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Plāna izstrādātājs – Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Plāns izstrādāts EK “Horizon 2020” programmas projekta PentaHelix ietvaros.

SAĪSINĀJUMI
AER – Atjaunojamie energoresursi
CSAS – Centralizētā siltumapgādes sistēma
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
ES – Eiropas Savienība
ETL – elektromobilis
IEKRP – ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns
NEKP – Latvijas nacionālais klimata un enerģētikas plāns 2021. – 2030.gadam
SEG – siltumnīcefekta gāzes (CO2 u.c.)
SEAP – Sustainable Energy Action Plan – Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns
SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan – Ilgtspējīgas enerģētikas un
klimata rīcības plāns
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1.KOPSAVILKUMS
Eiropā un Latvijā daudz tiek domāts par pāreju uz klimatneitralitāti saskaņā ar 2015.g.
decembra Parīzes nolīgumu, cenšoties līdz 2050.gadam ierobežot temperatūras
pieaugumu 1,5°C robežās. 2019.g. decembrī ES politiskie līderi vienojās par Eiropas
Savienības klimata neitralitātes sasniegšanu 2050.gadā, uzstādot Eiropai mērķi kļūt par
pirmo klimata-neitrālo kontinentu. Cīņa pret klimata pārmaiņām, ko rada SEG emisiju
pieaugums, ir arī viens no 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable
Development Goals). 1
2020.g. 28.janvārī Latvijā nacionālā līmenī pieņemta Latvijas stratēģija klimata
neitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam un Latvijas Nacionālais enerģētikas un
klimata plāns 2021-2030.gadam (NEKP).
Jēkabpils pilsēta kā viena no pirmajām 2009. gadā parakstīja ES Mēru Paktu.
Apņemšanās ietvēra līdz 2020.gadam samazināt CO2 izmešus par vismaz 20%
salīdzinājumā ar izvēlēto bāzes gadu - 2005, to panākot par 20% paaugstinot
energoefektivitāti un 20% no izmantojamās enerģijas apjoma saražojot no
atjaunojamiem energoresursiem (20/20/20).
Pirmais Jēkabpils pilsētas Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns (engl. – SEAP –
Sustainble Energy Action Plan) tika izstrādāts 2010.gadā saskaņā ar Mēru Pakta
vadlīnijām. Kā bāzes gads tika izvēlēts 1995.gads Tika aprēķināts, ka bāzes - 1995.
gadā Jēkabpils pilsētas teritorijā CO2 izmešu daudzums bija 66 555 tonnas. Lai izpildītu
Mēru Paktā noteiktos mērķus, CO2 izmešu daudzums bija jāsamazina par 20%, t. i. –
par 13 315 tonnām.
2013. gadā veiktais monitorings parādīja, ka pilsēta ir būtiski attīstījusies un patērētās
enerģijas daudzums ir pieaudzis no 290381 MWh uz 337311 MWh, bet CO2 izmešu
daudzums samazinājies par 51,42 %.
2018. g monitoringa dati rāda, ka enerģijas daudzums ir pieaudzis no 290381 MWh uz
315125 MWh, bet CO2 izmešu daudzums samazinājies par 54,72 %.
No 1995.g līdz 2018. gadam Jēkabpils pilsēta ir ļoti lielā mērā attīstījusies, kļuvusi par
modernu eiropeisku pilsētu, Jēkabpils iedzīvotāju labklājības līmenis tuvinājies Eiropas
Savienības labklājības līmenim. Uzbūvētas daudzas jaunas privātmājas, Jēkabpils
pilsētā reģistrētas daudz vairāk automašīnu, ir daudz intensīvāka transporta plūsma, ir
vairāk komerciālāku, ielas ir labāk apgaismotas, izbūvētas jaunas apgaismes līnijas,
pilsēta ir gaišāka, drošāka un modernāka. Pilsētai attīstoties palielinājies apkurināmo
platību daudzums,
palielinājies elektrības patēriņš, nedaudz palielinājies
siltumenerģijas patēriņš.
Plānojot periodu no 2021. līdz 2030. gadam siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas
Jēkabpils pilsētā ir jāsamazina par 60% 2salīdzinot ar bāzes gadu - 19953.
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
Absolūtais samazinājums
3
Pirmais gads, par kuru bija pieejami dati (par 1990.g. dati nebija pietiekami kvalitatīvi)
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1.attēls. Enerģētikas un klimata politikas virzieni līdz 2030.gadam

2. ENERĢĒTIKA JĒKABPILĪ
2.1 Jēkabpils pilsētas ilgtermiņa vīzija
Galvenie uzdevumi, lai sasniegtu Mēru paktā noteiktos mērķus Jēkabpils pilsētai ir:

1.

Ēku energoefektivitātes uzlabošana;

2.

Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas
siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā;

3.

Ne‐emisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijās ražošanā;

4.

Ekonomiski pamatotas enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana;

5.

Energoefektivitātes uzlabošana, alternatīvo degvielu un AER tehnoloģiju izmantošanas
veicināšana transportā;

6.

Enerģētiskā drošība, enerģētiskās atkarības mazināšana, pilnīga enerģijas tirgu
integrācija un infrastruktūras modernizācija;

7.

Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un SEG emisiju
samazināšana

8.

Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un draudzīguma pievilcīguma energoefektivitātei un AER
tehnoloģijām uzlabošana;

9.

Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana.

veicināšana
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2.2 Enerģijas patēriņš
2.3.1 Elektronerģijas patēriņš
Saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” datiem 2018.g. elektroenerģijas patēriņš bija:






Pašvaldības ēkām – 2517,14 MWh/gadā
Terciārajām (komerc) ēkām –11315,64 MWh/gadā
Dzīvojamām ēkām – 19166,56 MWh/gadā
Publiskajam apgaismojumam - 1726,21 MWh/gadā
Rūpniecības sektorā – 23209,95 MWh/ gadā
Kopā – 57935,5 MWh/gadā
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Elektroenerģijas patēriņa pieaugums izskaidrojamas ar iedzīvotāju labklājības un
dzīves līmeņa uzlabošanos, kā arī ar tehnoloģiju attīstību, arvien vairāk pakalpojumu
sektorā un mājsaimniecībās izmantojot elektriskās un elektroniskās ierīces.

2.3.2 Siltumenerģijas patēriņš
Saskaņā ar SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “Ošukalns”, SIA “Brēķu studenti”, SIA “Pils
rajona namu pārvalde”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” datiem 2018.g.
siltumenerģijas patēriņš centralizētajā siltumapgādes sistēmā Jēkabpils pilsētā bija:





Pašvaldības ēkām – 12168,883 MWh/gadā
Terciārajām (komerc)ēkām – 5099,027 MWh/gadā
Dzīvojamām ēkām – 53646,655 MWh/gadā
Rūpniecības sektorā – 1218,307 MWh/ gadā
Kopā – 72132,822 MWh/gadā
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2018.g. siltumenerģijas patēriņš centralizētajā
siltumapgādes sistēmā Jēkabpils
pilsētāMWh/gadā
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Daudzdzīvokļu ēkas
2018.gadā Jēkabpilī ap 74,37% no kopējā enerģijas patēriņa patērēts dzīvojamās
mājās, īpaši daudzdzīvokļu mājās, kur ir visaugstākais potenciāls enerģijas taupīšanā,
jo vidēji pēc renovācijas tiek sasniegts 40%-60% enerģijas ietaupījums. Jēkabpilī ir
vairāk par 220 daudzdzīvokļu ēkas, no tām lielākais ēku pārvaldnieks ir SIA “JK Namu
pārvalde”.
No 2009. -2013.gadam ERAF programma “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
pasākumi” un no 2014.-2020.gadam Altum administrētā “Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes programma”(DME) bija iespējams piedalīties daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku siltumnoturības pasākumu īstenošanā. Nozīmīgu atbalstu
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā deva arī biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra” (ZREA), no 2009.-2016.gadam palīdzot daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu
īpašniekiem Jēkabpilī izstrādāt ap 16 projektu projektu pieteikumus, no kuriem 4 ēkās
renovācija tika īstenota.
Daudzdzīvokļu mājās ir liels potenciāls turpmākā CO2 izmešu samazināšanā. Būtu ļoti
nepieciešama nākamā valsts atbalsta programma, kas sniegtu galveno motivāciju
daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem izšķirties par ēkas atjaunošanu, tad ja tas ir
tehniski un ekonomiski pamatoti.
Jēkabpilī vajadzētu turpināt informēt un iedrošināt daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu
īpašniekus atjaunot ēkas. Prakse rāda, ka izdevumi par apkuri pirms renovācijas un
izdevumi par ēkas atjaunošanu un apkuri pēc renovācijas ir līdzīgi, no ēku
atjaunošanas nevajadzētu baidīties. Ēkas atjaunošana pagarina ēkas ekspluatācijas
periodu, tomēr nevajadzētu gaidīt līdz ēkas nolietojums sasniedz pakāpi, kad ēkas
atjaunošana vairs nav lietderīga. Tāpat ēku atjaunošanā iegūtā pieredze nodrošina, ka
šobrīd atjaunotajām ēkām enerģijas ietaupījums ir jau lielāks nekā iepriekš renovētajās
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ēkās. Ēku atjaunošanai papildu motivāciju varētu sniegt arī Latvijā plānotā nodokļu
“zaļināšana”4, kuras ietvaros plānots paredzēt lielākus nodokļus CO2 emisiju
radītājiem.
Latvijā plaši līdz šim vēl neizmantotā iespēja ir rekuperācijas sistēmu izbūve
daudzstāvu apbūvē, kas, piemēram Zviedrijā, ir galvenais energoefektivitātes
pasākums daudzdzīvokļu ēkās. Līdz šim šis pasākums Latvijā daudzdzīvokļu ēkās
izmantots salīdzinoši maz tā augsto izmaksu dēļ, tomēr, ņemot vērā klimata izmaiņas,
kas Latvijā pēdējos gados izpaudušās ar mitrāku klimatu, rekuperācijas u.c.
ventilācijas sistēmu iekļaušana daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumos
būtu ieteicama.

