, bet, 

Latvijai ir četru veidu starptautiskas saistības, kas tieši ietekmē valsts zaļās izaugsmes 

iespējas: 

 Energoefektivitātes paaugstināšana gala enerģijas lietotāja pusē laika 

periodā no 2009. līdz 2016. gadam 

 9% enerģijas patēriņa samazinājums; 

 Atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas paplašināšana enerģētikas 

sektorā līdz 2020. gadam 

 40% īpatsvars enerģijas gala patēriņā (2010. gadā 33,6%); 

 AER izmantošanas paplašināšana transportā līdz 2020. gadam 

 10% biodegvielas īpatsvars pēc energoietilpības (2010. gadā 2,3%); 

 Siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) izmaiľas laika periodā no 2013.-

2020. gadam: 

 -21% ETS (emisiju tirdzniecības shēmas dalībnieki) sektorā;  

 +17% ne-ETS (emisiju tirdzniecības shēmā nepiedalās) sektorā. 
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sākot ar 2020. gadu, – ar 5 gadu laika sprīdi. Tas nozīmē enerģētikas sektora virzību uz 

elastīgu attīstību un reālas energoresursu patēriņa pārvaldības sistēmas izveidi valsts līmenī. 

Valsts energoapgādes stratēģijai jākoncentrējas uz elementiem, kuri ir daudzsološāki, 

lai sasniegtu:  

 ekonomiski pamatotu energosektora attīstību – no izmaksu efektivitātes viedokļa; 

 ekoloģiski pamatotu energosektora attīstību – no ietekmes uz klimata pārmaiņām un vides 

piesārņojuma aspekta; 

 transporta sistēmu bez fosilā kurināmā. 

To, kā šo procesu realizēt un kuras ir prioritārās nozares, nosaka izmaksas un tehnoloģiju 

attīstība. Tāpēc, lai sasniegtu neatkarību no fosilajiem kurināmajiem, stratēģijā ir jābūt 

vismaz 3 paralēliem ceļiem, kuri gan saplūst, gan šķiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ceļš 

Pāreja uz energoefektīvāku enerģijas patēriņu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu: 

 augstāka energoefektivitāte enerģijas lietošanā; 

 palielināta biomasas un biogāzes izmantošana; 

 vairāk atjaunojamās enerģijas no vēja selgā un uz sauszemes. 

 

2. ceļš 

Jaunu risinājumu integrēšana enerģētikas sektorā un transporta 

sistēmā: 

 zaļā transporta sektors; 

 jauna ēra energopolitikas pārvaldībā;  

 pāreja no fosilā kurināmā uz neatkarīgu energosistēmu 

valstiskā un reģionālā līmenī. 

 

3. ceļš 

Izpēte, attīstība un demonstrācija:  

 valsts energoapgādes sistēmas modelēšana, attīstības 

vērtēšanas, kontroles un monitoringa sistēmas izveide; 

 vispusīga demonstrācija un sagatavošana plašam 

pieprasījumam tirgū. Integrācija transporta nozarē un 

energosistēmās; 

 zaļās energoapgādes sistēmas izaugsme, balstoties uz izpēti, 

demonstrāciju un sagatavošanu tirgus pieprasījumam. 
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1.1. Principi pārejai uz enerģētisko neatkarību  

Valsts energosektora attīstības zaļās enerģijas izaugsmes stratēģijā iestrādātie principi 

ietver ekonomiskos, finanšu, vides un klimata, socioekonomiskos un pārvaldības aspektus. 

 Izmaksu efektivitāte. Izmaksu efektivitātes pasākumi ir ekonomiski pamatoti; tie 

nodrošina maksimālu energoapgādes drošību un augstu fosilā kurināmā izmantošanas 

samazinājumu attiecībā pret katru ieguldīto LVL. 

Tas nozīmē, kas uzsvars netiek likts uz liela mēroga iekārtām, kurām nepieciešamas lielas 

investīcijas.  

Dārgu tehnoloģiju izmantošanas vietā galvenā uzmanība ir jāpievērš izpētei, attīstībai 

un demonstrācijai, kas ilgtermiņā var padarīt šīs tehnoloģijas konkurētspējīgas ar 

zemākām investīcijām. 

 Minimāla ietekme uz publiskajām finansēm. Ieguvumu un izmaksu sadalījums pārejai uz 

t.s. zaļo izaugsmi nedrīkst negatīvi ietekmēt valsts budţetu. Visi izdevumi ir pilnībā 

jānosedz energoresursu patērētājiem (gan komersantiem, gan arī mājsaimniecībām).  

 Atjaunota konkurētspēja. Pārejai uz zaļo izaugsmi ir jāņem vērā, kā tas ietekmēs Latvijas 

biznesa vides konkurētspēju. Enerģijas cenas un tarifus veidojošiem mehānismiem un to 

ietekmējošiem faktoriem ir jābūt caurspīdīgiem un ilgtermiņā prognozējamiem, lai 

patērētāji un investori varētu pieņemt atbilstošus lēmumus turpmākajai attīstībai. 

 Elastīguma princips. Energosektora attīstības prognozes balstās uz regulāras 

energosektora darbības un pārvaldības analīzes, turklāt jaunu tehnoloģisko risinājumu 

ieviešana ir jākoriģē atbilstoši procesiem enerģētikas tirgū Eiropas Savienībā un pasaulē, 

piemēram, ja biomasas cena pieaug, jāpāriet uz citu lētāku atjaunojamo energoresursu 

ar lielākām investīcijām (vēju, sauli utt.). 

 Pilnvērtīga starptautisko sadarbību izmantošana. Pārejas procesam ir jāizmanto visas 

globālajā pasaulē un Eiropas Savienībā pieejamās iespējas. Mērķis nav energoresursu 

ziņā izolēta Latvija. Latvijai ir jāsāk apgūt starptautiskā energotirgus priekšrocības. 

 Energoapgādes sistēmas drošums. Energoapgādes sistēmai valstī ir jābūt drošai, bet to 

nodrošinošiem pasākumiem jābūt ekonomiski pamatotiem. Jāmaina līdzšinējā prakse 

drošību balstīt uz investīcijām lielas jaudas energoblokos. Energoapgādes drošībai 

jāizmanto modernas kliedētās raţošanas un viedo tīklu tehnoloģijas. Zemāks primārās 

enerģijas patēriņš un būtisks fosilā kurināmā samazinājums stabilizēs enerģijas cenas. 

 Augšupejošais modelis (bottom – up). Ikviena enerģijas lietotāja iesaistīšana un 

darbības modelēšana ir piemērotāka Latvijas energosektoram kopumā, jo tādējādi ir 

lielākas iespējas īstenot reālus energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu 

projektus energoresursu patērētāju pusē un sasniegt fosilo energoresursu patēriņa 

samazinājumu. 

 Centralizācijas principa atbalstīšana siltumapgādē. Centralizēta siltumapgāde siltuma 

slodţu centros ir ekonomiski izdevīga un videi un klimatam draudzīgāka nekā individuālo 

katlu māju būve. Ir jāstrādā biznesa ekonomikas principam, t.i., precei 

vairumtirdzniecībā ir jāmaksā mazāk nekā mazumtirdzniecībā. 

 Energosistēmas elastīgums. Ir jāizvēlas tādi atjaunojamie energoresursi, kas no aprites 

cikla analīzes viedokļa ir ekonomiski pamatoti, videi un klimatam draudzīgi, un to 

izmantošanas apjomiem ir jāmainās atkarībā no cenām, resursu pieejamības, inovatīvu 

tehnoloģiju attīstības, ietekmes uz klimatu samazināšanas politiku. 

 Tirgus modelis. Zaļās izaugsmes pārejas periodā ir jānodrošina konkurētspējīgi 

elektroenerģijas un energoresursu (piemēram, dabas gāzes) tirgi. Valsts virzība uz 
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vienotu Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgu un pārvades sistēmas operatora piemaksu, 

kas ir augstākas nekā citās valstīs, pārskatīšana pozitīvi ietekmēs valsts konkurētspēju. 

