ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA LATVIJĀ
ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI LATVIJĀ
KĀDUS ATJAUNOJAMOS ENERGORESURSUS LATVIJA IZMANTO?
Par atjaunojamiem energoresursiem tiek uzskatīta vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma-bēguma, ūdens enerģija, atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāze, biomasa. Izmantošanas ziņā Latvijā pašlaik nozīmīgākie ir koksne un
hidroresursi. Mazākā apjomā tiek izmantota arī vēja enerģija, salmi un biogāze.
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Galvenie papildus AER avoti Latvijā koncentrējas
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas no visa AER
ekonomiski izmantojamā potenciāla Latvijā varētu
veidot

60-80%. Pārējo

enerģiju veido saules

radiācija, vējš un zemes siltums. Aprēķini rāda, ka
viszemākās izmaksas atjaunojamo energoresursu
izmantošanā ir koksnes katlu mājām un koksnes
koģenerācijas stacijām.

Latvijas mērķis ir līdz 2020. gadam atjaunojamās enerģijas īpatsvaru kopējā bruto enerģijas galapatēriņā paaugstināt vismaz līdz
40% un turpmāk to pakāpeniski palielināt. 2008.gadā šis īpatsvars bija 29,9%
Elektroenerģijas daļa Latvijas bruto elektroenerģijas patēriņā, kas ražota no
atjaunojamiem energoresursiem

Latvijas mērķis bija 2010.gadā no atjaunojamiem
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no šī faktora.
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2011

ENERGO-ATKARĪBA UN PAŠNODROŠINĀJUMS
Primāro enerģijas plūsmu sadalījums Latvijā 2008.gadā

Avots: LR Ekonomikas ministrija (Latvijas enerģētika skaitļos, 2010)

Latvija 29,6% no kopējā enerģijas patēriņa valstī nodrošina pati. Lielāko daļu no pašu energoresursiem veido biomasa – koksne,
šķelda, koksnes granulas. Pārējos energoresursus mēs importējam no kaimiņvalstīm
valstīm.

Dabas gāze un naftas produkti

– Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī citām

veido lielāko daļu energoresursu importā. Ja Latvija vairāk izmantotu vietējos atjauno-

jamos energoresursus, tad šo energo-atkarību no kaimiņiem varētu būtiski samazināt!
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