Vēlamā situācija 2030.gadā:5


Ēku fondā vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir par >30% mazāks nekā 2020.gadā;



Atjaunotas vismaz 2000 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un vismaz 5000 privātmājas,
tajās ir uzstādītas ne‐emisiju AER tehnoloģijas, vai tās ir pieslēgtas CSA;



Ir nodrošināta valsts un pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana;



Izstrādāts un tiek īstenots dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas
komplekss ilgtermiņa risinājums.

Ieguvumi sabiedrībai un tautsaimniecībai


Samazināts energoresursu patēriņš ēkās nodrošina zemākus komunālos rēķinus, gala
rezultātā uzlabojas iedzīvotāju maksātspēja



Atjaunojot vai pārbūvējot ēkas, tiek uzlabota ēku vide, palielināta ēku ilgmūžība,
uzlabots ēku komforta līmenis un palielināta nekustamā īpašuma vērtība



Ēku atjaunošanas vai pārbūves nodrošina jaunas darbavietas būvniecības sektorā,
palielinot valsts budžeta ienākumus, kā arī veicina inovāciju un tehnoloģiju attīstību.

Individuālās privātmājas
Individuālajās privātmājās, kas nav pievienotas CSAS
privātmājās – Jēkabpilī
pārsvarā apkure tiek nodrošināta ar malkas vai gāzes apkures katliem, nelielā daļā
māju uzstādītas saules tehnoloģijas vai siltumsūkņi. 2018.gadā Jēkabpilī šādi tika
saražots ap 81492,48 MWh enerģijas. Daudzas dzīvojamās ēkas varētu veikt
vienkāršus un izmaksu efektīvus pasākumus, lai ietaupītu, piemēram 20% no
mājsaimniecībā patērētās enerģijas.
Dzīvojamo ēku patēriņa paradumi zināmā mērā veicina CO2 emisiju palielināšanos,
jo, uzlabojoties ekonomiskajai labklājībai, iedzīvotāju prasības pēc komforta
paaugstinās. Tāpat neskatoties uz aizvien stingrākiem ēku būvniecības noteikumiem
un jaunu tehnoloģiju izmantošanu, Latvijā kopumā joprojām daudz enerģijas tiek
iztērēts nelietderīgi. Būtu jāveicina iedzīvotāju un amatpersonu informētība par
energoefektivitāti.

4
5

NEKP
NEKP
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Esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana, jaunas - stingrākas tehniskās prasības
jaunu ēku būvniecībai, energoefektīvu iekārtu izmantošana, viendzīvokļa privātmājās
- kurināmā nomaiņa uz biomasu un citiem AER veidiem varētu dot ievērojam CO2
samazinājumu.

2.2.3 Publiskais apgaismojums
Jēkabpils pilsētā publisko (ielu) apgaismojuma apkalpošanu nodrošina SIA “Jēkabpils
pakalpojumi”, kas ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Saskaņā ar
Jēkabpils pilsētas pašvaldības datiem, Jēkabpils ielu apgaismojuma tīklu kopgarums
ir 175 km, apgaismojumu nodrošina virs 2500 laternas.
Jēkabpils pilsētas ielu apgaismošanas tīkls veidots ar sazarotu struktūru, ko nodrošina
daudzi barošanas centri. Tādēļ šajos centros paredzēta apgaismošanas distances
vadība, ko darbina magnētisko palaidēju iekārta, ko ieslēdz un izslēdz vadības centrā
pēc sastādīta ieslēgšanas un izslēgšanas grafika. Daļa apgaismošanas tīklu tiek
ieslēgta ar fotoreleju palīdzību. Šādu sistēmu iespējams iedarbināt no viena kopēja
dispečeru punkta.
Liela uzmanība tiek pievērsta ielu apgaismojuma tīkla energoefektivitātei un
apgaismojuma kvalitātei. Pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas renovācijas projektu
ietvaros nātrija tipa spuldžu gaismekļi tiek mainīti uz gaismas emitējošo diožu (LED)
gaismekļiem.
Jēkabpils pilsētas ielu apgaismojuma vadības sistēma sastāv no 48 apgaismojuma
vadības punktiem. Ielu apgaismojuma attālināta vadība tiek nodrošināta:


26 vadības punkti ar SIA „Teliko” automatizētam vadības iekārtam.

Salīdzinot 1995. un 2018. gadu, enerģijas patēriņš publiskajā apgaismojumā ir
pieaudzis no 1500 MWh 1995.gadā uz 1726 MWh 2018.gadā, tomēr CO2 emisiju
daudzums šajā sektorā ir palielinājies no 164 t 1995.g uz 188 t 2018.gadā. Jēkabpils
pilsētā publiskajā apgaismojumā pēdējo gadu laikā tiek uzstādīti energoefektīvāki
apgaismes ķermeņi, tiek plānota un ieviesta viedās sistēmas publiskā apgaismojuma
vadībai.

2.2.4. Transports
Saskaņā ar CSDD sniegtajiem datiem, SIA “Jēkabpils autobusu parks” sniegtajiem
datiem, un Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegtajiem datiem Jēkabpils pilsētā
transports 2018.gadā veidoja 19% no kopējā enerģijas galapatēriņa: t.i. 17% privātais
un komerciālais transports, 1% sabiedriskais transports, un 1% pašvaldības autoparks.
Attiecībā uz CO2 emisijām 2018.g. privātais un komerciālais transports sastādīja 46%
no kopējo emisiju daudzuma, sabiedriskais transports 2% un pašvaldības autoparks –
2% emisiju.
Pilsētā reģistrēto autoparku simtprocentīgi veido ar fosilo degvielu - benzīns,
dīzeļdegviela, sašķidrinātā gāze - darbināmi transportlīdzekļi.
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Transporta enerģijas gala patēriņš 2018.g.
Jēkabpilī MWh
Pašvaldības
autoparks; 1861

Sabiedriskais
transports; 2250

Privātais un
komerciālais
transports ; 53440

Transporta enerģijas gala patēriņš 2018.g. Jēkabpilī, MWh

Transporta CO2 emisijas 2018.g. Jēkabpilī,
t CO2

3% 4%
Pašvaldības autoparks
Sabiedriskais transports
93%

Privātais un komerciālais
transports

Transporta CO2 emisijas 2018.g. Jēkabpilī, t CO2

Arī Latvijā kopumā 2018.g. dīzeļdegviela ir galvenais autotransportā izmantotais
energoresurss un tās īpatsvars autotransportā bija 72,2%, benzīna īpatsvars – 17,3%
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un sašķidrinātās naftas gāzes (turpmāk – LPG) – 5,2%.6 Latvijas statistikas dati liecina,
ka 2018.gadā no AER iegūtas enerģijas īpatsvars transportā bija 3,06%, no kuriem 3/4
veidoja biodegviela, bet pārējo daļu no AER iegūta elektroenerģija, kas patērēta auto,
dzelzceļa un cauruļvadu transportā7. Intensīva autosatiksme, kurā kā degviela dominē
fosilie energoresursi, rada ne tikai SEG emisijas, bet arī negatīvi ietekmē gaisa
kvalitāti, it īpaši pilsētvidē, kur paaugstināta NO2 koncentrācija ir indikators, kas liecina
par transportlīdzekļu radīto piesārņojumu.8
Elektromobiļu (ETL) ātro uzlādes staciju tīkls Latvijā tuvāko gadu laikā būs labi attīstīts,
tāpat ETL iespējams lādēt mājās un darbā. Lielākās grūtības ETL uzlādē varētu būt
daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem u.tml., kam nav savas garāžas vai ierobežotas
teritorijas. Uz 2020.g. aprīli Jēkabpilī ir 1 ātrā elektromobiļu uzlādes stacija.