Jāpārskata arī dabas gāzes augstās izmaksas mūsu valstī.  

 Biznesa modelis. Siltumenerģijas un elektroenerģijas raţošanai, pārvadei un realizācijai 

jābalstās uz biznesa ekonomikas pamatiem.  Zaļās izaugsmes pārejas periodā ir 

iespējams līdzfinansējums investīcijām tikai atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

gadījumā, pilnībā atsakoties subsīdijām fosilajam energoresursam jebkurā enerģijas 

raţošanas formā.  

 Pakāpeniskums. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes 

paaugstināšanas jautājumu risināšana jāveic soli pa solim, ievērojot prioritātes, un 

nedrīkst vienlaicīgi veikt visus pasākumus. 

 Ilgtspējīgas attīstības modelis. Energosistēmas attīstībai ir jābūt ilgtermiņa procesam, 

domājot 30-40 gadus uz priekšu par dabas resursiem, ietekmi uz klimata pārmaiņām, 

socioekonomisko attīstību utt. 

 Līmeņatzīmes modelis. Siltumenerģijas tarifu regulēšanas modelī ir jāveic steidzamas 

izmaiņas, lai energoavotu īpašniekiem būtu motivācija paaugstināt energoefektivitāti 

un meklēt ekonomiski pamatotus energoavotu darbības risinājumus. Tas varētu būt 

īstermiņa risinājums. 

 Vērtēšanas modelis. Lai iecerētie pasākumi īstenotos, nepietiek ar mērķa noteikšanu. Ir 

nepieciešams veikt kontroles un monitoringa pasākumus, analizējot un vērtējot 

iecerētos pasākumus un iegūtos rezultātus, lai nepieciešamības gadījumā koriģētu 

nākamos soļus pretī zaļajai izaugsmei. 

1.2. Plašs energopolitikas instrumentu spektrs 

  

Latvijā vienlīdz svarīgi ir energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi un atjaunojamo 

energoresursu izmantošana visā Latvijas teritorijā. 

Stratēģija pārsvarā satur iniciatīvas, kuras ir saistītas pirmkārt ar valsts bagātības - 

biomasas efektīvu izmantošanu, otrkārt – ar resursu, kurus sniedz Baltijas jūra, pārdomātu 

apgūšanu un pakāpenisku saules enerģijas integrēšanu energosistēmā.  

1.3. Būtiskas ietekmes un ieguvumu stratēģija valsts 

ekonomiskās attīstības kontekstā  

Valdības stratēģijā ir ieskicēts ceļš pārejai no fosilajiem energoresursiem uz neatkarīgu 

energoapgādi, kas pirmajā dekādē kā būtiskāko izceļ enerģijas patēriņa samazināšanu un 

ekonomiski pamatotu atjaunojamo energoresursu izmantošanu.  

Valdības stratēģijai ir jāietver plašs ambiciozu energopolitikas instrumentu spektrs: 

 pasākumi, kuri nekavējoties ietekmē Latvijas energopolitiku (1.ceļš); 

 pasākumi, kurus plāno un sagatavo pārejai uz energoefektīvu neatkarību no fosilā 

kurināmā (2. ceļš); 

 pasākumi, kuri virzīti uz energotehnoloģiju attīstību un uzlabojumiem (3. ceļš).  
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Latvijā ir iegūta laba un stabila pieredze atjaunojamo energoresursu izmantošanā 

centralizētas siltumapgādes katlu mājās; to ir iespējams jau 2011. un 2012. gadā 

nekavējoties pārņemt tajos energoavotos, kuriem ir augsti siltumenerģijas tarifi.  

Zaļās izaugsmes iniciatīvas ilgtermiņā ļaus sasniegt zemāku enerģijas patēriņu un lielāku 

atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, nodrošinās energoapgādes drošību, samazinās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas un pavērs labas biznesa iespējas Latvijas uzņēmējiem  

enerģētikas un klimata risinājumu īstenošanai  Latvijā un pasaulē.   

1.4. Mazāk fosilā kurināmā  

Jaunas valdības iniciatīvas vispirms biomasas resursu pilnvērtīgākā izmantošanā un 

mērķtiecīgā Eiropas Savienības līdzfinansējumu lietojumā dos iespēju samazināt fosilā 

kurināmā patēriņu un sasniegt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 40% apjomā no 

enerģijas gala patēriņa. 

Kaut arī gan vienu, gan otru augstākminēto pasākumu ieviešanas intensitāte ir bijusi 

lēnāka par plānoto, Latvijai ir visas iespējas sasniegt 2020. gada mērķus.  

2008. gada izpēte par reāli veicamo pasākumu ieviešanas iespēju analīzi un prognozi 

ES mērķu sasniegšanai [RTU VASSI, 2008] zaļajā scenārijā (skat. vidējo stabiņu 1. attēlā) 

atspoguļo, ka salīdzinājumā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem (skat. kreiso stabiņu 

1. attēlā) 2010. gada rezultāti ir attālinājuši Latviju no mērķa.  

 

1. att. Fosilā kurināmā un AER patēriņš 2010. gadā un 2020. gadā 

Tas nozīmē, ka esošie politikas instrumenti ir vāji un nenodrošina izvirzīto mērķu 

sasniegšanu, turklāt ir pieaudzis ne tikai enerģijas patēriņš, bet arī dabas gāzes īpatsvars 

kopējā energobilancē. Eurostat dati liecina, ka dabas gāzes lietojuma pieaugums 

2009. gadā bija par 5,4% lielāks nekā iepriekšējā gadā, bet 2010. gadā – par 3,3% lielāks 

nekā 2009. gadā. 

Ja Latvija apņemas nākošajā pusgadsimtā attīstīt zaļo izaugsmi, valsts energosektoram 

būs jāsper milzīgs solis atjaunojamo energoresursu virzienā, atsakoties no fosilajiem 

kurināmajiem. Latvija ir uzsākusi ceļu uz zaļo enerģētiku kopš neatkarības atgūšanas un 
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rūpniecības sektora sabrukuma situācija no energoresursu patēriņa viedokļa stabilizējās, 

sasniedzot fosilā kurināmā izmantošanas minimumu 1999.gadā (skat. 2. attēlu). Pēc 

2000.gada fosilā kurināmā patēriņa datu statistika uzrāda to pieaugumu. Prognozējot fosilā 

kurināmā patēriņa izmaiņas ir jāņem vērā valsts enerģētikas politikas pasākumi, jo bez tiem 

zaļo mērķu sasniegšana nebūs iespējama. 

 

2. att. Fosilo kurināmo patēriņš 1990. – 2050. g. (ar transportu) 

Laika periods no 1993. līdz 1999. gadam ir centralizētās siltumapgādes sakārtošanas 

izaicinājuma periods, kura laikā ar Zviedrijas, Dānijas un Holandes valdību  kredītlīniju 

palīdzību un starptautisko un vietējo ekspertu konsultācijām 20 katlu mājās fosilo kurināmo 

aizvietoja ar koksnes šķeldu. Par šķeldas katlu māju ieviešanas soļu pareizību iespējams 

pārliecināties arī šobrīd, kad iepriekšminētajām katlu mājām pievienojušies Eiropas 

struktūrfondu līdzfinansēti energoavoti. Tie rezultējas Latvijas centralizēto siltumapgādes 

sistēmu siltumenerģijas tarifu vērtībās: biomasas katlu mājās siltumenerģijas raţošanas tarifs 

ir zemāks, turklāt vietām tas ir pat divas reizes mazāks par dabas gāzes katlu māju tarifu.  

