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Ievads

Ieskats energoapgādes sistēmās un LTDH

Energoapgādes sistēmas Baltijas Jūras
Reģionā

Enerģētikas stratēģijas un 
pilotprojekti

Enerģētikas stratēģiju izstrādes metodika

Enerģētikas pilotstratēģijas – Mērķi un 
nosacījumi

Enerģētikas pilotstratēģijas - Piemēri

Pilotpasākumu testēšana

CO2 emisiju aprēķins

Finanšu Aspekti

LTDH projektu dzīves cikla izmaksas

Ekonomiskā efektivitāte un finansējuma 
trūkumi

Līgumu slēgšana un maksājumu modeļi

Tehniskie Aspekti

Cauruļu sistēmas

Koģenerācija (CHP)

Liela mēroga saules siltumenerģija

Siltuma pārpalikumi

Liela mēroga siltumsūkņi

Enerģija - siltums un enerģija - X

Siltumenerģijas, saules ledus un PCM 
uzglabāšana

Siltumsūkņu sistēmas

LT un grīdas apsilde

Krāna ūdens ražošana

Ventilācijas Sistēmas

Labā prakse

Labā prakse I

Labā prakse II

Biznesa modeļi un inovatīvās finansējuma 
struktūras

LCA aprēķins

Ieskats klimata aizsardzības politikā un mērķos



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Klimata pārmaiņas
Klimata pārmaiņu mazināšanas nozīme
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Klimata pārmaiņas un to ietekme uz mūsu vidi, 

ekonomiku un drošību ir mūsu laikmeta noteicošais

jautājums. Bet katra diena, kas tiek aizvadīta 

nerīkojoties padara šīs sekas aizvien 

neatgriezeniskākas, tāpēc ir nepieciešams rīkoties

tūlīt. 

Klimata pārmaiņas – pārmaiņu mazināšanas nozīme
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„

„
OECD, 2008. gads Attēls nr. 1: Nakotnes kamanu braukšanas pieredze?, Avots: n-tv.de



Kopš 1988. gada tika emitēts vairāk CO2 
emisiju, kā pa visu periodu no 1750. līdz 1988. 
gadam! 

Iedzīvotāju skaits, ekonomika un rūpniecība 
joprojām palielinās, tāpat palielinās arī SEG 
emisiju kumulatīvais līmenis

Klimata pārmaiņu ietekme šajā mērogā nav 
paredzama

Lielas pasaules teritorijas var kļūt cilvēkiem 
neapdzīvojamas

Ir nepieciešami nopietni klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumi jau šodien!
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Attēls nr. 2: Protesti Piektdienas nākotnei. Avots: https://taz.de/Kommentar-Fridays-for-
Future/!5583849/

Klimata pārmaiņas – pārmaiņu mazināšanas nozīme
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Nasa.orgFigure 3: Carbon Dioxide Rise, source: www.climate.nasa.gov

Klimata pārmaiņas – pārmaiņu mazināšanas nozīme



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. ES Klimata Pasākumi
Eiropas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi

Pasākumi un noteikumi
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2000. gads: Eiropas Komisija uzsāka pirmo Eiropas Klimata Pārmaiņu Programmu (ECCP)

2005. gads: Otrā Eiropas Klimata Pārmaiņu Programma

2007. gads: ES līderi nosaka 2020. gada klimata un enerģētikas paketi
Šī pakete tika pieņemta 2008. gada decembrī un 2009. gada jūnijā tā kļuva par likumu.

2011. gads: Ceļakarte līdz 2050. gadam
(galvenie pārejas maršruti energosistēmām, kas ir saderīgi ar starptautisko mērķi samazināt SEG 
emisijas par 80 – 95%)

2014. gada oktobris: 2030. gada klimata un enerģētikas ietvars likumdošanas periodam par 2021. -
2030. gadu
2030. gada mērķi tika pārskatīti uz augšu 2018. un 2020. gadā

2018. gada novembris: Vīzija par klimatneitrālu Eiropu 2050. gadā

2020. gada janvāris: Eiropas Zaļais Kurss

2020. gada marts: Pirmais Eiropas Klimata Likuma piedāvājums

2020. gada oktobris: Eiropas renovācijas vilnis

2020. gada decembris: Jauns mērķis (55%) neto SEG emisiju samazināšanai līdz 2030. gadam
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ES Klimata Pasākumi - Pārskats



ES Klimata Pasākumi - Pārskats
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ES mērķi 2020 2030 2050

SEG emisiju kopējais samazinājums 
(salīdzinājumā ar 1990. gadu)

20% 40% *
55% **

100%

ES ETS ietvaros 21% 43%

Emisiju dalīšanas centieni 10% 30%

Atjaunojamā enerģija 20% 32%

Energoefektivitāte 20% 32,5%

*/ - Pirms mērķu pārskatīšanas 2020. gadā
**/  - Eiropas Komisijas priekšlikumā par Eiropas Klimata Likumu 2020. gadā  tika ieteikts šo mērķi palielināt līdz 50 – 55%.