E‐mobi uzlādes tīkla staciju karte9
Latvijā valsts mēroga publiskā ātrās uzlādes tīkla pirmā kārta noslēdzās 2018. gadā un
otrā kārta plānota 2020. gadā. Kopumā līdz 2021. gada beigām plānots uzstādīt 150
elektroautomobiļu ātrās uzlādes stacijas, uzstādot tās uz TEN-T ceļus savienojošiem
reģionālajiem ceļiem un apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.

6

NEKP
CSP
8
VARAM “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam”
9
http://www.e‐transports.org/index.php/features‐mainmenu‐47/team/95‐uzlades‐punkti
7
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Transports ietver tiešās emisijas no transporta izmantošanas pašvaldībā, kā arī netiešās
emisijas no transporta līdzekļu un degvielas ražošanas un izplatīšanas. 2018.g.
transports radīja 50% no Jēkabpils kopējām emisijām. Veicinot strādāšanu no mājām,
organizējot sapulces interneta vidē, mēs varam samazināt darbinieku un apmeklētāju
pārvietošanos un komandējumu skaitu. Veicinot iešanu ar kājām un velotransporta
izmantošanu, kā arī padarot sabiedrisko transportu pievilcīgu un viegli pieejamu, mēs
varam nodrošināt labāku mobilitāti daudzām sabiedrības grupām. SEG emisijas var
mazināt arī izvēloties automašīnu veidu, piemēram, neizvēloties automašīnas ar lielu
motora tilpumu. Lielu iespaidu varētu dot valsts subsīdijas vai atbalsts elektromobiļu
iegādei, kas kompensētu to cenas starpību.

Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu
emisijas no transporta nozares, būtu
nepieciešams, lai automašīnas
vairāk izmantotu ilgtspējīgu degvielu
no atjaunojamiem energoresursiem.
Pāreja no fosilajām degvielām uz
atjaunojamajiem energoresursiem
ne tikai samazina siltumnīcefekta
gāzu emisijas, tā nodrošina arī
tīrāku gaisu, palielina vietējās
enerģijas ražošanu un rada vietējās
darbavietas – vietējās enerģijas
ražošanā. Jauno tehnoloģiju rezultātā, nākotnē iespējams izmantot ar ūdeņradi
darbināmus transporta līdzekļus, tomēr Latvijā uz 2019. gadu nebija reģistrēts neviens
ūdeņradi kā degvielu izmantojošs vieglais transportlīdzeklis, kā arī Latvijā nav
pieejamas publiskas ūdeņraža uzpildes vietas.

2.3 Pilsētplānošana
Pašvaldība izstrādā teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, t.sk. ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju, teritorijas plānojumu, attīstības programmu. Teritorijas plānošanas
ietvaros pašvaldība plāno gan apbūves teritorijas, gan publisko ārtelpu, gan transporta
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infrastruktūru, t.sk. ielu un ceļu tīklu, ietves un gājēju celiņus, veloceliņus, kas arī var
dot savu ieguldījumu CO2 izmešu samazināšanā.
Pilsētplānošana un dzīvojamo teritoriju veiksmīgs plānojums var vairot labklājību,
fizisko aktivitāti un drošību. Dzīvojamo ēku un biznesa teritoriju ieplānošana atbilstošās
teritorijās var samazināt mobilitātes nepieciešamību un/vai padarīt iešanu ar kājām,
velobraukšanu vai sabiedriskā transporta izmantošanu pievilcīgāku.