Ekonomiskie skaitļi un apgūtā praktiskā pieredze pamazām grauj mītu, ka komfortablās 

gāzes katlu mājas ir vienīgais un pareizais risinājums. Tas vienlaicīgi apstiprina arī zināšanu 

un informācijas nozīmi atjaunojamo energoresursu ieviešanas pasākumu realizācijā. 

Lai sasniegtu optimālo fosilo kurināmo samazināšanas scenāriju 2050. gadā, ar 

2020. gadā uzsāktajiem pasākumiem un to turpināšanu nepietiks, būs nepieciešamas 

jaunas ierosmes un iniciatīvas pēc 2020. gada.   
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3. att. Fosilā kurināmā izmantošana energosektorā 2010. - 2020. g. (ir ietverts transporta sektors) 

Valstī ir pieredze atjaunojamo energoresursu izmantošanā enerģētikas sektorā, taču  

transporta nozarē situācija ir atšķirīga. Šajā sektorā 2020. gadā ir jāsasniedz 10% 

atjaunojamo energoresursu īpatsvars. Ņemot vērā līdzšinējos sasniegumus (3,77% 

2010. gadā), transporta nozarē zaļo mērķi ir iespējams sasniegt, ja pirmie īstenie pasākumi 

tiks plānoti un realizēti jau 2012. gadā un pēc tam tie tiks pakāpeniski turpināti. 

1.5. Vairāk atjaunojamās enerģijas 

Valdības apņemšanās paplašināt atjaunojamo energoresursu lomu dos iespēju 

sasniegt ES enerģijas un klimata paketē iestrādāto mērķi: 2020. gadā valsts gala enerģijas 

patēriņā ir 40% atjaunojamo energoresursu.  

Tādējādi Latvija turpinās ieņemt vietu progresīvāko atjaunojamo energoresursu 

izmantotāju valstu vidū Eiropas Savienībā un pasaulē.  

Laika periodā līdz 2020. gadam galvenais uzsvars ir jāliek uz pilnīgāku biomasas 

izmantošanu, neaizmirstot par vēja enerģijas izmantošanu pēc 2020. gada un saules 

enerģijas izmantošanu vispirms daudzdzīvokļu ēkās, nodrošinot karstā ūdens patēriņu. 

Īpaša situācija ir izveidojusies ar elektroenerģijas raţošanu no atjaunojamiem 

energoresursiem. Neraugoties uz to, ka Latvijai ir iespējams sasniegt enerģijas apgādi no 

atjaunojamiem energoresursiem 70 – 80% apjomā jau tuvākajā dekādē, esošie 

likumdošanas dokumenti un politiskie instrumenti to kavē. Valdībai ir jāmaina izveidotā 

obligātā iepirkuma sistēma, kurā 

atjaunojamo energoresursu 

energoavoti ir līdzvērtīgi fosilā 

kurināmā koģenerācijas stacijām. 

Dabas gāzes koģenerācijas 

(kondensācijas) staciju tarifos 

iestrādāta maksa par to 

uzstādīšanas  jaudu, kas būtiski 

diskriminē atjaunojamo 

energoresursu elektrostaciju izveidi. 
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4. att. Vairāk atjaunojamās enerģijas 2006. – 2020. g. 

Valdībai ir jādefinē precīzi nosacījumi atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

gadījumos siltumenerģijas un elektroenerģijas raţošanai ilgtermiņā. Tiem jābalstās uz 

teritoriālajiem attīstības plāniem, kuri ietver energoplānus.   

1.6. Zemāks enerģijas patēriľš no 2006. līdz 2020. gadam 

Enerģijas gala patēriņa prognozēšanā izmantoti laika modeļi, kas prognozē nākotnes 

notikumus, balstoties uz pagātnes notikumiem un tendencēm, gala patēriņa modeļi, kas 

prognozē patēriņu katrai energopatērētāju grupai, balstoties uz pagātnes patēriņu un 

aptaujām, un ekonometriskie modeļi – kompleksa un robusta analīze, kas ietver iedzīvotāju 

skaita izmaiņas, ekonomiku, enerģijas patēriņa un strukturālās izmaiņas. 

 

5. att. Siltumenerģijas un elektroenerģijas kopējais gala patēriņš abiem prognožu scenārijiem 

5. attēlā parādīti siltumenerģijas un elektroenerģijas gala patēriņa prognoţu 

scenāriju salīdzinājumi - „Bāzes scenārijs” un „Vidējais ES 2004. gada patēriņš”. Pirmajā 

scenārijā gala enerģijas patēriņa prognozes balstās uz Latvijas 2007. gada 

energointensitātes rādītājiem, nākotnes IKP izaugsmi, iedzīvotāju un mājokļu skaita 

izmaiņām, kas tiek koriģēti ar gala enerģijas patērētāja energoefektivitāti saskaņā ar 

„Latvijas Republikas Pirmo energoefektivitātes rīcības plānu 2008. – 2010. gadam” [5]. Otrais 
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scenārijs balstās uz nākotnes IKP izaugsmi, iedzīvotāju un mājokļu skaita izmaiņām un 

pieņēmumu, ka Latvijas tautsaimniecība sasniegs vidējos ES dalībvalstu 2004. gada 

energointensitātes rādītājus ap 2015. gadu. 

Bāzes scenārijā siltumenerģijas patēriņš katru gadu pieaugs, bet “ES 2004. gada 

vidējā patēriņa scenārijā” tas līdz 2016. gadam pavisam nedaudz pieaugs, bet pēc tam 

samazināsies. Tas skaidrojams ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanu 

visos sektoros, īpaši mājsaimniecībās un pakalpojumu sektorā. Elektroenerģijas gala patēriņš 

pieaugs abos scenārijos, taču otrajā scenārijā ap 2016. gadu tā pieauguma tempi 

ievērojami saruks, jo gan pakalpojumu, gan mājokļu sektorā tiks sasniegts ES vidējais 

2004. gada patēriņa līmenis. 

1.7. Augsta energoapgādes drošība 

ES enerģijas un klimata paketē līdz 2020. gadam Latvija ir apņēmusies samazināt 

enerģijas patēriņu, paaugstinot energoefektivitāti (mājsaimniecības, pakalpojumu, 

lauksaimniecības un daļēji rūpniecības un enerģētikas sektorā, transportā un citos), un veikt 

izmaiņas energoresursu bilancē atjaunojamo energoresursu pieauguma virzienā. 

Tas vienlaicīgi nozīmē, ka būs mazāka atkarība no fosilajiem energoresursiem un 

zemāks enerģijas patēriņš, kas paaugstinās energoapgādes drošību. No otras puses, 

atkarība no atjaunojamiem energoresursiem skar arī citus energoapgādes drošības 

aspektus un jaunus izaicinājumus. Zemāks primārās enerģijas patēriņš un būtisks fosilā 

kurināmā samazinājums stabilizēs enerģijas cenas un mazinās energoapgādes krīţu ietekmi.  

Hidroenerģija, biomasas, vēja un saules enerģija sniedz iespēju diversificēt 

energoresursus, un tā ir atslēga energodrošības risinājumu pamatojumam. Tas sniedz 

augstāku energoapgādes drošību nekā atkarība no fosilajiem kurināmajiem, no to 

piegādātāju diktētajiem nosacījumiem un ekonomiskā izdevīguma. 

 

 

 

Latvijai ir elektrotīklu starpsavienojumi un iespēja ne tikai saņemt iztrūkstošo 

elektroenerģiju no kaimiņvalstīm, bet arī ar nodot elektroenerģijas pārpalikumus, bet šo 

starpsavienojumu jauda ir nepietiekama. Plaša starpsavienojumu tīkla izveide ir viens no 

galvenajiem drošības un konkurētspējīgas cenas garantiem. 

Latvija spēj risināt jautājumus, kas ir saistīti ar elektroenerģijas tirgus diversifikāciju no 

kaimiņvalstīm (Nord Pool un Krievijas tīklā), spēcīgāk attīstot infrastruktūru un mainot 

elektroenerģijas raţošanas un patēriņa struktūru, vairāk balstoties uz biogāzi un biomasu 

(dekādes beigās arī uz vēja enerģiju), kā arī elastīgu enerģijas patēriņu.  

