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Enerģijas galapatēriņš Vidzemes plānošanas reģionā 
(2016.g.)



CO2 emisijas Vidzemes 
plānošanas reģionā (2016.g.)



AS «Sadales tīkls» dati 2019.gads



Mežainums

Avots: CSP, 2014



Avots: https://solargis.com/maps-and-gis-data/overview

Saules starojums

https://solargis.com/maps-and-gis-data/overview


Hidroenerģija

Avots: Pasaules dabas fonds



Vēju karte

AVOTS: wwww.windenergy.lv 



Enerģētikas vīzija 2050.gadam

• Vidzemes plānošanas reģions ir viedo risinājumu un klimatam draudzīgu
patēriņu atbalstošu iedzīvotāju reģions, piemērojot IKT un viedās
tehnoloģijas un tīklus.

• Reģions efektīvi izmanto visa veida pieejamos atjaunojamos
energoresursus (AER) un plaši īsteno energoefektivitātes (EE) pasākumus.

• Reģiona ekonomika balstās uz aprites (cirkulārās) ekonomikas principiem
un nodrošina konkurētspējīgu attīstību un labklājības pieaugumu un
vienlaikus rada minimālas CO2 emisijas.

• Reģions 2050.gadā rada par apmēram 70% mazāk CO2 emisijas nekā
2015.gadā un emisiju samazinājums ir sasniegts visos reģiona
tautsaimniecības sektoros.

• Reģionālās un vietējo pašvaldību institūcijas īsteno efektīvu pārvaldības
politiku, fokusētu uz dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību un spēju reaģēt
uz klimata pārmaiņām.



Vīzijas sasniegšanai izvēlētie 
prioritārie virzieni Rīcības plānā 

• Enerģētikas informācijas sistēma Reģionā

• Energoefektivitāte: Publiskās ēkas

• Energoefektivitāte: Dzīvojamās ēkas

• Bioenerģija



Pamatojums prioritātes Enerģētikas informācijas
sistēma Reģionā izvēlei un aktivitātes
• Efektīva enerģētikas sektora datu un informācijas

ieguves & aprites organizācija reģionā un
energoefektivitātes/AER monitorings ir galvenais
priekšnosacījums tālāku pasākumu veikšanai, ieviesto
pasākumu ieguvumu (efektivitātes) novērtējumam un
sadarbības organizēšanai starp iesaistītajām pusēm.

Aktivitātes:
• Reģionālā Enerģijas Foruma, apvienojoša 

iesaistīto/ieinteresēto pušu pārstāvjus, darbība;
• Reģionālā plānošana;
• Reģionālās informācijas un komunikācijas sistēmas 

izveide un darbība;
• Demonstrācijas projektu tīkls un tā darbība reģionā;
• Reģionālās Datu un informācijas aprites sistēmas 

izveide, monitoringa sistēmas izveide un darbība.



Pamatojums prioritātes Energoefektivitāte publiskās
ēkās un dzīvojamās ēkās izvēlei un aktivitātes

• Pašvaldību publisko ēku energoefektivitāte ir tieša pašvaldību ietekmes
joma. Dzīvojamām ēkām ir augsts energoefektivitātes potenciāls,
renovējot esošās un ceļot jaunas energoefektīvas ēkas.
Reģions/pašvaldības var nozīmīgi veicināt dzīvojamo ēku
energoefektivitāti ar dažādiem informācijas, padomdošanas un atbalsta
pasākumiem motivējot ēku un dzīvokļu īpašniekus un iedzīvotājus
kopumā veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Aktivitātes:

• Informācija par enerģijas patēriņu

• Informēšana, izglītība, veidojot motivāciju 

• Pašvaldību finanšu atbalsta un NĪN programmas

• Pašvaldību aktivitātes energoefektīva jauna dzīvojamā fonda izveidei

• Augstas kvalitātes energoefektīvas renovācijas celtnieku-speciālistu 
nodrošināšana reģionā

• Enerģijas patēriņa vadības sistēmas ieviešana publiskajās ēkas un 
renovācijas laika grafika izstrāde 

• Publiskajām ēkām augstāki EE standarti nekā noteikts nacionālajā 
regulējumā, Saules PV uzstādīšana un viedo tehnoloģiju ieviešana



Pamatojums prioritātes Bioenerģijas izmantošana
izvēlei un aktivitātes

• Ievērojot pieejamos bioenerģijas resursus reģionā, pašvaldības,
sadarbojoties ar uzņēmumiem un iedzīvotājiem, var veicināt
bioenerģijas resursu izmantošanas tālāku attīstību reģionā visos
enerģijas pārveidošanas un patēriņa sektoros. Bioenerģijas prioritārā
virziens ir vērsts uz reģiona pašnodrošinājuma ar enerģiju palielināšanu
un racionālāku pieejamo bioenerģijas resursu izmantošanu, kā arī
ekonomiskās sadarbības tīkla stiprināšanu bioenerģijas sektorā reģionā.

Aktivitātes:

• Informācijas nodrošināšana un organizācija
• Energoplānošana
• Teritorijas plānošana
• Efektīva centralizētā un decentralizēta siltumenerģijas ražošana no AER 

katlu māju apvienošana vienotā bioenerģijas siltumapgādes tīklā, kur 
lietderīgi

• siltumtrašu nomaiņa un zudumu samazināšana.
• Jaunu patērētāju pieslēgšana
• Biogāzes attīrīšana līdz biometāna kvalitātei un izmantošana reģiona 

sabiedriskajā transportā.
• Zaļais iepirkums 



Energopārvaldība Vidzemē

Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050
(PANEL 2050), 2016 - 2019 Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes

paaugstināšanas pasākumu ieviešanai
(EFFECT4buildings), 2017 – 12.2020.

Ilgtspējīga enerģijas sabiedrība, 2017 - 2018 Zemas temperatūras CSS tehnoloģijas Baltijas jūras 
reģionam (LowTEMP), 2017 – 09.2020.

Programma «Efektīvs 
enerģijas patēriņš izglītības 
iestādēs», 2019 -2020

Mūsu sasniegumi

• Reģionālā enerģētikas vīzija 2050. gadam un Ceļa karte uz 
ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku

• 10 enerģētikas rīcības plāni pašvaldību ēkās
• Ilgtspējīgs enerģijas darba grupa - sabiedrisko ēku 

pārvaldnieki, enerogpārvaldnieki, politikas veidotāji 
pašvaldībās

• Spēcīga izpratne par ilgtspējīgu enerģiju
• Memorandum of cooperation on energy efficiency signed 

with the Ministry of Economics and 34 other organizations in 
Latvia



4. ILGTSPĒJĪGA EKONOMIKA 
4.1 Ilgtspējīga energosistēma 

• Jomas izaicinājumi: 

- Fosilo energoresursu cenas

- Datu pieejamība

- Energoplānu ieviešana

- Iedzīvotāju pārliecināšana par labu energoefektivitātei