2.4 Jēkabpils Energopārvaldības sistēma ISO
50001:2018
Eiropas Komisija 2012.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (turpmāk - Direktīva), kuras mērķis ir
samazināt dalībvalstu atkarību no enerģijas importa, ierobežot klimata pārmaiņas un
veicināt energoefektīvas ekonomikas attīstību. Direktīva paredz virkni pasākumu, lai
līdz 2020.gadam sasniegtu vispārējo energoefektivitātes mērķi, ietaupot 20% no
Eiropas Savienības primārās enerģijas patēriņa, kā arī panākot turpmākos
uzlabojumus pēc 2020.gada. Tai skaitā Direktīva pieprasa, lai dalībvalstīs tiktu īstenoti
pasākumi energoefektivitātes mērķu sasniegšanai pašvaldības un citas publiskās
struktūrās. Tiesību normas, kas izriet no Direktīvas ir realizētas Latvijas Republikas
likumdošanā, 2016.gada 03.martā pieņemot Energoefektivitātes likumu. Likums
nosaka virkni prasību, kuras ir attiecināmas uz pašvaldībām energoefektivitātes jomā,
tai skaitā nosakot pienākumu republikas pilsētu pašvaldībām ieviest sertificētu
energopārvaldības sistēmu (likuma 5.panta (2)daļa).
Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2009.gada 26.marta ir pievienojusies Pilsētu Mēru
Pakta kustībai, izstrādājusi Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu
2010.-2020.gadam, definējusi vīziju, ka Jēkabpils ir “resursu ziņā efektīva pilsēta,
kuras mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi, samazinot CO2 īpatsvaru mūsu
ekonomikā, palielinot atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, modernizējot
transporta nozari un veicinot energoefektivitāti.
Saistībā ar augstāk minēto Jēkabpils ir izvirzījusi mērķus energoefektivitātes jomā no
1995. gada (Mēra Pakta bāzes līnija) līdz 2020.gadam ,“ līdz 2020. gadam vismaz par
20% samazināt CO2 emisijas, to panākot par 20% paaugstinot energoefektivitāti un
20% no izmantojamās enerģijas apjoma saražojot no atjaunojamiem energoresursiem
(20/20/20)” un tādējādi jau no 2009.gada un agrāk, ir veikusi energoefektivitātes
pasākumus, īpaši pievēršot uzmanību enerģijas patēriņam pašvaldības nekustamajos
īpašumos – galvenokārt siltumenerģijas jomā, veicot ēku rekonstrukcijas un
siltināšanas projektus, uzlabojot ventilācijas, apkures un kondicionēšanas sistēmas,
tāpat arī, uzlabojot energoefektivitāti publiskā apgaismojuma jomā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības lēmums ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu
atbilstoši ISO 50001:2018 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un
lietošanas norādījumi” (adaptēts Latvijas nacionālā standarta statusā kā LVS EN ISO
50001:2018) ir likumsakarīgs tālākais attīstības solis, lai nodrošinātu enerģijas
patēriņa un pārvaldības nepārtrauktu uzlabošanu, nepieciešamās informācijas un
resursu pieejamību, veicinātu energoefektīvu pakalpojumu un produktu iegādi,
nodrošinātu energoefektīvu projektēšanu, efektīvu ēku un iekārtu ekspluatāciju,
samazinātu enerģijas izmaksas pašvaldībā, radītu investīcijām drošu un pievilcīgu vidi,
kā arī nodrošinātu pašvaldības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
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Ieviešot Energopārvaldības sistēmu, augstākā vadība apņemas realizēt politiku, kuras
ietvaros tiks:
1.
nodrošināta nepieciešamā informācija un resursi izvirzīto energosniegumu un
enerģijas mērķa uzdevumi sasniegšanai;
2.
nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām un citām ārējām prasībām, kas
ir piemērojamas attiecībā uz pašvaldības enerģijas lietošanu, enerģijas patēriņu un
energoefektivitātes jomā;
3.
komunicēts energopārvaldības sistēmas nozīmīgums pašvaldībā;
4.
nodrošināta energopārvaldības mērķu un energosniegumu noteikšana;
5.
nodrošināta energosniegumu rādītāju atbilstība pašvaldības vajadzībām, kā arī
rezultātu mērīšana un ziņošanu noteiktajos intervālos;
6.
atbalstīta energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegāde, kā arī nodrošināta
nepieciešamā projektēšana energosniegumu uzlabošanai;
7.
ņemti vērā energosniegumu uzlabojumi ilgtermiņā, kā arī pastāvīgi uzlabot
pašvaldības energosniegumu rādītājus, veicot regulāras energopārvaldības sistēmas
vadības pārskatus.
Savukārt Ilgtspējīgas Enerģētikas un Klimata Rīcības plānā (IEKRP) nosaka
ilgtermiņa mērķus un pasākumus – līdz 2030. gadam, tajā iekļaujot ne tikai
pašvaldības īpašumā esošus objektus, bet cik iespējams, visus enerģijas ražotājus un
patērētājus Jēkabpils pilsētā – rūpniecību, privātās dzīvojamās ēkas, terciāro
(komerc) sektoru u.c. Energopārvaldības sistēmas standarta sertifikācija vai
resertifikācija veicama reizi gadā, bet IEKRP monitoringa ziņojumi sniedzami ik pēc 2
gadiem – Rīcību pārskats, ik pēc 4 gadiem – pilnais monitoringa ziņojums, kas iekļauj
CO2 aprēķinus.
Tādejādi Jēkabpils pilsētas pašvaldībai enerģētikas plānošanu un monitoringu nosaka:
 IEKRP 2021-2030: Ilgtermiņa mērķi un rīcības
 Energopārvaldības sistēma: vidējā termiņa un īstermiņa mērķi un rīcības
 Pašvaldības investīciju plāns konkrētam gadam
Ņemot vērā labos piemērus - efektīvai energopārvaldībai būtu jāmeklē iespējas ieviest
viedo energoresursu kontroles platformu. Viedā energoresursu kontroles platforma ir
iekārtu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kopums, kas samazina enerģijas
patēriņa apjomu – nodrošinot dinamiskus, energoefektīvus telpu siltumapgādes
balansēšanas un ventilācijas režīmus, nepārtraukti monitorējot iznākuma rādītājus un
analizējot un mainot tos ietekmējošos faktorus, veicot datu analīzi un ieviešot
integrētus automatizācijas rīkus.
Ieviešot viedo IT monitoringa platformu un paplašinot energopārvaldības sistēmu –
iekļaujot tajā jaunus objektus - ēkas, publiskā apgaismojuma posmus, pašvaldības
autotransportu un publisko transportu, būtu iespējams labāk kontrolēt enerģijas
patēriņu, ātrāk redzot iespējas to samazināt un saīsinot reaģēšanas laiku.
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2.5 CO2 un saistītās emisijas
Lai samazinātu globālo sasilšanu un veicinātu klimata neitralitāti, Jēkabpils pilsētā būtu
jāsamazina CO2 un saistītās SEG emisijas. Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem
2018.gadā CO2 izmeši Jēkabpilī bija 30137 tonnas.
2018.gadā lielākie emisiju radītāji Jēkabpils pilsētā no sektoriem bija privātais un
komerciālais transports 46%, dzīvojamās ēkas 23% un rūpniecība 17%.
Kopā pašvaldības tieši ietekmējamās sfēras - emisijas no pašvaldības ēkām sastādīja
3%, sabiedriskais transports 2%, pašvaldības autoparks 2% un publiskais
apgaismojums 1% no kopējiem CO2 izmešiem, t.i kopā 8%.
Visnozīmīgākie pasākumi būtu nepieciešami privātajā un komerciālajā transportā,
dzīvojamās ēkās un rūpniecībā, un pašvaldībai ir potenciāls ietekmēt enerģētikas un
transporta sektoru ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, jo pašvaldībām
noteiktās funkcijas ietver tādus pienākumus kā siltumapgādes, ūdensapgādes,
kanalizācijas, un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, sabiedriskā transporta
organizēšanu, teritorijas attīstības plānošanu un zemes izmantošanas un apbūves
kārtības noteikšanu, kā arī publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, zaļo
zonu ierīkošanu un uzturēšanu.
Pašvaldību kā enerģijas patērētāju loma ir saistīta ar pašvaldības ēku
apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumu (ielu apgaisme, ūdens padeve, kanalizācija
u.tml.) nodrošināšanu. Attiecībā uz transporta sektoru pašvaldības veic sabiedriskā
transporta, dienesta automašīnu, sabiedrisko pakalpojumu koordinēšanu un
nodrošināšanu. Pašvaldības izstrādā teritorijas attīstības plānošanas dokumentus,
t.sk. ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, teritorijas plānojumu, attīstības programmu.
Teritorijas plānošanas ietvaros pašvaldība plāno gan apbūves teritorijas, gan publisko
ārtelpu, gan transporta infrastruktūru, t.sk. ielu un ceļu tīklu, ietves un gājēju celiņus,
veloceliņus. Pašvaldība var veicināt iedzīvotāju izpratnes līmeņa paaugstināšanu,
sabiedrības iesaistīšana enerģijas un klimata politikas izstrādē un pastāvīga
iedzīvotāju informēšana par sasniedzamajiem mērķiem un panākto virzību to
sasniegšanā.10
Salīdzinot lielākos emisiju radītājus Jēkabpils pilsētā - 1995. un 2018. gadā, vērojams,
ka dzīvojamo ēku sektorā emisijas ir samazinājušās par 49,37%. Privātā un
komerciālā transporta emisijas augušas par 42%, neskatoties uz 5 % ilgtspējīgas
biodegvielas piejaukumu, ko pievieno gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Šie sektori
pēdējās desmitgades laikā ir veiksmīgi attīstījušies, kas tomēr nozīmē, ka nākotnē būs
jādomā, kā varam samazināt emisijas šajos sektoros.

10

VARAM “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam”, 31.lpp
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3. STRATĒĢIJA 2021.-2030.gadam
3.1 Vīzija
Jēkabpils - resursu ziņā efektīva pilsēta, kuras mērķis ir veicināt tās ekonomisko
izaugsmi, vienlaikus samazinot CO2 izmešu īpatsvaru Jēkabpils teritorijā - palielinot
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, modernizējot transporta nozari un veicinot
energoefektivitāti.

3.2 Saistības - mērķi
Galvenais mērķis:
Līdz 2030. gadam - samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas par 60%
11salīdzinot ar bāzes gadu -1995.12 un pielāgoties notiekošajām klimata izmaiņām.
Sekundārie mērķi
Paaugstināt energoefektivitāti visos sektoros.(princips ”energoefektivitāte vispirms”)
Līdz 2030. gadam veicināt, ka Jēkabpilī saražo tikpat daudz enerģijas, cik patērē,
palielinot enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, uzlabojot
energoefektivitāti un izmantojot centralizēto siltumapgādi, saglabājot saistītās
darbavietas Jēkabpilī.
Līdz 2030. gadam palielināt bezizmešu transporta līdzekļu īpatsvaru, veicināt
sabiedriskā transporta un velotransporta izmantošanu.
Pielāgoties klimata izmaiņām, novērtējot lielākos riskus un izmantojot pasākumus zaļās
infrastruktūras, inženierkomunikāciju piemērošanas, lietus kanalizācijas sistēmu, ēku un
būvju pielāgošanas u.c. jomās.

3.3 Koordinējošās un organizatoriskās struktūras
Jēkabpils pilsētas enerģētikas un klimata plānu (IEKRP) izstrādājusi un monitoringa
koordinējošā un organizatoriskā struktūra ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides
departaments.
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Absolūtais samazinājums

Pirmais gads, par kuru bija pieejami dati (par 1990.g. dati nebija pietiekami
kvalitatīvi)
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Saskaņā ar Jēkabpils pilsētā ieviesto energopārvaldības sistēmu ISO 50001:2018,
enerģētikas politikas ieviešanu un izpildi veic energopārvaldības vadības grupa,
energopārvaldnieks un energopārvaldības darba grupa.
IEKRP plāna īstenošana – attiecīgās aktivitātes prioritāšu secībā/konkrēti projekti - tiek
precizēti pašvaldības Investīciju Plānā un katra gada budžetā, tādējādi vides un
enerģētikas vadība tiek integrēta pašvaldības pārvaldības sistēmās.