 

Valdība spēj nodrošināt augstas energoapgādes drošības līmeni 

gan īstermiľā, gan ilgtermiľā. 
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1.8.  Mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju 2050.gadā 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju avoti Latvijā ir ne tikai enerģētika, transports un 

lauksaimniecība, bet arī rūpnieciskie procesi, atkritumu saimniecība un šķīdinātāju un citu 

produktu lietojums. Latvijas SEG emisiju sadalījums pa nozarēm 2006. gadā ilustrēts 6. attēlā. 

 

6. att. Latvijas SEG emisijas pa nozarēm (2009.)1 

Latvijas starptautiskās klimata saistības 2020. gadam ir izteiktas ar pieļaujamajām 

siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaiņām gan emisiju tirdzniecības shēmas operatoriem (ETS), 

gan arī tiem dalībniekiem, kas nepiedalās emisiju tirdzniecības shēmā (ne-ETS): 

ETS nozarēs – sadedzināšanas iekārtas ar jaudu virs 20MW, 

energoietilpīgajā rūpniecībā – cementa, būvniecības materiālu, stikla, 

papīra raţošana, metalurģija; 

ne-ETS nozarēs – transports, lauksaimniecība, atkritumu 

apsaimniekošana, atsevišķas rūpniecības nozares, mazās enerģētikas 

iekārtas (prognozēts 2007. gadā). 

 

Zemākas SEG emisijas 2020. un 2050. gadā saistītas ar enerģētikas sektora pāreju uz 

energoefektīvu enerģijas patēriņu enerģijas gala lietotāja pusē un atjaunojamajiem 

energoresursiem: 2013. – 2020. gada periodā un arī līdz 2050. gadam prognozētā fosilā 

kurināmā pakāpeniska izmantojuma samazināšana ļaus sasniegt 20% SEG emisiju līmeni 

energosektorā salīdzinājumā ar 1990. gadu (skat. 7. attēlu).   

                                                 
1 Avots: Ikgadējās nacionālās SEG inventarizācijas dati (www.meteo.lv)  
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7. att. Latvijas SEG emisijas 1990., 2009., 2020. un 2050. gadā (ar transportu) 

1.9. Pāreja uz zaļo izaugsmi 

Arī citas valstis strādās zaļās ekonomikas virzienā: virzot ekonomiski pamatotu attīstību 

no fosilajiem energoresursiem uz neatkarīgu ekonomiku. Tas novedīs pie atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģiju un energoefektivitātes risinājumu globālā tirgus izaugsmes. 

Ja Latvija vēlas kļūt par zaļās izaugsmes valsti, valdībai ir jāīsteno pasākumi, lai attīstītu 

valstī izpēti, veicinātu attīstību, rosinātu uzstādīt demoprojektus un pārbaudīt 

energotehnoloģijas ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu iekārtu līmenī.  

Ar rūpniecības uzņēmumu un pašvaldību klimata stratēģijām valdība spēs radīt jaunu 

zaļās izaugsmes ekonomiku valstī. To varēs realizēt, izveidojot zaļo tehnoloģiju laboratorijas 

un dibinot inovāciju fondu. Pirmie soļi šajā virzienā Latvijā jau ir sperti, nodibinot valsts 

nozīmes pētniecības centru „Vide un enerģija”, kurā tiks izmantots ES līdzfinansējums 

testēšanas un laboratorijas iekārtu iegādei. 

1.10. Jaunas iniciatīvas ar zaļās izaugsmes potenciālu 

Plaša mēroga jaunas iniciatīvas Enerģētikas stratēģijā  2050 palīdzēs Latvijai attīstīties 

ekonomiski un panākt to, ka inovatīvas energotehnoloģijas nākamo 10 – 40 gadu laikā 

nodrošinās valsts zaļo izaugsmi. Prioritātes nākamajos 10 gados būs: 

 regulāra energosektora attīstības un politikas instrumentu analīze ar sistēmdinamikas 

modelēšanas metodes palīdzību, kas dos iespēju kontrolēt un monitorēt valstī un 

enerģētikas sektorā notiekošo un izstrādāt priekšlikumus pasākumu koriģēšanai; 

 enerģijas patēriņa samazināšana visos energosistēmas elementos, pateicoties 

energoefektivitātes paaugstināšanai enerģijas raţotāja un enerģijas gala lietotāja pusē 

un enerģijas zudumu samazināšanai enerģijas pārvades sistēmās, kas dos iespēju 

samazināt primāro energoresursu apjomus valstiskā līmenī; 

 biomasas plašāka un efektīva izmantošana enerģētikā, sākot no individuālas 

siltumapgādes privātmājā un beidzot ar 100 – 140 MWe koģenerācijas staciju Rīgā, 

pateicoties kokapstrādes un meţizstrādes pārpalikumu, ātraudzīgo krūmu un citu 

lauksaimniecības kultūru attīstībai, biomasas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu 
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pilnveidei un energoefektivitātes paaugstināšanai; 

 biogāzes energoefektīva lietošana ir saistīta ar divu veidu biogāzes sistēmu izveidošanu: 

biogāzes attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu, lai biogāzi varētu ievadīt dabas gāzes 

cauruļvados, un biogāzes energoefektīvu izmantošanu koģenerācijas iekārtās, 

vienlaicīgi raţojot siltumenerģiju un elektroenerģiju;  

 vēja enerģijas Baltijas jūrā un uz sauszemes izmantošana ir saistīta ar liela apjoma 

saraţotās elektroenerģijas efektīvu izmantojuma problēmu vēja ātruma nevienmērīguma 

dēļ, tādēļ vēja parka un lielformāta akumulācijas staciju (piemēram, kompresoru staciju) 

vienlaicīga izbūve sniegs energoefektīvas sistēmas izveides iespēju; 

 saules enerģijas izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas raţošanai ir saistīta ar 

salīdzinoši dārgu tehnoloģiju iegādi, tomēr fakts, ka saules enerģijas izmaksas vienmēr 

būs nulle, ir noteicošais saules staciju nākotnes perspektīvai; 

 viedo tīklu izplatīšanās visā Latvijā dos iespēju regulāri informēt enerģijas gala lietotāju 

par enerģijas izmantošanas energoefektivitāti un iespējām samazināt enerģijas patēriņu. 

1.11. Elastīga stratēģija 

Panākt neatkarību no fosilajiem kurināmajiem iespējams, tikai realizējot pasākumu 

kompleksu un sistēmisku pieeju, kas nodrošina augstu energoefektivitāti visaptverošajā 

enerģijas patēriņā. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja pieaug energopakalpojumu (apgaismei, 

siltumapgādei, tehnoloģijai rūpniecībā) pieprasījums, tad Latvija to nodrošinās ar 

atjaunojamajiem energoresursiem.  

 

8. att. 2010. gada enerģijas gala lietotāju un AER struktūra 

Valdība nodrošinās spēcīgu un ekonomiski pamatotu pāreju uz zaļās energoapgādes 

izaugsmi. Balstoties uz šī brīţa pieredzi un zināšanām, galvenā uzmanība ir jākoncentrē uz  

šādiem elementiem: 

 energoefektivitātes paaugstināšana visos energoapgādes sistēmas posmos (energoavotos, 

energopārvadē un enerģijas lietotāja pusē); 

 elektroenerģijas sabalansēta patēriņa veidošana; 

 biomasas resursu (ieskaitot biogāzi) efektīva izmantošana koģenerācijā un daļēji transporta 
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sektorā;  

 atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšana centrālajā un individuālajā 

siltumapgādē; 

 vēja enerģijas un citu atjaunojamo energoresursu avotu plašāka izmantošana;  

 esošo atjaunojamo energoresursu, piemēram, hidroresursu izmantošanas iespēju izmaiņas; 

elektroenerģijas pārveides palielināšana un viedas energosistēmas izveide; 

 apjoma ziņā nozīmīgu enerģijas lietotāju ienākšana tautsaimniecībā; 

 lielu biomasas ekstrakcijas uzņēmumu būve.   

