ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA LATVIJĀ
MĀJSAIMNIECĪBAS
Mājsaimniecību sektors Latvijā patērē aptuveni trešo daļu (vairāk kā 30%) no kopējā gala enerģijas patēriņa – tas ir daudz. Eiropas
Savienībā šis rādītājs ir aptuveni 25%. No 2000.gada novērojama tendence, ka gala enerģijas patēriņš Latvijas mājsaimniecībās
pieaug – ar katru gadu palielinās elektroenerģijas patēriņš. Kopējo patēriņu ietekmē arī tas, ka palielinās mājokļu apkurināmās
platības pieaugums.
Nepatīkama pieredze ar lieliem rēķiniem par siltumu vai patērēto elektrību ir bijusi ne
vienam vien Latvijas iedzīvotājam. Prognozes rāda, ka energoresursu cena turpinās
augt. Tādēļ taupot enerģiju, tiek ietaupīta nauda. Vislabākā enerģija ir neizlietotā
enerģija!

energoefektīvas elektriskās ierīces
Uz mājsaimniecībās izmantojamām elektroprecēm jau pašlaik ir norādīta informācija par
to, cik efektīva enerģijas patēriņa ziņā ir konkrētā iekārta. Tā ir izvēle maksāt vairāk
par iekārtu un iekārtas lietošanas laikā maksāt mazāk par patērēto enerģiju. Jaunāks
patiešām nozīmē energoefektīvāks un dažādi automatizēti risinājumi elektroenerģijas
un siltuma patēriņa aprēķiniem Latvijas iedzīvotājam varētu likt padomāt par dažādām
izvēlēm, aprīkojot savus mitekļus ar jaunām iekārtām.

Der atcerēties, ka normatīvi un tehnika ir bezspēcīga cilvēka paradumu priekšā, tādēļ
taupīt energoresursus ir jāmācās.
Lai pircējiem izvēli padarītu vieglāku, no 2011.gada Eiropas Savienības valstīs ir
ieviesta elektropreču marķēšanas vienotā kārtība, kas uzliek par pienākumu ražotājiem
precīzāk norādīt attiecīgās preces elektroenerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņu.
Marķēšanas prasības ir izstrādātas četrām preču grupām - televizoriem, mājsaimniecībā
lietojamām aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas
mazgāšanas mašīnām. Uz šīm precēm ražotājiem ir jāuzlīmē standartizētas etiķetes,
kurās pieejama informācija par preces energoefektivitātes klasi un citiem būtiskiem
parametriem, kas saistīti ar energoefektivitāti un citu būtisku resursu patēriņu.

MĀJOKĻU SILTINĀŠANA
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Siltumenerģijas patēriņš daudzdzīvokļu ēkās pētījumos novērtēts robežās no
2
2
195 līdz 250 kWh/m gadā. Vidējais enerģijas patēriņš apkurei uz 1 m
2
2007.gadā bija 218 kWh/m . Latvijā veiktie ēku energoauditi parāda, ka
ēku renovējot, siltumenerģijas patēriņu iespējams samazināt par aptuveni 90
2
kWh/m gadā. Mērījumi tajās daudzdzīvokļu ēkās, kas jau ir nosiltinātas,
rāda, ka vidējais ietaupījums siltumenerģijas patēriņam ir 45-55%.

Latvijā ir daudz piemēru daudzdzīvokļu māju siltināšanai, taču
Gada vidējais siltumenerģijas patēriņš dažādām
siltuma patēriņu var uzlabot arī vienģimeņu mājām. Vienģimenes
ēkām, kWh/m2
māja “Lielkalni”, kas atrodas Ģipkā, Rojas novadā, uzvarēja
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savā kategorijā 2010.gada konkursā par energoefektīvāko ēku
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Latvijā. Ēkas kopējā platība ir 191,8 m , un ēka ekspluatācijā
100
tika nodota 2010.gadā. Mājā ir ierīkots zemes siltumsūknis, kas
50
nodrošina apkuri un karsto ūdeni. Ēkā ir trīskārši stikloti logi
0
un stiklota fasāžu sistēma, kā arī virsgaismas logos ir ierīkoti
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fotoelementi. Šīs divstāvu ēkas siltumenerģijas patēriņš – 28
(pirms siltināšanas) (pēc siltināšanas)
ēka
2
kWh/m gadā. Šī ir viena no pirmajām zema enerģijas patēriņa
ēkām Latvijā, kurā izmantota virkne Pasīvās mājas būvniecības principu un konstruktīvo elementu.

ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI MĀJĀS
Siguldā, piloprojekta ietvaros, 2010.gadā daudzdzīvokļu ēkai uzstādīta saules un granulu siltumapgādes sistēma. Tādejādi papildus
centralizētai siltumapgādei, ēkas siltumapgādē un karstā ūdens nodrošināšanā tiek izmanota saules enerģija (saules kolektors uz
ēkas jumta) un koksnes granulas (granulu katls blakus ēkai). Mājas iedzīvotājiem par apkuri un karsto ūdeni būs jāmaksā aptuveni
par 20% mazāk salīdzinot ar Latvijā tradicionālām siltumapgādes sistēmām.
Attiecībā uz jaunām būvēm – Ēku energoefektivitātes likums Latvijā nepieprasa projektēt zema energoptēriņa vai pasīvās ēkas. Pašreiz
tas notiek pēc brīvprātības principa. Taču Eiropas Parlaments ir lēmis, kas līdz 2019. gadam visām jaunbūvēm jāatbilst nulles
enerģijas prasībām, proti, ēkām jāsaražo tik daudz, cik tās patērē apkurei. Tāpēc, lai pasīva vai zema energopatēriņa ēka atbilstu
nulles enerģijas prasībām, apkurei jāizmanto ne tikai zemes siltumsūkņa, bet arī solārā vai vēja enerģija.

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