- 2020. gada 10. un 11. decembrī Eiropas Padome apstiprināja jaunu mērķi līdz 2030. gadam samazināt neto SEG emisijas ES par 
vismaz 55%.



Regulējums

ES ETS – Emisiju Kvotu Tirdzniecības Sistēma

• 11 000 lielo enerģijas iekārtu

• Nosedz 45% no visām emisijām

ESD – Emisiju Samazinājuma dalīšanas lēmums

• Valstu individuālie mērķi

• Regulē celtniecību, transportu, 
lauksaimniecību….

Jauno transportlīdzekļu noteikumi

Energoefektivitātes Direktīva

10

Finansējums

NER 300

• 2012. gads: Finansēti 20 atjaunojamās enerģijas 
projekti 1,1 miljarda EUR vērtībā

• 2014. gads: 1 miljards EUR piešķirts 18 
atjaunojamās enerģijas projektiem un vienam 
CCS projektam.

• Visi projekti sāks darboties līdz 2021. gada 
jūnijam

Horizon 2020

• 80 miljardi EUR finansējums laikā no 2014.-
2020. gadam

• Inovāciju Sacienība, pieejama un progresīva

ES Klimata Pasākumi - Pārskats



2020. gads:

20 % siltumnīcefekta gāzu samazinājums salīdzinājumā ar 1990. 
gadu

• 21 % samazinājums salīdzinājumā ar 2005. gadu ETS ietvaros

• Valstu samazināšans mērķi saskaņā ar IKP
No 20 % samazinājuma līdz 20 % palielinājuma limitam
(salīdzinājumā ar valsts 2005. gada emisijām)

20 % no kopējā enerģijas patēriņa - atjaunojamā enerģija

• Valstu mērķi ir atšķirīgi, tie ir noteikti Atjaunojamās Enerģijas 
Direktīvā

20 % energoefektivitātes pieaugums

• Sīkāk ir noteikts Energoefektivitātes Direktīvā.
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Attēls nr. 4: Saules kolektori, source: https://www.edie.net/news/10/Five-
EU-countries-call-for-100--renewable-energy-by-2050/

Galvenie ES mērķi 2020. gadam



2030. gads:

> 40 % siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums salīdzinājumā ar 
1990. gadu *

• 43 % samazinājums salīdzinājumā ar 2005. gadu ETS ietvaros

• 30 % samazinājums salīdzinājumā ar 2005. gadu nozarēm ārpus 
ETS
Valstu samazināšanas mērķi attiecībā pret IKP

> 32 % no kopējā enerģijas patēriņa – atjaunojamā enerģija

> 32.5 % energoefektivitātes pieaugums

*/  Pirms atjaunotajiem mērķiem 2020. gadā .
2020. gada 10. un 11. decembrī Eiropas Padome apstiprināja jaunu mērķi 
līdz 2030. gadam samazināt neto SEG emisijas ES par vismaz 55%.
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Attēls nr. 5: Zaļā ēka, Avots: https://www.edie.net/news/10/Five-EU-
countries-call-for-100--renewable-energy-by-2050/

Galvenie ES mērķi 2030. gadam



Klimatam neitrāla ES līdz 2050. gadam 

• Nulles SEG emisijas

• Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) nenovēršamajām emisijām

Saglabāt globālo sazilšanu krietni zem 2°C salīdzinājuma ar pirms industriālajiem laikiem

• Eiropa cenšas saglabāt globālās sasilšanas robežu 1,5°C temperatūrā

Energoapgādes drošība, ilgtspējīga labklājība un sociālais taisnīgums

Pielāgošanās un palielināta noturība pret klimata pārmaiņām

Katrus 5 gadus, ES komisija pārskatīs tās trajektoriju.