3.4 Novirzītā darbinieku slodze
IEKRP plāna izstrādē iesaistīti Jēkabpils pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieki, energopārvaldnieks un energopārvaldības darba grupa, kā arī - saskaņā
ar Pentahelix metodoloģiju - eksperti no pieciem iesaistītajiem pīlāriem -pašvaldības,
rūpniecības, universitātes, NVO, iedzīvotājiem.
IEKRP plāna ieviešana notiek saskaņā ar pašvaldības Investīciju Plāna
apstiprināšanas un ikgadējā budžeta pieņemšanas parastajām praksēm, prioritāšu
noteikšanā ņemot vērā energopārvaldības ikgadējā Vadības pārskata ziņojuma
ieteikumus par pasākumiem, kuri būtu iekļaujami pašvaldības nākamā gada budžetā.
Atsevišķa darbinieku slodze nav izdalīta.

3.5 Kopējais budžets plāna ieviešanai un finanšu
resursi
Nepieciešamais finansējuma apjoms IEKRP plānā noteikto mērķu un tajā ietverto rīcību
īstenošanai uz Plāna izstrādes brīdi – 2020.g sākumu, nav precīzi nosakāms ņemot
vērā, ka IEKRP ir ilgtermiņa (līdz 2030. gadam) attīstības plānošanas dokuments, bet
pašvaldības budžets tiek apstiprināts gada robežās.
IEKRP plāna īstenošana – attiecīgās aktivitātes prioritāšu secībā/konkrēti projekti - tiek
precizēti pašvaldības Investīciju Plānā un katra gada budžetā.
Iespējamie finanšu avoti:


Pašvaldību budžets: Pašvaldība budžetu izstrādā saskaņā ar likumu “Par
pašvaldību budžetiem” ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktus. Pašvaldības
budžetu veido no vairāku nodokļu ieņēmumiem, no kuriem daļa ir saistīta arī ar
enerģētikas un klimata darbībām, piemēram, dabas resursu nodoklis,
nekustamā īpašuma nodoklis. Pašvaldībām ir tiesības noteikt arī nodokļu
atvieglojumus.
Pašvaldības
budžetā
var
ieplānot
finansējumu
energoefektivitātes pasākumu, veikšanai gan savos īpašumos, gan kā atbalstu
iedzīvotāju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Tāpat var
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par īpašumos veiktajiem
energoefektivitātes pasākumiem, piemēram, dzīvokļiem nosiltinātās
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās u.c.





ES fondi
ES programmas, kā Horizon2020
EKII
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3.6 Ieviešana un uzraudzības process
IEKRP plāna ieviešana notiek saskaņā ar pašvaldības Investīciju Plāna
apstiprināšanas un ikgadējā budžeta pieņemšanas parastajām praksēm, prioritāšu
noteikšanā ņemot vērā IEKRP plānu un energopārvaldības ikgadējā Vadības
pārskata ziņojuma ieteikumus par pasākumiem, kuri būtu iekļaujami pašvaldības
nākamā gada budžetā. Tādējādi vides un enerģētikas vadība ir integrēta pašvaldības
pārvaldības sistēmās.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departaments ir atbildīgs par Pārskata un
Monitoringa ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Jēkabpils pilsētas domei un
Mēru Pakta birojam Briselē saskaņā ar Mēru Pakta prasībām - reizi divos gados, vai
kā to nosaka Mēru Pakta birojs, ja iesniegšanas kārtība tiek mainīta.
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3.7 PASĀKUMI (novērtēšanas un pielāgošanās
iespējas, enerģētika)
Elektroenerģiju var izmantot visam – sākot no rūpnieciskajiem procesiem līdz
transportēšanai un apkurei. Elektroenerģijas ražošanai nākotnē varētu vairāk izmantot
alternatīvus siltuma avotus, piemēram, saules enerģiju, siltumu kā blakus produktu no
rūpniecības utml. Piemēram, Jēkabpils pilsētvidē būtu iespējams uzstādīt vertikālos vēja
ģeneratorus, kas īpaši domāti pilsētām.13 Tomēr, vēja un saules tehnoloģijas uzskata
par grūtāk regulējamām, jo enerģija tiek ražota tad, kad ir saule vai vējš. Tas varētu
radīt situāciju, ka kādā laikā saražotu vairāk enerģijas, nekā varam izmantot, un kādā
laikā enerģijas nebūtu pietiekami. Prakse rāda, ka vēja enerģiju vairāk saražo tad, kad
enerģijas patēriņš ir augsts, bet saules enerģija tiek ražota laikā, kad enerģijas patēriņš
ir salīdzinoši neliels. Vairāk izmantojot saules tehnoloģijas, būtu nepieciešami rezervuāri
enerģijas balansa nodrošināšanai. Jauni viedie risinājumi enerģijas pārvaldībai un
uzglabāšanai var sniegt risinājumus jomās, kas iepriekš tika uzskatītas par
problemātiskām.
Enerģijas ražošana
1. Atjaunojamo energoresursu izmantošana apkures un karstā ūdens sagatavošanai (vai:
siltumapgādē un dzesēšanā) (NEKP 2.2.) (fosilo energoresursu neizmantošana).
2. Atjaunojamo energoresursu/ bezizmešu tehnoloģiju (biomasas, saules, vēja .u.c)
izmantošana elektroenerģijas ražošanai.
3. Tālāka siltuma zudumu samazināšana CSAS.
4. Kompleksa CSAS atjaunošana, aizstājot novecojušos katlus ar jaunām bezizmešu
tehnoloģijām.14
5.

Rūpnieciskās ražošanas procesu un siltumenerģijas/elektroenerģijas ražošanas
procesu, jaudu radīto siltuma pārpalikumu lietderīga izmantošana.14

6.

CSAS ekspluatācijas un uzturēšanas procesu optimizēšana un izmaksu
pārskatīšana.14

7. Atkritumu resursa izmantošana enerģijas ražošanai. (NEKP 10.sadaļa)
8. CSAS paplašināšana ar mērķi sistēmai pievienot jaunus patērētājus. (NEKP pasāk. 2.2)

13
14

https://static.elektrum.lv/files/Leonardo_EnergyEfficiency_Seminars_Event/527/5.pdf
Ieteikumi no Keep warm projekta: https://keepwarmeurope.eu/
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9. CSAS plānošana
programmatūru.15

un

paplašināšana,

izmantojot

THERMOS

brīvas

pieejas

10. Informatīvie pasākumi individuālās siltumapgādes efektivizēšanai.
11. Veicināt priekšnosacījumu radīšanu, lai iedzīvotāji varētu ražot elektroenerģiju
pašpatēriņam, enerģijas atlikumu nododot tīklā.






Vēlamā situācija 2030.gadā(NEKP):
Ir attīstītas CSA sistēmas, kas ir kompleksi un ekonomiski pamatoti atjaunotas un kurās
arvien vairāk tiek izmantotas AER tehnoloģijas (īpaši ne-emisiju tehnoloģijas);
Palielināts CSA un LSA pieslēgumu un līdz ar to CSA un LSA izmantotāju skaits;
Efektivizēta individuālā siltumapgāde, kurās arvien vairāk tiek izmantotas AER
tehnoloģijas (īpaši ne-emisiju tehnoloģijas);
Arvien vairāk ieviesta centrālā un individuālā aukstumapgāde.

Enerģijas gala patērētājs -pašvaldība
12. Pašvaldības energopārvaldības sistēmas attīstīšana un automatizēšana.
13. Viedo tehnoloģiju izmantošana energoefektivitātes nodrošināšanai.
14. Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana un energobilances uzlabošana,
t.sk. izmantojot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas (saules, siltumsūkņu u.tml.)
ēkas enerģijas pašpatēriņam.
15. Pilsētas apgaismes sistēmas tālāka modernizācija.






Vēlamā situācija 2030.gadā: (NEKP)
Ēku fondā vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir vismaz par 30% mazāks nekā
2020.gadā;
Atjaunotas vismaz 2000 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un vismaz 5000 privātmājas,
tajās ir uzstādītas ne-emisiju AER tehnoloģijas;
Ir nodrošināta valsts un pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana;
Izstrādāts un tiek īstenots dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas
komplekss ilgtermiņa risinājums.