Neviens nevar paredzēt ekonomisko izaugsmi, tehnoloģisko attīstību vai kurināmā un 

oglekļa cenas 40 gadus uz priekšu, tāpēc nav iespējams precīzi definēt labāko 

energosistēmu 2050. gadā. Jautājums, kā prognozēt lielumus, kas ir atkarīgi no tehnoloģiju 

attīstības, enerģijas cenu un SEG emisiju izmaiņu dinamikas, ir atklāts.  

Tehnoloģijas, kuras šobrīd ir salīdzinoši dārgas, var būt ļoti svarīgas ilgtermiņā. 

Piemēram, elektromobiļi, saules enerģijas izmantošana, vēja enerģijas akumulācija, oglekļa 

uztveršanas un uzglabāšanas sistēmas.   

Attiecība starp biomasas, vēja un saules enerģijas izmantošanu būs atkarīga no 

daţādiem faktoriem, kuri šobrīd nav zināmi. 

 Pirmais variants: biomasas daudzums turpinās pieaugt un tā būs lēta. Tas mazinās 

nepieciešamību pēc vēja enerģijas. 

 Otrais variants: energoefektivitātes paaugstināšana neveicas tā, kā plānots. Tas palielinās 

nepieciešamību pēc lielāka apjoma biomasas.  

 Trešais variants: strauji attīstās citu atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, piemēram, 

saules enerģiju izmantojošas tehnoloģijas kļūst ekonomiski visizdevīgākās. Šie un citi varianti ir 

apkopoti attēlā ilustrētajā diagrammā.  

Viss iepriekšminētais akcentē nepieciešamību pēc elastīgas stratēģijas, kura noslēdzas 

ar tehnoloģiju attīstības iespējām. Problēmas, kuras ir saistītas ar energoapgādes drošību un 

ietekmi uz klimata pārmaiņām, var tikt risinātas arī citādi. 
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1.12.  Iniciatīvu trīs ceļi 

Latvijas enerģētikas stratēģija līdz 2050. gadam – no fosilā energoresursa uz zaļo 

enerģiju – izveidota kā 3 virzienu jeb paralēlu ceļu stratēģija, kuru izpildes laiks ir atšķirīgs 

(skat. 9. attēlu).  

1. ceļš

2. ceļš

3. ceļš

  Pāreja uz efektīvāku enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu

        Jaunu iekārtu un risinājumu attīstība

          enerģētikas un transporta sistēmā

Gatavošanās un nākošā soļa 

plānošana

Izpēte, attīstība, 

demonstrācija

Liela izmēra demonstrācijas 

iekārtas un izplatīšana tirgū

   Integrēšana un izmantošana 

enerģētikā un transporta sistēmā

 

9. att. Trīs ceļu stratēģijas grafiskais attēlojums 

Pirmajā pārejas posmā (1. ceļš) ir jādara viss iespējamais tajās jomās, kurās pārveide 

var notikt jau šobrīd ar salīdzinoši zemiem ieguldījumiem un lieliem līdzekļu ietaupījumiem 

energoresursu iegādei. Svarīgi ir, lai iekārtas būtu izmaksu efektīvas un ar garu darbības 

mūţu un lēmumu pieņemšanas process būtu īss.  
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10.att. Latvijas pilsētu centralizētās siltumapgādes sistēmu siltumenerģijas tarifi 2008./2009. apkures sezonā 

Piemēram, 1. ceļš varētu likvidēt Latvijas iedzīvotāju diskrimināciju ar siltumenerģijas 

tarifu līmeņatzīmes ieviešanu. 10. attēlā atspoguļotie centralizēto siltumapgādes sistēmu 

siltumenerģijas tarifi daţādās Latvijas pilsētās un pašvaldībās liecina par to, ka enerģētiskās 

koksnes katlu mājās tarifs ir zemāks par dabas gāzes katlu mājām. 

Ieviešot līmeņatzīmi – maksimāli iespējamo siltumenerģijas tarifu Latvijā, kurš būtu 

dārgākās un ekonomiski pamatotās biomasas katlu mājas siltumenerģijas tarifu līmenī, to ir 

iespējams izdarīt 2 – 3 gadu laikā, nosakot pārejas periodu uz katlu mājām ar augstāku 

tarifu. Šis ceļš dos iespēju īsā laikā nomainīt fosilo kurināmo uz atjaunojamo energoresursu 

katlu mājām un pasargās siltumenerģijas lietotājus no nepamatoti augstām maksām par 

siltumu. 

Papildus tiek iesaistītas jomas, ar kuru palīdzību ir iespējams sekmēt īstermiņa un 

ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.  

Plānošanas un sagatavošanās solis (2. ceļš) aptver jomas, kurās sākotnēji pirms 

specifisku pasākumu kopuma uzsākšanas ir nepieciešamība sagatavoties un nodrošināt 

sistēmas izveidi. 

Tehnoloģiju attīstības solis (3. ceļš) aptver jomas, kurās ir nepieciešamas papildu 

zināšanas, analīze, izpēte un attīstība, kā arī demonstrācijas un sagatavošanās darbībai 

tirgū, pirms var tikt uzsāktas konkrētas darbības nākotnes enerģētikas un transporta 

sistēmās. 

Katrā stratēģijas darbības virzienā (solī) ir darbības, kuras ir iespējams uzsākt 

nekavējoties. Stratēģijā iestrādāto pasākumu pakete ietver iniciatīvas, kas paaugstina 

energoefektivitāti un palielina atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, un tās ir: 

 labi ietvara nosacījumi nākotnes elektrības un siltuma raţošanai; 

 paaugstināta vēja enerģijas izmantošana; 

 augstāks biomasas izmantojums; 

 stabila biogāzes izmantošana; 

 augstas energoefektivitātes enerģijas patēriņa pieaugums; 

 energoefektivitātes paaugstināšana mājsaimniecībās un ēkās; 

 vienota un inteliģenta enerģijas sistēma; 

 pāreja uz zaļo enerģiju transporta sektorā; 

 enerģijas sistēma ar atbilstošu finansiālo atbalstu; 

 pāreja, kas rada videi draudzīgu izaugsmi, izmantojot pētniecību, demonstrāciju 

un sagatavošanos tirgum; 

 centieni pārejai pasaules līmenī; 

 ES kļūst neatkarīga no fosilajiem kurināmajiem; 

 ilgtermiņa SEG emisiju samazinājums lauksaimniecības sektorā; 

 efektīva un videi draudzīga Baltijas jūras resursu izmantošana. 
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Enerģētikas politikas analīze 

Regulāra energosektora attīstības un politikas instrumentu analīze ar modelēšanas 

metodes palīdzību dos iespēju kontrolēt un monitorēt valstī un enerģētikas sektorā 

notiekošo un izstrādāt priekšlikumus pasākumu koriģēšanai. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāizstrādā metodika, kas nosaka, kā veidojami energoplāni un kādā veidā veicama šo 

energoplānu validācija, pārbaude un pilnveide.  

 Obligāta reģionālo un novadu energoplānu ietveršana teritoriālajā plānā. 

 Jāievieš vērtēšanas kritēriju sistēma visām darbībām energosektorā (līdzfinansējuma izvēlē, 

energosistēmas darbības vērtēšanā, konkursu rezultātu vērtēšanā utt.), pārņemot pieredzi 

no ES dalībvalstīm Skandināvijā. 

 Izstrādāto energoplānu kontroles un monitoringa sistēmas izveide. 

 Regulāra Latvijas enerģētikas sektora darbības analīze ar sistēmdinamikas modelēšanas 

metodi vai cita aprobēta/apstiprināta modelēšanas veida palīdzību.  