Ilgtermiņa mēŗķi2050. gadam
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Finansiālais atbalsts: 

• No 2014. līdz 2020. gadam ES tērē 180 miljardus Euro kliemata aizsardzībai

• zema oglekļa enerģijas demonstrācijas projektu finansēšana

• Starptautiskā attīstības palīdzība

Regulējums: 

• ES emisiju tirdzniecības sistēma (ES ETS) nosedz 45% no visām emisijām

• Emisiju dalīšanas centieni (EMS) sektoriem, kas nav iekļauti ETS

• Dalībvalstis pilda Valstu enerģētikas un klimata plānus (NECP) no 2021. -2030. gadam

Pieņemtie mēri
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ES Emisiju tirdzniecības sistēma (“ETS”) 

Darbojas 31 valstī (visas 28 Es valstis plus Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija)

Ierobežo emisijas no vairāk kā 11,000 liela 
enerģijas apjoma iekārtām (spēkstacijas & 
rūpniecības uzņēmumi) un aviokompānijas ES 
teritorijā

Ir noteikti griesti kopējam noteiktu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju apjomam, kas var tikt emitētas.

Griesti tiek samazināti laikam ejot, lai kopējās 
emisijas samazinātos.

Pieņemtie mēri
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Attēls nr. 6: ES Emisijau Tirdzniecības sistēma, avots:



ES emisiju tirdzniecības sistēma (“ETS”) 

Uzņēmumi var savstarpēji tirgot emisiju 
kvotas

Ja uzņēmums pārsniedz tam piešķirtās 
kvotas, tiek piemēroti lieli naudas sodi

Dalība ir obligāta

Sistēma iekļauj: 

• Oglekļa dioksīdu (CO2)
Slāpekļa oksīdu (N2O)
Perfluorogļūdeņraži (PFCs)

Pieņemtie mēri
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Attēls nr. 7: Emisiju tirdzniecības sistēmas diagramma, Avots: 
https://climatepolicyinfohub.eu/eu-emissions-trading-system-introduction 



Emisiju samazinājuma dalīšanas lēmums (“ESD”)

Valstu individuālie emisiju mērķi

Procentos izteiktas izmaiņas pret 2005. gada līmeni

Noteikumi tādiem sektoriem, kā ēkām, transportam, lauksaimniecībai un 
atkritumiem

202. gada mērķis 10% samazinājums
(svarstības no -20% līdz +20% atkarībā no valstu turīguma)

2030. gada mērķķis 30 % samazinājums
(svārstībās no -40% ldz 0% atkarībā no valsts turīguma)

ES noteikumi palīdzēs valstīm sasniegt to mērķus!

Pieņemtie mēri
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Interreg projektu ieguldījums:

Vairāku Interreg projektu mērķis ir CO2 emisiju samazināšana

Starptautiska pieredzes un ideju apmaiņa un sadarbība Interreg projektu ietvaros 
veicina ES klimata mērķu sasniegšanu

Piemērs: “Projekts [LowTEMP] veicina stratēģijas ES2020 mērķu sasniegšanu, 
veicinot energoefektivitāti, atjaunojamo resursu izmantošanu un CO2 emisiju 
samazināšanu, valstu un Eiropas telpiskās attīstības politikām, kā arī ES Stratēģija 
Baltijas Jūras Reģionam (EUSBSR).”

Pieņemtie mēri

18

https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/


Pielāgošanās klimata pārmaiņām:

• Klimata pārmaiņas notiek jau tagad
 Ir svarīgi risināt arī adaptācijas jautājumus

• 2013. gadā ES izstrādāja Adaptācijas Stratēģiju 

• Visām dalībvalstīm ir jāpieņem savas valsts plāni, 
lai risinātu klimata pārmaiņu radītās sekas

• Dažas dalībvalstis jau ir izstrādājušas savas 
adaptācijas stratēģijas

Pielāgošanās klimatam

19

Attēls nr. 8: Klimata adaptācijas diagramma, Avots: https://www.adaptationcommunity.net
/wp-content/uploads/2019/03/Banner-CSI.jpg 



Klimata pārmaiņas ir pārrobežu izaicinājums

Tās skar visus, tomēr visdrīzāk cietīs nabadzīgākās 
valstis

ES tiek radīti mazāk kā 10% no pasaules radītajām 
SEG emisijām

• -> Nepieciešama globāla rīcība!

Gglobālā rīcība
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Attēls nr 9: Globalā rīcība, Avots: https://cdn-images-
1.medium.com/max/1600/1*PTzwP7Z6LssSJmrQ0MRvjw@2x.jpeg



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Progress un tendences
Ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķiem
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Starp 1990. un 2018. gadu SEG emisijas tika samazinātas par 23 % tajā pat laikā ekonomikai 
pieaugot par 61 %.