Enerģijas gala patērētāji -iedzīvotāji
16. Dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana

15

https://www.thermos‐project.eu/resources/thermos‐tool/
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Īpaša vērība pievēršama daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātei.
Daudzdzīvokļu mājām un privātmājām, kurās tiks veikti energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumi, būtu vēlams izvērtēt tehnisko iespējamību un ekonomisko pamatojumu
pieslēgties pie CSAS, iespēja uzstādīt bezizmešu AER tehnoloģijas siltumenerģijas
ražošanai, piemēram, saules kolektori, siltumsūkņi (vai elektroenerģijas ražošanai –
piem., saules paneļi, vēja turbīnas) (NEKP 1.5 pasāk.).
17. Plašāka rekuperācijas sistēmu izmantošana.
18. Ēku atjaunošanas/pārbūves sektorā tuvināšanās gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim.
(NEKP 1.6).
19. Veicināt, ka patērētājs kontrolē savu enerģijas patēriņu un izmaksas pateicoties
viedajiem skaitītājiem un “pieprasījuma reakcijas attīstībai”(demand response), un
pielāgo savu elektroenerģijas patēriņu tirgus situācijai(NEKP).
20. Enerģijas pašražošanas pašpatēriņam veicināšana – mikroģeneratori (saules, vēja
tehnoloģijas u.tml.) (NEKP 3.4.3.3.3 un 4.1)
21. Enerģijas avotu diversifikācija.
22. Veicināt AER izmantošanu lokālajā un individuālā siltumapgādē
23. Enerģētiskās nabadzības mazināšana (NEKP 3.4.4.)
24. Iedzīvotāju izpratnes līmeņa paaugstināšanu veicinoši pasākumi, kā arī sabiedrības
iesaistīšana enerģijas un klimata politikas izstrādē un pastāvīga iedzīvotāju informēšana
par sasniedzamajiem mērķiem un panākto virzību to sasniegšanā.16

TRANSPORTS
25. Pilsētas sabiedriskā transporta attīstīšana un tā izmantošanas iespēju pilnveidošana
pilsētā.
26. Veicināt mazemisiju un nulles emisiju transportlīdzekļu skaita palielināšanos publiskajos
iepirkumos un sabiedriskajā transportā. (NEKP 5.3)( piemēram, elektroautobusi,
ūdeņraža autobusi u.tml.)
27. Velosatiksmes attīstība. (NEKP 5.8)

16

VARAM “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam”

21

28. Energoefektivitātes uzlabošana, alternatīvo degvielu un AER tehnoloģiju izmantošanas
veicināšana transportā (NEKP).





NEKP:
Vēlamā situācija 2030.gadā:
plašāk tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumi un ir samazināts privāto
transportlīdzekļu lietojums, jo īpaši pilsētās;
efektivizēta enerģijas izmantošana un alternatīvo degvielu, īpaši ne-emisiju enerģijas
izmantošanas īpatsvara palielināšana;
mazāks naftas imports un lielāks Latvijā iegūtu AER patēriņš transportā.
29. Viedās enerģētikas tehnoloģiju izmantošana.
„Viedā enerģētika” ietver tīro tehnoloģiju attīstīšanu jeb jaunu materiālu,
inženiertehnoloģisko un digitālo risinājumu izpēti un attīstīšanu atjaunojamās enerģijas
ieguvei, uzkrāšanai un integrēšanai energosistēmā, energoefektivitātes uzlabošanai
būvniecībā un ražošanas procesu automatizācijai un optimizācijai, kā arī alternatīvo
degvielu attīstīšanu transportam. (NEKP 13.sadaļa)
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3.8 Stratēģija ekstremālos klimata gadījumos.
Klimata izmaiņas notiek jau šobrīd un ir nepieciešams tām pielāgoties. Tāpat kā
izstrādājam stratēģijas, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, tāpat mums
jāpielāgojas spēcīgākam vējam, siltākam un mitrākam klimatam, augstākam jūras
līmenim ar paaugstinātu plūdu risku. Lai pielāgotos klimata pārmaiņām, nepieciešama
riska novērtēšana un gatavība ārkārtas situācijām, tādēļ klimata risku un ievainojamības
(vulnerablility) analīze ir daļa no šī plāna.
Saskaņā ar “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.
gadam”,17 prognozēm un secinājumiem, nākotnē Latvijā kopumā:
• Gaisa temperatūra (gan vidējā, gan minimālas un maksimālās temperatūras) būtiski
paaugstināsies;
• Būtiski palielināsies vasaras dienu skaits, kā arī gaidāms būtisks palielinājums tropisko
nakšu skaitā;
• Sala dienu skaits un dienu bez atkušņiem skaits samazināsies, ka samazināsies arī
sniega apjoms un ledus veidošanās un noturība;
• Būtiski palielināsies kopējais nokrišņu daudzums (lietus), kā arī palielināsies dienu ar
stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem skaits;
• Nedaudz samazināsies vidējais vēja ātrums un palielināsies bezvēja dienu skaits,
tomēr būtiskas vētraino dienu skaita izmaiņas netiek prognozētas, taču tiek prognozētas
atšķirības starp reģioniem Latvijas iekšienē.
• Palielināsies karstuma un sausuma periodi un to biežums, kuru laikā var pazemināties
virszemes un pazemes ūdeņu līmeņi.

3.8.1 Klimata pārmaiņu riski Jēkabpils pilsētai 18













Karstuma dūrienu u.c. karstuma izraisītu veselības problēmu pieaugums,
elpošanas sistēmu slimības
Nokrišņu plūdu radītais bojājumu risks ēkām
Pārslodzes pieaugums uz ēku jumtiem no sniega segas u.c nokrišņiem
Ēku pamatu un grunts bojājumi gruntsūdeņu līmeņa svārstību dēļ
Iekštelpu pārkaršanas risks
Lietusgāžu plūdu radīto bojājumu pieaugums ceļiem, (kopā ar ceļu sasaluma
perioda samazināšanos)
Augstāks asfalta kušanas risks
Elektropārvades un sadales tīkla bojājumi vēja brāzmu ietekmē
Elektroenerģijas pieprasījuma pieaugums vasarā sakarā ar iekštelpu pārkaršanu
Plūdu risks pavasarī, spēcīgu lietusgāžu izraisīti plūdi
Vētras
Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki

Apstiprināts ar MK rīkojumu Nr.380, 17.07.2019.
Vulnerability assesment https://likumi.lv/ta/id/308330‐par‐latvijas‐pielagosanas‐klimata‐
parmainam‐planu‐laika‐posmam‐lidz‐2030‐gadam, 2.2 punkts
17
18
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3.8.2 Klimata pārmaiņu iespējamie ieguvumi
1. Būvniecība un infrastruktūras plānošana – gada vidējās temperatūras
paaugstināšanās varētu samazināt apkures izmaksas sabiedrībai. Veģetācijas
perioda ilguma izmaiņas varētu uzlabot bioenergoresursu pieejamību. Siltāka gaisa
temperatūra ziemā varētu samazināt ceļu apledojumu un sniega daudzumu, līdz ar
to samazinot ceļu tīrīšanas un remonta izmaksas.
2. Tūrisms un ainavu plānošana - garāka vasaras sezona varētu vasarās piesaistīt
lielāku tūristu skaitu.
3. Civilā aizsardzība un katastrofas pārvaldīšanas plānošana -palu un ledus
sanesumu (sastrēgumu) izraisīto plūdu apjoma un iestāšanās biežuma
samazināšanās.

