ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA LATVIJĀ
LATVIJAS ENERĢĒTIKAS VĪZIJA – 2050
DZĪVOJAM LABĀK, TĒRĒJAM EFEKTĪVĀK
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.
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Koģenerācija
Siltums rūpnieciskajos procesos
Apkure mājsaimniecībās
Elektrība mājsaimniecībās
Automašīnas

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.

Izmaiņas pasažieru transporta izmantošanā attiecībā pret 2000.gadu
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SILTUMENERĢIJAS IETAUPĪJUMA POTENCIĀLS
Siltumenerģijas patēriņa indikatīvais mērķis 2050.gadam ir vidēji 83 kWh/m
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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.

Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkās Latvijā: indikatīvais mērķis uz 2050.gadu
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230 210 195 150 123 101 83
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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/m gadā,
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iespējams ietaupīt

7 PJ enerģijas. Savukārt, izmantojot ekonomisko potenciālu un vidējo siltumenerģijas patēriņu ēkās samazinot

līdz 150 kWh/m gadā, iespējams ietaupīt 15 PJ enerģijas!
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Avots: Fizikālās enerģētikas institūts
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