
PAŠVALDĪBAS
EFEKTĪVA UN VIDEI DRAUDZĪGA SILTUMAPGĀDE

ENERGOEFEKTIVITĀTES VEICINĀŠANA

VIDEI DRAUDZĪGS TRANSPORTS 

PLĀNOŠANA UN IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA 

PĀREJA NO FOSILĀ KURINĀMĀ UZ

ATJAUNOJAMIEM ENERGORESURSIEM 

ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU 

EFEKTĪVA IZMANTOŠANA  

Pašvaldības savā administratīvajā teritorijā organizē siltumaPgādi. aPmēram 70% no mājsaimniecībām latvijā ir Pieslēgtas centralizētai

siltumaPgādes sistēmai. aPrēķini un Prakse rāda, ka tieši siltumaPgāde ir lētākais veids, kā latvijā veicināt atjaunojamo energoresur-
su – biomasas – izmantošanu energoaPgādē, tādēļ Pašvaldību lēmumiem ir liela nozīme emisiju ierobežošanā! 

velotransPorta attīstībai Pilsētās Pašvaldības atbalsts ir īPaši svarīgs veidojot nePieciešamo infrastruktūru – veloceliņus, velonovietnes, 
izvietojot ceļa zīmes, Pazeminot trotuāru aPmales. labā Piemēra radīšanai iesPēja droši atstāt velosiPēdu ir jārada Pie Pašvaldības 
iestādēm, skolām, bērnudārziem.  2010.gada sePtembrī rīgas Pašvaldība aicināja iedzīvotājus ziņot Par trotuāru aPmalēm, kas 
ir Pārāk augstas un velobraucējiem traucē Pārvietoties. vairākas latvijas Pilsētas ik gadus Piedalās eiroPas mobilitātes nedēļas 
Pasākumos. 

ventsPils 2011.gadā uzsāka īstenot Projektu, lai Pilsētas siltumaPgādē no mazuta 
pārietu uz koksnes biomasas izmantošanu. biomasa ir videi daudz 
draudzīgāka Par mazutu, tās izmantošana samazinās katlumāju ietekmi uz Pilsētas 
gaisa kvalitāti, īPaši sēra dioksīda izmešu līmeni.

ludzā siltumaPgādi nodrošina sia „ludzas bio-enerģija”, kas siltumenerģiju ražo 
izmantojot biomasu. lai Palielinātu resursu izmantošanas efektivitāti, uzņēmums 
2010.gadā uzstādīja dūmgāzu kondensatoru, kas, samazinot dūmgāzu 
izvades temPeratūru, ļauj no atgūt daļu siltumenerģijas. rezultātā no vienāda bio-
masas daudzuma tiek iegūts Par 10-20% vairāk siltumenerģijas. 

taču velotransPorts ir tikai viens no videi draudzīgiem transPorta risinājumiem Pilsētās, jo ir daudz citu iesPēju, Piemēram:
Pašvaldības autoParka, tai skaitā Pilsētas autobusu, nomaiņa izvēloties 
transPortlīdzekļus, kas izmanto biogāzi vai biodegvielu. 
transPortmijas („Park un ride”- angļu val.) sistēmas attīstīšana – tas ir aktuāli 
dzelzceļa staciju tuvumā, kā arī Pie iebraukšanas lielākajās Pilsētās, lai mazinātu 
Privāto automašīnu izmantošanu. 
ierobežojumi Preču Piegādes laikam, lai tas nenotiktu sastrēgumstundās. 

ventsPils, liePāja un daugavPils ir Pilsētas, kas PaPildus valsts finansiālajam atbalstam no eiroPas savienības 
fondiem, iegulda arī savu finansējumu, lai stimulētu energoefektivitātes Paaugstināšanu.  finansējums 
lielākoties Paredzēts, lai finansētu energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu ēkām – tas ir Pirmais solis ceļā uz 
daudzdzīvokļu māju siltināšanu. 

Pagaidām vietējā līmeņa energoPlānošana latvijā vēl nav noteikta kā obligāta, tikmēr 
Piecas latvijas Pilsētas  - rīga, jelgava, jēkabPils, valmiera un tukums - ir Parakstījušas 
„Pilsētas mēru Paktu”, ar to brīvPrātīgi aPņemoties izstrādāt reģionālos rīcības 
Plānus termiņam līdz 2020.gadam, kas Paredz samazināt siltumnīcefekta emisijas un 
Palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu reģiona energobilancē. 
lai iedzīvotāji saPrastu, kādus ieguvumus sniedz energoefektivitātes Pasākumi un atjaunojamo energoresursu izmantošana, 
Pašvaldības var veidot informējošas kamPaņas. vairākas Pašvaldības  iedzīvotāju informēšanai ir izveidojušās reģionālās enerģētikas 
aģentūras.

kuldīgā 2011.gadā sia „kuldīgas siltumtīkli” sāka īstenot Projektu, kas Paredz 
jaunas šķeldas koģenerācijas stacijas izbūvi – tas ļauj resursus izman-
tot efektīvi, jo vienlaikus varēs ražot gan siltumenerģiju (3 mW jauda), gan 
elektroenerģiju (0,7 mW jauda). 

salacgrīvā 2010.gadā tika realizēts Projekts, lai salacgrīvas vidusskolas, bērnudārza 
un sPorta komPleksam siltumaPgādi nodrošinātu izmantojot jūras siltumu kā 
atjaunojamo enerģiju. īstenojot šo Projektu, tika Pilnībā aizvietota esošā katlu māja, kur 
kā kurināmo izmantoja dīzeļdegvielu.  PaPildus ieguvums no uzstādītās sistēmas ir iesPēja 
vasarā sistēmu eksPluatēt dzesēšanas režīmā, tādējādi nodrošinot telPās vienmērīgu un 
Patīkamu uzturēšanās temPeratūru.

ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA LATVIJĀ

Projektu finansiāli atbalsta ziemeļu ministru Padome un es vides ģenerāldirektorāts Pilsoniskās sabiedrības atbalstam inforse-euroPe 2010.gadā


