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Pilsētu mēru pakts

https://www.eumayors.eu/



CO2 emisijas Liepājā 2006.-2021.gadā



Atspēriens energoefektivitātes jomā Liepājā kopš 2007. gada:

• dalība ERAF programmā ar 18 pašvaldības iestāžu ēku atjaunošanu

• dalība KPFI programmā ar 26 pašvaldības ēku atjaunošanu

• saistošo noteikumu pieņemšana par pašvaldības līdzfinansējuma programmu
daudzdzīvokļu ēkām ar 10-30% līdzfinansējumu

• par dalību ielu apgaismojuma nomaiņas projektā

• par dalību Pilsētu mēru pakta kustībā (2012)

• par energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ieviešanu visās pašvaldības iestāžu
ēkās un ielu apgaismojumā (2016)

• online monitoringa sistēmas ieviešana (2019)

Paveiktais energoefektivitātē



Datu logeri



Datu analīze



Radiatoru elektroniskā vadība



Radiatoru elektroniskā vadība



Ventilācijas vadība



Ventilācijas vadība



Stabilizētā patēriņa aprēķins

Mēneša 

patēriņš 

(MWh)

Ēkas 

apkurinā

mā 

platība 

(m2)

Grādu 

dienas 

(GD)

Apkures 

dienu 

skaits 

mēnesī

Iekštelpu 

vidējā 

temperatūra

Mēneša 

vidējā āra 

gaisa 

temperatūra 

12,81 1555 724,95 30 20 -4,17

kur: GD = Apkures dienu skaits x (vidējā iekštelpu temp - vidējā āra gaisa temp.)

Stabilizētā patēriņa aprēķins (SP)= Wh/m2/GD

SP = Mēneša patēriņš (MWh)*1000000/ m2/GD 

GD = 30 x  (20 - -4,17) = 30 x 24,17 = 724,95

SP= 12,81 / 1555 / 724,95 x 1000000 = 11,3 Wh/m2/GD



• Pašvaldības policija (Jelgavas 

iela 48), siltums, patēriņa 

prognoze (kWh/m2)

• 2020. gada siltuma sadalījums 

(apkure / ūdens) 

Enerģijas patēriņa online monitoringa sistēma



Enerģijas patēriņa stabilitāte



Energopārvaldības sistēma, motivācija

• Lai nodrošinātu optimālu telpu mikroklimatu, enerģijas patēriņu ēkā var
optimizēt līdz noteiktam līmenim, atkarībā no ēkas tehniskā stāvokļa.
Lielākais izaicinājums ir to noturēt un veikt saprātīgas investīcijas
energoefektivitātes uzlabošanā

• Liepājas pašvaldībā ir apstiprināti noteikumi par finanšu līdzekļu 
piešķiršanas aprēķinu katrai ēkai, atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem 
Tie ir koeficienti, kas atkarīgi no plāna izpildes un no ēkas platības. Ja 
rezultātus nesasniedz vairāk kā 5% apmērā, līdzekļi piešķirti netiek 

• Par šiem līdzekļiem var veikt īpašuma uzlabošanu, iesaistītais personāls 
prēmijās var saņemt līdz 15%. To nosaka iestādes vadītājs

• Svarīgi ir noteikt atbildības hierarhiju un to ievērot 



Ielu apgaismojums

                 

                                            

                                                                                   

 

    

    

    

    

    

    

                     

      



Kvalitātes vadības sistēmas Konsultatīvā padome ar 9 locekļiem 

(apvienota ISO 9001 un ISO 50001)

ISO 50001 ieviešanas darba grupa, kas sastāv no iestāžu pārstāvjiem (10 locekļi)

ISO 50001 iekšējie auditori – iestāžu pārstāvji, kuri nedrīkst auditēt savu iestādi (8 

locekļi)

Vadības struktūra



• Energopārvaldības sistēma ISO 50001:2018 ir starptautiski atzīta un tiek 
ieviesta iestādēs un uzņēmumos, kas domā par ilgtspējīgu attīstību 

• Sistēmas standartā ir sīki aprakstītas darbības, kuras nepieciešams 
ievērot, lai gūtu maksimālu efektivitāti un plānotu attīstību 

• Sistēmas ieviešanas, sertificēšanas un uzturēšanas izmaksas ir nelielas, 
salīdzinājumā ar risku uzraudzību un nodrošina labāko risinājumu 
pielietošanu maksimālas efektivitātes nodrošināšanai 

• Protams, ka var strādāt ar pašizgudrotām sistēmām, bet tas prasa daudz 
lielāku darba patēriņu un negarantē pienācīgu uzraudzību un pēctecību

• Lai kaut ko iegūtu, ir jāinvestē darbinieku izglītošanā, to motivācijā, 
tehnoloģijās, ēkās utt. 

Secinājumi



Elektroenerģija:

• ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem (~7000 vienības) un regulēšana, kalibrēšana

• telpu apgaismojuma nomaiņa pašvaldības iestāžu ēkās, kur vēl nav nomainīts

• dalība energokopienās elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam (kad būs apstiprināti attiecīgie 

normatīvie akti)

Siltumenerģija:

• racionāli un individuāli izvērtēta apsildes temperatūras iestatīšana telpās normatīvo aktu noteiktajās 

robežās

• tehnisko iekārtu precīza ieregulēšana

• šķeldas īpatsvara palielināšana centralizētajā siltumapgādē

Vispārīgi:

• iedzīvotāju informēšana par energoresursu taupīšanas iespējām un atbalsta saņemšanu dažādos 

informācijas kanālos

• Kapitālsabiedrības ir sagatavojušas apkopojumu par veiktajām un veicamajām darbībām energoresursu 

taupīšanai

Plānotās darbības



Elektroenerģija:
• kopējais elektroenerģijas patēriņš pašvaldības iestādēs ~7 000 MWh gadā

• veicot augstākminētās aktivitātes, iespējams panākt samazinājumu ~1 900 MWh gadā

• pieņemot, ka vidējā elektroenerģijas cena ir 200 EUR/MWh, ietaupījums būtu ~ 380 000 EUR

gadā

Siltumenerģija:
• siltumenerģijas patēriņš pašvaldības iestāžu ēkās ~ 13 000 MWh gadā

• racionāli samazinot temperatūru pašvaldības iestāžu ēkās, plānotā siltumenerģijas ekonomija 

būtu ~ 650 MWh gadā

• pieņemot, ka apkures tarifs ir 100 EUR/MWh, ietaupījums būtu ~ 65 000 EUR

Finansiālā ietekme



Paldies!

Mārtiņš Tīdens
martins.tidens@liepaja.lv
t.26510351
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