 Valsts energosektora pārvaldības sistēmas izveide, izveidojot vienotu valsts aģentūru ar 

neatkarīgu ES ekspertu un vadošo Latvijas zinātnieku iesaisti.   

 Energoplānu, likumu un normatīvo aktu izveidē jāiesaista zinātniski pētnieciskās 

organizācijas/universitātes, katra likumdošanas akta pamatā jābūt zinātniskajam 

pētījumam, kurā ar aprobētu metoţu palīdzību pamatoti aprēķini un to rezultāti. 

 Jāizveido valsts un pašvaldību energoefektivitātes rotācijas fonds.  

 Jāizveido energoefektivitāti stimulējoša nodokļu sistēma, intensificējot enerģijas patēriņa 

samazināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. 

 

1. ceļš - piemēri 
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Ēku energoefektivitātes paaugstināšana 

Ir jāīsteno daudzpusīgs esošo ēku energoefektivitātes uzlabojumu kopums, bet tādā 

veidā, lai atjaunošana un aizstāšana būtu rentabla. Tajā pašā laikā uzlabojumi ir jāīsteno 

jau tagad, lai līdz 2020. gadam sasniegtu noteiktos mērķus.  

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāizveido darba grupa, kas nodarbojas ar jaunās ēku energoefektivitātes direktīvas 

ieviešanu. 

 Ēku minimālo energoefektivitātes prasību pārskatīšana un pilnveide, iekļaujot prasības 

sekojošiem enerģijas patērētājiem ēkās: apkure, dzesēšana, apgaismojums, ventilācija, 

karstā ūdens sagatavošana. 

 Funkcionējošas energoauditu kvalitātes kontroles sistēmas izveide.   

 Atbalsts zinātniskajiem pētījumiem par zema enerģijas patēriņa ēkām, jauniem 

siltumizolācijas materiāliem, telpu gaisa kvalitāti.  

 Standarta iepirkuma dokumentācijas un līgumu izveide. 

 Būvniecības projektu kvalitātes kontroles sistēmas izveide. 

 CO2 nodokļa ieviešana ēkās ar palielinātu enerģijas patēriņu.  

 Subsīdijas ēku renovācijai. 

 Energoservisa kompāniju darbības atbalstīšana. 

 Iedzīvotāju informēšana par ēku energoefektivitāti. 

 Ēku renovācijas vienas pieturas aģentūras izveide. 

 Čempionu efekta izmantošanas variantu izstrāde un atbalsts valsts līmenī.  

 Vienkāršākas lēmumu pieņemšanas kārtības dokumentu izstrāde par energoefektivitātes 

pasākumiem – proti, veidojot sistēmu, ka ēkas apsaimniekotājs drīkst pieņemt lēmumu, 

nelūdzot īpašnieku piekrišanu.  
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Energoefektivitātes paaugstināšana energosistēmās 

Enerģijas patēriņa samazināšana visos energosistēmas elementos, pateicoties 

energoefektivitātes paaugstināšanai gan enerģijas raţotāja, gan enerģijas gala lietotāja 

pusē un enerģijas zudumu samazināšanai enerģijas pārvades sistēmās, dos iespēju 

samazināt primāro energoresursu apjomus valstiskā līmenī. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāīsteno viedās energosistēmas ar divpusējiem skaitītājiem nelielu atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas gadījumā, ar enerģijas lietotāju nodrošināšanu ar pilnvērtīgu 

informāciju un citiem saprātīgas enerģijas sistēmas elementiem.  

 Jānormalizē energozudumi Latvijas energosistēmās, nosakot maksimāli pieļaujamos 

zudumus enerģijas pārvades sistēmās. 

 Jānormalizē energoefektivitāte Latvijas energoavotos, nosakot minimālo lietderības 

koeficientu robeţvērtības siltumenerģijas un elektroenerģijas raţošanai. 

 Vienotas koncepcijas realizācija konkursu finansējuma piešķiršanai - kā atbalsts enerģijas 

raţotāju, pārvades sistēmu un galapatērētāju energoefektivitātes paaugstināšanai. 

 Izveidot kontroles un monitoringa energosistēmu energoefektivitātes regulārai noteikšanai 

un analīzei. 

 Izveidot valsts energopārvaldes sistēmu energoresursu patēriņa samazinājuma 

nodrošināšanai: enerģijas lietotāju informēšana, rosināšana samazināt elektroenerģijas 

lietošanu pārtēriņa gadījumos, bonusu sistēmas ieviešana u.c. 

 

Biomasas izmantojuma veicināšana 

Biomasas izmantošana ir ļoti nozīmīga, un tā iespējama arī kombinācijā ar dabas gāzi. 

Īstermiņā biomasas izmantošana centralizētu siltumapgādes sistēmu katlu mājās un lielās 

koģenerācijas stacijās (virs 20 MWe) varētu samazināt fosilo kurināmo izmantošanu un 

tādējādi sasniegt mērķi – 40% enerģijas no atjaunojamajiem energoresursiem 2020. gadā. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāizveido vienota profesionāla institūcija, kas nodarbojas ar atjaunojamās energoresursu 

direktīvas ieviešanu. 

 Siltumapgādes sistēmas energoavotu minimālo energoefektivitātes prasību pārskatīšana un 

pilnveide, iekļaujot prasības šādiem energoavotu darbības indikatoriem: siltuma slodzes 

ilguma grafiks; patērētāju radītā slodze uz siltuma trases vienu kilometru, katlu lietderības 

koeficienti apstākļos ar 3 daţādām slodzēm, sistēmas enerģijas pašpatēriņš u.c. 

 Funkcionējošas siltumapgādes sistēmu energoauditu kvalitātes kontroles sistēmas izveide. 

 1 gada laikā ieviest līmeņatzīmes metodi siltumenerģijas tarifiem centralizētās 

siltumapgādes sistēmās Latvijā. 

 Akceptēt metodiku siltumenerģijas tarifa noteikšanai ar centralizētu siltumapgādes sistēmu 

attīstības alternatīvu variantu analīzi. 

 Zinātnei paredzēto finansējumu novirzīt pētījumiem efektīvu biomasas tehnoloģiju attīstībai. 
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Vēja enerģijas izmantojuma veicināšana  

Vēja enerģijas īpatsvara pieaugums pirmajā dekādē ir iespējams tā iemesla dēļ, ka 

vēja enerģijas projekti saņems ES finansiālu atbalstu. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāsakārto likumdošana par vēja parku elektroenerģijas tarifiem, diferencējot lielās un mazās 

vēja stacijas. 

 Jāveic alternatīvu analīze 1500 MWe vēja parku iekļaušanai valsts enerģētikas sistēmā: bez 

akumulācijas, ar akumulāciju gan elektromobiļu uzlādei, gan kompresoru stacijas izveidei, 

gan arī citu akumulācijas tehnoloģiju izveidei. 

 Jāizstrādā vai jāakceptē esošā metodika vēja parku izvietošanai Baltijas jūrā, veicot izpēti 

par elektroapgādes sistēmu kopumā, īpaši akcentējot vēja enerģijas parkus ar 

elektroenerģijas akumulāciju. 

 Jāizsludina konkurss starptautisku ekspertu (ar vēja enerģijas izmantošanas pieredzi) 

piesaistei vēja enerģijas izmantošanas iespēju analīzei, lai izvēlētos optimālo ilgtermiņa 

risinājumu Latvijai. 

 Jāizstrādā noteikumi vēja parku izveidei un monitoringa un kontroles noteikumus pēc vēja 

parku darbības uzsākšanas. 

 Jāizsludina konkurss vēja parku 1000MWe selgā un 500 MWe uz sauszemes izveidei ar ES 

līdzfinansējumu. 

