
LATVIJAS ENERĢĒTIKAS VĪZIJA – 2050 
NEATKARĪBA NO FOSILIEM ENERGORESURSIEM

ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU POTENCIĀLS

Latvijas iLgtspējīgas enerģētikas vīzija paredz Līdz 2050.gadam 
pakāpeniski atteikties no fosiLo energoresursu izmantošanas  un 
piLnībā pāriet tikai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
kļūstot par Co2-neitrāLu vaLsti. 

aprēķini rāda, ka Latvija no fosiLo energoresursu izmantošanas 
var piLnībā atteikties jau 2040.gadā. 

izkLausās revoLuCionāri? nemaz nē, jo dānijas vaLdība jau šādu 
stratēģiju ir apstiprinājusi! 

gLobāLās kLimata pārmaiņas ir viens no mūsdienu LieLākajiem izaiCinājumiem. pasauLes kLimata zinātnieki norāda uz nepieCiešamību 
nepieļaut pLanētas vidējās temperatūras paaugstināšanos vairāk kā par 1,5 0C saLīdzinājumā ar Laiku pirms industriaLizāCijas 
sākuma. Lai to sasniegtu, siLtumnīCefekta gāzu (seg) emisijas ir būtiski jāsamazina. eiropas savienība ir apņēmusies seg emisijas 
Līdz 2050.gadam samazināt par 80-95% saLīdzinājumā ar 1990.gada emisiju Līmeni.

paLieLināsies atjaunojamo energoresursu izmantošana, jo tas ir vienīgais drošais nākotnes enerģijas avots. Latvijai jāizmanto 
to resursu potenCiāLs, kas ir pieejams un izmantojams visLētāk – biomasa (tai skaitā LauksaimnieCībā iegūstamā), hidroenerģija. 
pakāpeniski pieaugs vēja enerģijas un sauLes enerģijas izmantošana.

eLektroenerģijas ražošanā hidroenerģija arī turpmāk ieņems nozīmīgu vietu. pašreizējais pieaugums vēja enerģijas un biomasas 
izmantošanā sagLabāsies Līdz 2025.-2030. gadam. prognozējams, ka uzstādītā vēja turbīnu jauda Latvijā būs 600 mW, tiks 
piLnībā apgūts koksnes un saLmu iLgtspējīgas izmantošanas potenCiāLs.

periodā Līdz 2020. gadam paLieLināsies arī koģenerāCijas režīmā saražotās eLektroenerģijas daudzums kā kurināmo izmantojot bio-
masu - to var nodrošināt kombinējot LieLas un mazas koģenerāCijas staCijas daudzās Latvijas piLsētās. pārējas periodā turpināsies 
esošo gāzes koģenerāCijas staCiju izmantošana. sauLes enerģijas izmantošana kā nozīmīgs energoresursu avots savu nozīmi iegūs 
tikai pēC 2030. gada. 

ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA LATVIJĀ

projektu finansiāLi atbaLsta ziemeļu ministru padome un es vides ģenerāLdirektorāts piLsoniskās sabiedrības atbaLstam inforse-europe 2010.gadā
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