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SILTUMENERĢIJAS IETAUPĪJUMA POTENCIĀLS

IZMAIņAS PASAžIERU TRANSPORTA IZMANTOšANĀ ATTIECĪBĀ PRET 2000.gADU

VIDĒJAIS SILTUMENERĢIJAS PATĒRIņš ĒKĀS LATVIJĀ: INDIKATĪVAIS MĒRķIS  UZ 2050.gADU

ENERgOEFEKTIVITĀTES POTENCIĀLS ĒKĀS 

Būtiska energoefektivitātes palielināšana ir viens no latvijas ilgtspējīgas enerģijas vīzijas 2050.gadam galvenajiem veiksmes 
faktoriem. lielākajā daļā tautsaimniecīBas sektoru attīstīBa ir paredzēta saskaņā ar eko-efektivitātes scenāriju jeB t.s. faktoru-4, 
kad laBklājīBa divas reizes pieaug, kamēr resursu patēriņš divas reizes samazinās. vīzijā piedāvātais energoefektivitātes potenciāls 
ir izmaksu ziņā efektīvs.

veicot aprēķinus, ņemts vērā, ka laika posmā no šodienas līdz 
2050.gadam transportlīdzekļi, mājsaimniecīBā izmantojamās 
elektroierīces, rūpnieciskajā ražošanā izmantotās iekārtas 
un aprīkojums tiks vairākkārt nomainīti pret jaunākiem un 
efektīvākiem. tādēļ faktora-4 īstenošanā nav tehnisku un 
finansiālu ieroBežojumu.

ilgtspējīgas enerģijas vīzija paredz, ka transporta izmantošana pieaugs arī turpmāk – taBulā parādīts prognozētais transporta 
pieaugums attiecīBā pret 2000.gadu. vidējais automašīnu skaits līdz 2020.gadam pakāpeniski pieaugs un sasniegts es-15 valstu 
vidējo rādītāju, kas ir vidēji 520 automašīnas uz katriem 1000 iedzīvotājiem. pieaugot iedzīvotāju moBilitātei, pakāpeniski 
pieaugs arī noBrauktais attālums ar katru transporta veidu jeB pasažier-kilometri, taču relatīvā ietekme uz vidi samazināsies, jo 
transportlīdzekļi kļūs efektīvāki degvielas patēriņa ziņā, un pakāpeniski pieaugs hiBrīd-auto un elektromoBīļu izmantošana.  

siltumenerģijas patēriņa indikatīvais mērķis  2050.gadam ir vidēji 83 kWh/m2  gadā, un tas ir salīdzinoši pieticīgs (it īpaši 
salīdzinot ar rietumeiropas valstīm), jo teorētiski varētu sasniegt daudz lielākus ietaupījumus. tomēr ņemot vērā praktisko situāciju 
attiecīBā uz dzīvojamo fondu, mājokļu struktūru, iedzīvotāju māksātspēju un latvijas klimatiskos apstākļus, šis indikvatīvais mērķis 
ir latvijas situācijai reālistisks un tādēļ sasniedzams viegli.

pat nedaudz samazinot vidējo siltumenerģijas patēriņu ēkās, latvijas kopējais energoresursu ietaupījums ir milzīgs! piemēram, 
realizējot tirgus potenciālu un vidējo siltumenerģijas patēriņu ēkās ar ēku siltināšanas palīdzīBu samazinot līdz 195 kWh/m2 gadā, 
iespējams ietaupīt 7 pj enerģijas. savukārt, izmantojot ekonomisko potenciālu un vidējo siltumenerģijas patēriņu ēkās samazinot 
līdz 150 kWh/m2 gadā, iespējams ietaupīt 15 pj enerģijas! 

ILgTSPĒJĪgA ENERĢIJA LATVIJĀ

projektu finansiāli atBalsta ziemeļu ministru padome un es vides ģenerāldirektorāts pilsoniskās saBiedrīBas atBalstam inforse-europe 2010.gadā

Energoefektivitāte:enerģijas patēriņš uz vienu
saražoto/apsildāmo  vienību, attiecībā pret 2000.gadu
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