ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA LATVIJĀ
PAŠVALDĪBAS
EFEKTĪVA UN VIDEI DRAUDZĪGA SILTUMAPGĀDE
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 energoresursu – biomasas – izmantošanu energoapgādē, tādēļ pašvaldību lēmumiem ir liela nozīme emisiju ierobežošanā!
Pāreja no fosilā kurināmā uz
atjaunojamiem energoresursiem

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.
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.
Atjaunojamo energoresursu
efektīva izmantošana

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 biomasas daudzuma tiek iegūts par 10-20% vairāk siltumenerģijas.
Kuldīgā 2011.gadā SIA „Kuldīgas siltumtīkli” sāka īstenot projektu, kas paredz
jaunas šķeldas koģenerācijas stacijas izbūvi – tas ļauj resursus izmantot efektīvi, jo vienlaikus varēs ražot gan siltumenerģiju (3 MW jauda), gan
elektroenerģiju (0,7 MW jauda).

ENERGOEFEKTIVITĀTES VEICINĀŠANA
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.

VIDEI DRAUDZĪGS TRANSPORTS
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.

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.

PLĀNOŠANA UN IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA
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.

Projektu finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome un ES Vides ģenerāldirektorāts pilsoniskās sabiedrības atbalstam INFORSE-Europe 2010.gadā