3.8.3 Pasākumi
1.Zaļās infrastruktūras izmantošana klimata risku ietekmes mazināšanai19 - Attīstot vai
reģenerējot urbānas teritorijas, paredzēt un īstenot zaļās infrastruktūras risinājumus,
kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām.
2.Inženierkomunikāciju sistēmas un infrastruktūras nodrošināšana un pielāgošana
ekstremāliem klimata gadījumiem
2.1 Uzlabot lietus kanalizācijas sistēmas un caurtekas pilsētās, papildinot tās ar zaļās
infrastruktūras elementiem, iepriekš definējot to nepieciešamo kapacitāti, ņemot vērā
klimata pārmaiņas, kā arī veicināt ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanu un lietus
ūdens izmantošanu vietās, kur nav nepieciešams ūdens dzeramā ūdens kvalitātē.
3.Būvju un ēku pielāgošana klimata pārmaiņu ietekmēm un slodzēm.
3.1 Identificēt jutīgākās pašvaldības ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana
klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem.
3.2 esošo ēku konstrukciju
apdraudējumu mazināšanai.

uzlabojumi

klimata

pārmaiņu,

t.sk.

ekstrēmu,

19

https://likumi.lv/ta/id/308330‐par‐latvijas‐pielagosanas‐klimata‐parmainam‐planu‐laika‐posmam‐
lidz‐2030‐gadam, RV3.1
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4. BĀZES GADA EMISIJU
INVENTARIZĀCIJA
4.1 Inventarizācijas gads -1995.
4.2 Emisiju faktora pieeja – standarta
(nav izmantota dzīves cikla izvērtējuma pieeja)

4.3 Emisiju faktora vienība – CO2
4.4 Atbildīgaie
Par Jēkabpils pilsētas attīstības politikas dokumentu izstrādi un ieviešanu tostarp arī
enerģētikas jomā ir atbildīga Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Jēkabpils pilsētas enerģētikas un klimata plānu (IEKRP) izstrādājusi un monitoringa
koordinējošā un organizatoriskā struktūra ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētā ieviesto energopārvaldības sistēmu ISO 50001:2018,
enerģētikas politikas ieviešanu un izpildi veic energopārvaldības vadības grupa,
energopārvaldnieks un energopārvaldības darba grupa.
IEKRP plāna īstenošana – attiecīgās aktivitātes prioritāšu secībā/konkrēti projekti - tiek
precizēti pašvaldības investīciju plānā un katra gada budžetā, tādējādi vides un
enerģētikas vadība ir integrēta pašvaldības pārvaldības sistēmās.

4.5 Inventarizācijas rezultāti – gala enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta
gāzu emisijas
Saskaņā ar ES un Mēru Pakta metodoloģiju, par bāzes gadu pret kuru salīdzina
pasākumu ietekmi CO2 emisiju samazināšanā un klimata neitralitātes sasniegšanā
līdz 2050. gadam, iesaka izvēlēties 1990.gadu. Par šo gadu Jēkabpils pašvaldībai
nebija pieejami pietiekami kvalitatīvi dati, tika izvēlēts 1995.gads. Par 1995.gadu bija
pieejami samērā kvalitatīvi dati, kā arī 1995.gadā Jēkabpils pilsētas ražošana,
infrastruktūra, vide un sabiedrība bija nostabilizējusies pēc deviņdesmito gadu
recesijas. Tika aprēķināts, ka bāzes - 1995. gadā Jēkabpils pilsētas teritorijā CO2
izmešu daudzums bija 66 576 tonnas.
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Enerģijas gala patēriņš bāzes - 1995.gadā
KOPĒJAIS ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ [MWh]
Fosilais kurināmais
Kategorija

ĒKAS,
APRĪKOJUMS/IEKĀRTA
S UN RAŽOTNES:
Municipālās ēkas,
aprīkojums/iekārtas
Trešo personu (kas nav
municipālās iestādes)
ēkas, aprīkojums/iekārtas
Dzīvojamās ēkas
Municipālais publiskais
apgaismojums
Rūpniecība (izņemot
ražotnes, kas iekļautas
ES Emisiju tirdzniecības
programmā - ETS)
Kopā (ēkas,
aprīkojums/iekārtas un
ražotnes)

Elektroene
rģija

3225,5

Siltums
/aukst
ums

Dabasg
āze

Sašķidri
nātā
gāze

Mazuts
Dīzelis

Benzīns

Lignī
ts

Ogles

Citi

3216

16555,52 2208,97

21643

34277,06 4237,26

Aug
u
eļļa

Biodeg
viela

Cita
biomas
a

18065,68

15201,57
17655,3

1187,08
7748,14

Saules
termāl
ā

Ģeoter
mālā

Kopā

36492,75
40822,87

531,13

28581,63

1522

97018,22
1522

3870,5

9131,29 1161,02

29706

2071,23

141,98

7112,69

53194,71

33477

75165,44 7607,25

47361,3

11006,45

673,1

53760

229050,54

TRANSPORTS:
Municipālais autoparks

65

Sabiedriskais transports
Privātais un komerciālais
transports
Kopā transporta nozarē
Kopā

Atjaunojamā enerģija

33477

75165,44 7607,25

47361,3

1446,03

6144,2

6649,97

28255,8

8096

34465

8096

34465

42561
11006,45

673,1

53760

271611,54
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Siltumenerģija bāzes gadā:
Pašreizējo centralizēto siltumapgādes sistēmu Jēkabpilī izveidoja pagājušā gadsmita
70-80-ajos gados. Kopš 90-to gadu sākuma, kad sistēma tika nodota pašvaldībai, pilna
sistēmas rekonstrukcija visai sistēmai nav veikta.
SIA "Jēkabpils siltums" ir mantojusi siltumapgādes sistēmu, kas joprojām ir jāvērtē kā
tehniski nepilnīga un neatbilstoša pašreizējai ekeonomiskajai situācijai par spīti relatīvi
apjomīgajām iepriekšējām investīcijām.
Tomēr pēdējo piecpadsmit gadu laikā situācija siltumapgādes jomā ir uzlabojusies, jo
renovēts siltumapgādes tīkls un veikta katlu māju rekonstrukcija.
Siltumenerģijas patēriņš (centrālā apkure) Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 1995.gadā
bija:





Dzīvojamām ēkām – 15 201,57 MWh/gadā
Publiskajām ēkām – 16 555,52 MWh/ gadā
Pašvaldības ēkām – 34 277,06 MWh/ gadā
Rūpniecībai – 9 131,29 MWh/ gadā
Kopā – 75 165,44 MWh/gadā

12%
Residential buildings

20%

46%

Tertiary buildings
Municipal buildings
Industry

22%

5.Attēls: Siltumenerģijas patēriņš (centrālā apkure) Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
1995.gadā
Jēkabpils, informācijas avots: LR Statistikas birojs
Residential buildings
Dzīvojamās ēkas
Tertiary buildings
Trešo personu ēkas (kas
nav pašvaldības ēkas)
Municipal buildings
Pašvaldības ēkas
Industry
Rūpniecība
1995. gadā visplašāk izmantotais kurināmais centralizētās apkures sektorā bija
šķidrais kurināmais (62,8 %). Tas tika izmantots visās trīs galvenajās katlu mājās.
Siltumenerģijas ražošanai tikai izmantota arī dabas gāze (15,4 %), ogles (1,7 %) un
kūdra (0,6 %). Malka bija vienīgais atjaunojamās enerģijas avots, kas tika izmantots
centrālajai apkurei (19,5 %).
1999. gadā kokapstrādes kompānija SIA “Breku studenti” sāka ražot siltumenerģiju un
piegādāt to tuvākajai apkārtnei. Kompānijas divi apkures katli, katrs ar of 1 MW jaudu
siltumenergījas ražošanai izmanto zāģu skaidas un šķeldu. “Breku studenti” piegādā
siltumenerģiju septiņām daudzstāvu mājām un vienam tirdzniecības centram. 2009.
gadā “Breku studenti” saražoja 4703,97 MWh siltumenerģijas.
Otra kokapstrādes kompānija Jēkabpils pašvaldībā ir SIA “Ošukalns”, kas
siltumenerģijas ražošanu sāka 2005. gadā. “Ošukalns” katlu mājas jauda ir 5,67 MW
un siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota malka. “Ošukalns” saražoto siltumenerģiju
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pārdod SIA “Jēkabpils siltums” – 2009. gadā SIA “Jēkabpils siltums” tika pārdotas 10
309,1 MWh siltumenerģijas.
Attiecībā uz katlu māju rekonstrukciju un jaunu katlu māju izbūvi (kas siltumenerģijas
ražošanai
izmanto koka produktus) atjaunojamo energoresursu izmantošana
(centralizētās apkures jomā) ir ievērojami palielinājusies. No 26 869,25 MWh
1995.gadā līdz 63 160,3 MWh 2008.gadā. Atjaunojamo energoresursu izmantošana
centralizētās apkures jomā pa šiem gadiem ir palielinājusies vairāk, nekā divas reizes.
Fosilā kurināmā izmantošana centralizētās apkures jomā samazinājusies no 112 247
MWh 1995.gadā līdz 10 870 MWh 2008. gadā.
MWh