 

 

 Enerģētikas infrastruktūras plānošana  

Svarīgi ir uzsākt reģionālo energoplānošanu, lai iegūtu informāciju par 

energoapgādes sistēmu struktūru un attīstītu to. Laikā mainīgu elektroenerģijas  raţotāju 

(saules fotoelementi un vēja parki) un gala lietotāju integrācija ietver nepieciešamību 

ilgtermiņā attīstīt infrastruktūru. Ir jāplāno arī nākotnes gāzes infrastruktūra, ņemot vērā 

biogāzes izmantošanu dabasgāzes vietā.    

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāveic alternatīvu analīze laikā mainīgu elektroenerģijas avotu iekļaušanai valsts 

enerģētikas sistēmā: ar akumulāciju un bez tās. 

 Jāizstrādā vai jāakceptē esošā metodika   laikā mainīgu elektroenerģijas avotu izvietošanai 

Latvijas teritorijā, veicot izpēti par elektroapgādes sistēmu attīstību kopumā (nevis veidojot 

teritoriālus aizliegumus, bet klasificējot pa prioritātēm). 

 Izsludināt konkursu starptautisku ekspertu (ar laikā mainīgu elektroenerģijas avotu 

izmantošanas pieredzi) piesaistei svārstīgu elektroenerģijas avotu izmantošanas iespēju 

analīzei, lai izvēlētos optimālo ilgtermiņa risinājumu Latvijai. 

 Izstrādāt MK noteikumus laikā mainīgu elektroenerģijas avotu izveidei un monitoringa un 

kontroles noteikumiem pēc svārstīgu elektroenerģijas avotu darbības uzsākšanas. 

 Izsludināt konkursu laikā mainīgu elektroenerģijas avotu izveidei ar ES līdzfinansējumu. 

 

2. ceļš - piemēri 
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Biomasas izmantojuma veicināšana  

Biomasas izmantošana  kombinācijā ar vēja enerģiju, iespējams, arī kombinācijā ar 

dabas gāzi un CO2 piesaisti un uzglabāšanu ir pati nozīmīgākā zaļajā energoplānā. 

Ilgtermiņā biomasas izmantošana jebkurā avotā un it īpaši lielās koģenerācijas stacijās (virs 

20 MWe) varētu samazināt fosilo kurināmo izmantošanu un tādējādi sasniegt mērķi – ne 

vairāk kā  5% enerģijas no atjaunojamajiem energoresursiem energosektorā 2050. gadā. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Izstrādāt metodiku visu SEG nulles emisiju alternatīvu analīzei un aprobēt Latvijas apstākļiem. 

 Balstoties uz reģionālajiem energoplāniem, izstrādāt atjaunojamo energoresursu attīstības 

plānu Latvijai. 

 Izveidot neatkarīgu ES ekspertu piesaisti esošo projektu rezultātu vērtēšanai un nākotnes 

konkursu izsludināšanai. 

 Izstrādāt atbalsta plānu atjaunojamo energoeresursu izmantojuma veicināšanai ar nodokļu 

atlaidēm un īpašu zaļo investīciju shēmu palīdzību. 

 

Vēja enerģijas izmantojuma veicināšana  

Vēja enerģijas īpatsvara pieaugums ir iespējams divu iemeslu dēļ. Vēja enerģijas 

projekti saņems ES finansiālu atbalstu. Vēja enerģija ir rentabla un noturīga pret nākotnes 

izmaiņām degvielas un CO2 cenās, un ar tās palīdzību ir iespējams saraţot lielu daļu no 

nepieciešamās elektroenerģijas slodzes ( 2 – 3 TWh/ gadā), kas ir jāaizvieto nākamo 15 – 20 

gadu laikā. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāizvērtē konkursa rezultāti un jāizvēlas investori vēja parka izbūvei 1000 MWe selgā. 

 Jāizvērtē konkursa rezultāti un jāizvēlas investori vēja parka izbūvei 500 MWe uz sauszemes. 

 Jāizvērtē konkursa rezultāti un jāizvēlas investori vēja elektroenerģijas akumulācijas staciju 

izbūvei. 

 Jāizveido vēja parku darbības monitoringa un kontroles sistēma kādā no Latvijas 

universitātēm. 

 

Saules enerģijas izmantošana  

Saules enerģijas izmantošanu ekonomiski pamatoti ir uzsākt ar  Latvijas daudzdzīvokļu 

ēku karstā ūdens apgādes sistēmu vajadzību nodrošināšanu, jo karstā ūdens slodze 

diennakts griezumā ir vienmērīgāka. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāveicina siltumapgādes sistēmas prasību pilnveide, iekļaujot prasības šādiem saules 

kolektoru darbības indikatoriem: siltuma slodzes ilguma grafiks; karstā ūdens slodzes 

nevienmērīgums u.c,, lai nesagrautu esošās siltumapgādes sistēmas. 

 Jāizstrādā noteikumi par aprēķinu metodiku vērtējumam par saules enerģijas izmantošanu 

karstā ūdens apgādē un šī pasākuma ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem un kopējo maksu 

par siltumu ēkā. 

 Jāuztur un regulāri jāatjauno datu bāze par labākajām pieejamām tehnoloģijām. 
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Citu atjaunojamo energoresursu izmantošana  

Citu atjaunojamo energoresursu izmantošana ir saistīta ar finansiāla atbalsta shēmu 

izstrādi inovatīvu un salīdzinoši dārgu tehnoloģiju ieviešanai valsts energosektorā. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāveicina saules fotoelementu izmantošana elektroenerģijas raţošanai, izstrādājot 

ekonomiski pamatotu atbalsta shēmu un iekļaujot tajā prasības saules fotoelementu 

darbības indikatoriem. 

 Jāveicina ģeotermālās enerģijas izmantošana enerģijas raţošanai, izstrādājot ekonomiski 

pamatotu atbalsta shēmu un iekļaujot tajā prasības ģeotermālo staciju darbības 

indikatoriem.  

 Jāveicina netradicionālu atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas raţošanai, 

izstrādājot ekonomiski pamatotu atbalsta shēmu un iekļaujot tajā prasības tehnoloģiju 

darbības indikatoriem.  

 Jāuztur un regulāri jāatjauno datu bāze par labākajām pieejamām tehnoloģijām. 

 

Transporta pāreja uz alternatīvo enerģiju 

Transporta sektorā ir iespējami divu veidu risinājumi: biodegviela un elektrifikācija, 

izmantojot atjaunojamo elektroenerģiju. Tā kā abu veidu attīstība ietver ilgtermiņa 

investīcijas, nepieciešams noteikt katra transporta veida īpatsvaru jau šobrīd. 

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāizstrādā valsts atjaunojamās enerģijas transporta līdzekļu koncepcija ar sistēmiskas 

pieejas analīzi, īstenojot tehnoloģisko vērtēšanu esošo transportlīdzekļu SEG emisiju 

samazināšanai un jaunu tehnoloģiju ieviešanai valstī. 

 Jāatbalsta elektromobiļu uzlādes staciju tīklojuma izveide Latvijā. 

 Jāmeklē sadarbība ar citām ES dalībvalstīm par elektromobiļu uzlādes staciju izveidi. 

 Jāvienojas ar ES par līdzfinansējumu atjaunojamo energoresursu transporta attīstībai Latvijā. 

 Jāturpina finansiāla atbalsta sniegšana biodegvielas raţošanas uzņēmumiem, pamatojot 

pāreju uz 2. paaudzes biodegvielu raţošanu ar konkurētspējīgām tehnoloģijām. 
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Valsts zaļā energosektora izaugsme, balstoties uz zinātnisko izpēti, tehnoloģiju attīstību, 

demonstrāciju un sagatavošanu tirgum 

Zinātniskā izpēte ir svarīga ne tikai inovatīvu tehnoloģiju izstrādē biomasas, saules, vēja 

un citu atjaunojamo energoresursu  izmantošanai un inovatīvu paņēmienu un tehnoloģisko 

risinājumu izstrādē energoefektivitātes paaugstināšanai, bet arī esošo energosistēmu 

darbības analīzē un energoefektivitātes uzlabošanā.   