Saskaņā ar dalībvalstu sniegtajām prognozēm 2017. un 2018. gadā:

• Ar šī brīža pasākumiem, ir paredzams, ka līdz 2020. gadam emisijas samazināsies par 26% 
salīdzinājumā ar 1990. gadu

• 32% samazinājums, salīdzinājumā ar 1990. gadu, varētu tikt sasniegts līdz 2030. gadam. Šie 
prognozējamie samazinājumi nesasniedz 40% mērķi līdz 2030. gadam.

Tiek prognozēts, ka pašreizējās politikas ļaus samazināt SEG emisijas par 60% līdz 2050. gadam

Ir nepieciešami papildu pasākumi!

Progress un tendences
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ES SEG emisiju tendences
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Attēls nr. 10: Siltumnīcefekta gāzu emisiju tencdences, Avots: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-
6/assessment-3



CO2 Emisijas kopā
Tg (millioni tonnu)

1990. 2018. Progress
TG

Progress 
%

Dānija 70.779                                   48.224 -22.555   -31.9% 

Igaunija 40.277 19.974    -20.303 -50.4%

Somija 71.231 56.411 -14.820 -20.8%

Vācija 1.249.459 858.369 -391.090 -31.3%

Latvija 26.329 11.727 -14.602 -55.5%

Lietuva 48.017 20.267 -27.750 -57.8%

Polija 475.080 412.856 -62.224 -13.1%

Zviedrija 71.185 51.779 -19.406 -27.3%

SEG emisijas Baltijas Jūras reģionā
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Avots: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer



SEG emisijas Baltijas Jūras reģionā
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Attēls nr.11: Emisijas uz vienu iedz. 2018. gadā, Avots: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer



SEG emisiju tendences ES ETS
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Attēls nr. 12: Verificētās ES emisijas no 2005.-2017. gadam, 
Avots: European policies on climate and energy towards 2020, 
2030, and 2050, technical report 2019



SEG emisiju tendences samazinājuma dalīšanas lēmumā
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Dalībvalstu progress 2016. gadā 
Samazinājuma Dalīšanas Lēmuma mērķu 
sasniegšanā
(SEG emisijas salīdzinājumā ar katras valsts 
emisiju līmeni 2005. gadā)
Avots: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-2

Baltijas Jūras reģiona valstis



CO2 emisijas
Compared to national 2005 level

2020. gada 
mērķi

Progress* 2030. gada 
mērķi

Tendence*

Dānija -20 % -19 % -39 % -23 %

Igaunija 11 % 17 % -13 % -4 %

Somija -16 % -11 % -39 % -37 %

Vācija -14 % - 8 % -38 % -22 %

Latvija 17 % 8 % - 6 % -6 %

Lietuva 15 % 7 % - 9 % -1 %

Polija 14 % 21 % - 7 % 14 %

Zviedrija -17 % -25 % -40 % -40 %

SEG emisiju tendences Pūļu Dalīšanas Lēmumā
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*Progress un Tendences 2018. gadā, balstoties uz ES Kliemata Rīcības progresa atskaite 
Avots: https://www.ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en#tab-0-1



Siltumnesēja temperatūra tiek samazināta, tādējādi samazinot 
siltuma zudumus pārvades tīklos

Zemas temperatūras sistēmas labāk var izmantot atjaunojamos 
enerģijas avotus un siltuma pārpalikumus

Efektīvam zemas temperatūras centralizētām siltumapgādes 
sistēmām (LTDH) ir svarīga loma ilgtspējīgas energoapgādes 
sistēmas sniegšanā

Tādējādi veicinot enerģijas pārpalikumu un SEG emisiju 
samazināšanos Baltijas Jūras Reģionā.

Tiek sniegts ieguldījums ES klimata pārmaiņu mazināšanas 
mērķu sasniegšanā!

Kāds tam sakars ar LowTEMP?
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Kontaktinformācija

ZEBAU GmbH 
Enerģētikas, celtniecības, arhitektūras un 
vides centrs

Große Elbstraße 146
22767 Hamburga
Vācija

E-pasts: info@zebau.de
Tālr: +49 40 - 380 384 - 0
www.zebau.de

Jan Gerbitz
Andreas Broßette
Merle Petersen

Pielāgoja / moduli tulkoja:
Rīgas Tehniskā Universitāte
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Dagnija Blumberga, Profesore
Francesko Romagnoli, Profesors
Dzintars Jaunzems, Docents
Ieva Pakere, Docente
Vladimirs Kirsanovs, Docents

Āzenes iela 12/1-609
1048 Rīga
Latvija

E-pasts: vladimirs.kirsanovs@rtu.lv
Tālr:+371 67089943
www.rtu.lv, www.videszinatne.lv
www.lowtemp.eu

http://www.zebau.de/
http://www.rtu.lv/
http://www.lowtemp.eu/