160000
140000

138 116

120000
Wood

100000

Coal

74 030

80000

Peat
Heating oil

60000

Natural gas

40000
20000
0
1995

2008

6. attēls: CSA sektorā siltuma ražošanai izmantotais kurināmais.
Jēkabpils, informācijas avots: LR Centrālā Statistikas pārvalde
Koksne
Wood
Ogles
Coal
Kūdra
Peat
Mazuts
Heating oil
Dabasgāze
Natural gas
Siltums galvenokārt tiek piegādāts pa izolētām caurulēm, kuras ir vecas un vairs
neatbilst prasībām. Siltuma zudumi 1995. gadā sasniedza 47 %. Pateicoties
īstenotajiem renovācijas darbiem, siltuma zudumi samazinājās līdz 26,1 % (2009.
gadā).
Elektroenerģija bāzes gadā:
Latvenergo AS ir vadošais elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotājs Latvijā.
Latvenergo nodrošina Jēkabpils pilsētu ar elektrību. 1995.gadā 62% no Latvijā
patērētās elektroenerģijas tika saražots uz vietas (47% no atjaunojamiem
energoresursiem, 15% no fosilā kurināmā) un 38% tika importēti. Jēkabpils pilsētas
elektrotīkls bija un joprojām ir integrēts visas Latvijas kopējā elektroenerģijas piegādes
sistēmā. Elektroenerģijas patērētāji Jēkabpils pilsētā 1995 gadā:
 Pašvaldības ēkas – 3 225,5 MWh/gadā
 Trešo personu ēkas(kas nav municipālās iestādes) – 3 216 MWh/ gadā
 Dzīvojamās ēkas – 21 643 MWh/gadā
 Ielu apgaismojums – 1522 MWh/gadā
 Rūpniecība – 3 870,5 MWh/ gadā
Kopā – 33 455 MWh/gadā
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2008. gadā Jēkabpilī kopā tika patērētas 25 106 MWh elektroenerģijas. Salīdzinot ar
1995.gadu elektroenerģijas patēriņš Jēkabpils pilsētā 2008. gadā bija samazinājies
par 8 372 MWh (par 25 %). Elektroenerģijas patēriņa samazinājumu varētu saistīt ar
iedzīvotāju skaita samazināšanos Jēkabpils pilsētā (iedzīvotāju skaits pēdējos gados
samazinājies par 7%) un efektīvāku elektroierīču lietojumu.
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2.Attēls: Elektroenerģijas patēriņš Jēkabpils pilsētā 1995. gadā un 2008.gadā
Jēkabpils, informācijas avots: LR Statistikas pārvalde
Industry
Rūpniecība
Public lighting
Ielu apgaismojums
Residential buildings
Dzīvojamās ēkas
Tertiary buildings
Trešo personu ēkas
Municipal buildings
Pašvaldības ēkas
1995. gadā Jēkabpilī nebija vietējo enerģijas ražotāju. 2001.gadā katlu māja Tvaika
ielā 4 sāka ražot elektroenerģiju. Šīs vietējās koģenerācijas stacijas jaudas ir 6 MWth
un 0,6 MWel. Saražotā elektroenerģija tiek pārdota Latvenergo. 2009.gadā šī
koģenerācijas stacija CHP saražoja 1652, 2 MWh siltumenerģijas un 243,5 MWh
elektroenerģijas.
2010.gadā plānots būvēt biomasas koģenerācijas staciju. Plānots, ka jaunās
koģenerācijas stacijas jauda būs – 6,715 MWth un 1,4 MWel. Sagaidāms, ka tā saražos
7 200 MWh “zaļās” elektroenerģijas gadā.
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Apkopojums informācijai par CO2 emisijām
Tika aprēķināts, ka bāzes līmeņa gadā (1995. gadā) Jēkabpils pašvaldībā atmosfērā
kopā tika izmestas 66 576 tonnas CO2 emisiju. Uz vienu cilvēku tas ir 2,32 tonnas
CO2 atskaites gadā. Lielākā daļa CO2 emisiju Jēkabpils pašvaldības teritorijā radīja
siltumapgādes sektors – 52 184 tonnas. 10 743 tonnas CO2 emisiju radīja transporta
sektors. Vismazākā daļa CO2 emisiju attiecas uz Jēkabpils pašvaldībā izmantoto
elektroenerģiju – tikai 3 649 tonnas.
Kopumā Jēkabpils pašvaldībā 2008. gadā tika emitētas 40 827 tonnas CO2. Tika
aprēķināts, ka 2008. gada rādītājs bija 1,5 tonnas CO2 uz vienu iedzīvotāju.
Šodien situācija ir mainījusies, un lielākā daļa CO2 emisiju Jēkabpils pašvaldības
teritorijā tiek radīta transporta sektora (nevis siltumapgādes sektorā, kā tas bija 1995.
gadā). 2008. gada transporta sektora tika emitētas 20 144 tonnas CO2. Savukārt 17
946 tonnas CO2 emisiju radīja siltumapgādes sektors. Vismazākā daļa CO2 emisiju
(kā tas bija arī atskaites gadā) attiecas uz Jēkabpils pašvaldībā izmantoto
elektroenerģiju – 2 736 tonnas.
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11. attēls: CO2 emisijas dažādos sektoros
Jēkabpils, informācijas avots: ZREA
Transport
Transports
Heating
Apkure
Electricity
Elektrība
Pilsētām, kuras ir “Mēra pakta” dalībnieces, galvenais mērķis ir līdz 2020. gadam
sasniegt CO2 emisiju samazinājumu 20 % apjomā salīdzinājumā ar bāzes līmeņa
gadu.
Kā tika minēts iepriekš, atskaites gadā tika emitētas 66 576 tonnas CO2. Lai sasniegtu
Mēru pakta noteikto mērķi, pilsētai līdz 2020. gadam emisijas ir jāsamazina par 13 315
tonnām. Tomēr līdz 2008. gadam CO2 emisijas Jēkabpilī tika samazinātas par 25 749
tonnām (vairāk nekā par 36 %). Ir svarīgi šo tempu saglabāt (vai paaugstināt) līdz
2020. gadam.
Tomēr Jēkabpils pašvaldībai arvien vēl ir citasCO2 emisiju samazināšanas iespējas.
Izmantojot visus iepriekš minētos pasākumus, būtu iespējams emisijas samazināt
papildus par 6 159 tonnām. Tomēr ir ļoti būtiski turpināt ilgtspējīgas attīstības
pasākumu īstenošanu Jēkabpils pašvaldībā.
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5. Paskaidrojumi un izmantotie pieņēmumi
Analizējot situāciju Jēkabpilī, lai konstatētu sasniegto un tendences, analizēti dati par
bāzes - 1995.gadu, dati par 2013.gadu un dati par 2018.gadu. Datus par
elektorenerģijas patēriņu visos apskatītajos gados sniedza AS “Sadales tīkls”. Datus
par situmenerģijas patēriņu visos gados sniedza lielākie siltumenerģijas ražotāji pilsētā
(SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “Ošukalns”, SIA “Brēķu studenti”, SIA “Pils rajona namu
pārvalde”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”). Datus par dabasgāzes patēriņu 2005.g.
ieguva no CSP, par 2013.g sniedza AS “Latvijas gāze”. Par 2018.g. AS “GASO”
informēja, ka dabasgāzes patēriņa dati administratīvo teritoriju griezumā netiek
uzskaitīti.
Enerģijas gala patēriņa tabulā gan 1995., 2013, gan 2018.gadā kolonnā “Cita
biomasa”, rindā “dzīvojamās ēkas” doti dati par individuālo privātmāju sektoru, ko
iegūst no VZD datiem – viena dzīvokļa māju platības sareizinot ar vidējo siltuma
patēriņu, pēc tam pārrēķinot megavatstundās (MWh).
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ENERĢIJAS GALA PATĒRIŅŠ 2018. JĒKABPILĪ, MWH

Privātais un komerciālais
transports ; 53440; 17%
Sabiedriskais transports; 2250;
1%

Pašvaldību ēkas un
aprīkojums; 15494; 5%

Trešo personu ēkas un
aprīkojums; 29282; 9%

Pašvaldības autoparks; 1861;
1%

Rūpniecība; 56767; 18%

Publiskais apgaismojums;
1726; 0%

Dzīvojamās ēkas; 154306; 49%
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CO2 EMISIJAS 2018. JĒKABPILĪ, T/CO2
Pašvaldību ēkas un
aprīkojums; 926; 3%

Trešo personu ēkas un
aprīkojums; 1945; 6%
Dzīvojamās ēkas; 6805; 23%

Privātais un komerciālais
transports ; 13991; 46%

Publiskais apgaismojums;
188; 1%

Rūpniecība; 5193; 17%
Sabiedriskais transports; 598;
2%
Pašvaldības autoparks; 491;
2%
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