Valdības rīcībai ir jāietver šādas darbības: 

 Jāizstrādā profesionāla zinātniskās izpētes un sabiedrības informēšanas stratēģija par 

nepieciešamību atteikties no fosilā kurināmā un iniciēt energoefektivitātes pasākumus 

jebkurā energoresursu lietotāja līmenī. 

 Regulāri jāanalizē katra energosektorā plānota pasākuma ietekme uz sistēmu kopumā, 

tādējādi novēršot sistēmā neiederīgu pasākumu veikšanu, kas ilgtermiņā kavētu Latvijas 

zaļās izaugsmes ceļu. 

 Jāizstrādā zinātniski pamatota siltumenerģijas tarifu regulēšanas metodika īstermiņā un 

ilgtermiņā, lai izlīdzinātu tarifus visās centralizētās siltumapgādes sistēmās. 

 Jāizstrādā zinātniski pamatota elektroenerģijas tarifu regulēšanas metodika īstermiņā un 

ilgtermiņā, lai pašreizējo uzņēmumu izstrādāto shēmu sadalītu divās daļās:  peļņa tiktu 

novirzīta uzņēmumu attīstībai, bet ieņēmumi no enerģijas pārtēriņa tiktu ieguldīti valsts 

energoefektivitātes fondā. 

 Jāizstrādā zinātniski pamatota dabas gāzes tarifu regulēšanas metodika īstermiņā un 

ilgtermiņā, lai novērstu robeţizmaksas jaunu patērētāju pieslēgšanai. 

 Jāveic visaptveroša siltumapgādes sistēmu attīstības īstermiņa un ilgtermiņa izpēte, lai 

noskaidrotu centralizētās siltumapgādes sistēmas pamatojuma kritērijus ekonomiskā, 

socioekonomiskā, vides un klimata aspektos: centralizēta siltumapgāde pret individuālu 

siltumapgādi. 

 Jāatbalsta zaļo risinājumu pārbaude valsts nozīmes pētniecības centrā „Vide un enerģija”, 

lai palīdzētu izvērtēt un atbalstīt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus. 

 Jāveicina labas partnerības veidošana starp universitātēm un lieliem raţošanas 

uzņēmumiem, lai valstī attīstītos energoefektīvi un uz zaļo izaugsmi  balstīti uzņēmumi; 

 Jāizstrādā jebkura zaļā projekta vērtējuma kritēriji un metodika, lai ieviestu to pirmsprojekta, 

projekta īstenošanas un pēcprojekta fāzēs. 

 Jāveicina lielu energoavotu izveides izpēte ar tehnoloģiju ekonomisko, socioekonomisko, 

vides un klimata pamatojumu, lai profesionāli izvērtētu daţādu tehnoloģisko risinājumu 

izmantojuma iespējas: siltuma sūkņu izmantošanu centralizētā siltumapgādē, vēja enerģijas 

akumulācijas stacijas izveidi, saules elektroenerģijas akumulācijas sistēmas izveidi, transporta 

līdzekļu uzlādes staciju tīklojuma izveidi u.c. 

 Jāizstrādā zaļo darbavietu kvalifikācijas sistēma, nodrošinot prioritātes profesionāļu 

(universitāšu noteiktu specialitāšu absolventiem) iesaistīšanai valsts un pašvaldību 

institūcijās. 

 Jāattīsta profesionālās izglītības sistēma ar mācību satura pārveidi, lai nodrošinātu 

darbiniekus zaļajai ekonomikai visos tautsaimniecības sektoros. 

 

  

3. ceļš - piemēri 
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2. Pilnībā 

finansēta 

pāreja 
 

 

Finansējums zaļās izaugsmes idejām ir jāatrod no ietaupījumiem un valsts ekonomikas 

attīstības. Zaļās izaugsmes politikas instrumentu ieviešanai nepieciešamo finansējumu 

iespējams iegūt no daţādiem finansējuma avotiem: 

 

 Stratēģiskās plānošanas dokumentu un esošo politiku un likumdošanas uzlabošanai un 

izstrādei;  

 Par projektu monitoringu, kontroli un vērtēšanu atbildīgo institūcijas darbības izmaksu 

segšanai;  

 Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu datu bāzu izveidošanas un uzturēšanas 

izmaksu segšanai; 

 Balto sertifikātu sistēmas izveide;  

 Valsts garantiju programma energoservisa kompāniju (ESKO) projektiem; 

 Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu rotācijas fonda papildināšanai;  

 Zinātnes un pētniecības izmaksām valsts infrastruktūras izveidei.  

 

 Finansiāls atbalsts enerģijas gala lietotāju motivācijai energoefektivitātes pasākumu 

realizācijai. 

 

 Nodokļu atmaksai vai atlaidēm energoefektivitātes pasākumiem;  

 Zinātnes un pētniecības finansiālajam atbalstam; 

 Brīvprātīgās vienošanās – finansiāls atbalsts tiem, kas paraksta šādu vienošanos;  

 Subsīdijām un aizdevumiem publiskajam, mājokļu un pakalpojumu sektoram;  

 Izglītošanas pasākumiem publiskajā, mājokļu un pakalpojumu sektorā;  

 Energoauditu apmaksai rūpniecības sektoram;  

Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu rotācijas fonda (iemaksas no 

„Latvenergo”, centralizētās siltumapgādes uzľēmumiem un no „Latvijas Gāzes”, 

CO2 nodoklis) līdzekļi nepieciešami: 

 

Pašvaldību budžets: 

Valsts budžeta līdzekļi (kas pieaugs, pateicoties importēta fosilā kurināmā patēriľa 

samazinājumam (300 miljoni LVL/gadā) un tā aizvietošanai ar vietējiem 

atjaunojamiem energoresursiem) ir nepieciešami: 
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 Bezprocentu aizdevumiem rūpniecības uzņēmumiem; 

 Izglītošanas pasākumiem rūpniecības sektorā. 

 

 ESKO projektiem publiskajā, mājokļu un pakalpojumu sektorā. 

 

 Valsts garantiju programmai ESKO projektiem;  

 Subsīdijām publiskajam, mājokļu un pakalpojumu sektoram;  

 Bezprocentu aizdevumiem rūpniecības sektoram. 

 

 Projektu apmaksai no emisiju tirdzniecības ieņēmumiem (skat. Kioto protokola elastīgo 

mehānismu likumu). 

 

 Subsīdijām publiskajam, mājokļu un pakalpojumu sektoram; 

 Subsīdijām inovatīvu tehnoloģiju attīstībai. 

 

 Investori atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes projektu īstenošanai. 

 

 Kredīti projektu īstenošanai. 

 

 

1. LR Pirmajā energoefektivitātes rīcības plānā prognozēto rezultātu 

sasniegšanai līdz 2016. gadam nepieciešamais finansējums energoefektivitātes 

pasākumu realizācijai mājokļu sektorā:  

300 miljoni LVL /gadā 

Lielākie ieņēmumi sasniedzami no fosilā kurināma aizvietošanas ar biokurināmo:  

300 miljoni LVL /gadā 

Zaļās investīcijas un emisiju tirdzniecības shēma varētu ienest līdzekļus:  

70 – 100 miljoni LVL /gadā 

Kredītresursi: 

Komersantu līdzekļi: 

Zaļo investīciju shēmas līdzekļi: 

Starptautiskās emisiju tirdzniecības līdzekļi: 

Eiropas Savienības fondi: 

ESKO (energoservisa kompānijas) investīcijas: 
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Stratēģijā izmantoti arī:  
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2. Starptautiskās Enerģētikas aģentūras dati www.iea.org 

3. Starptautiskās Ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas dati  

www.oecd.org 

4. LR Centrālās statistikas pārvaldes dati www.csb.gov.lv 
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