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Cienījamie lasītāji!

Tuvojoties 2015.gadam REA vēstnesis nāk ar jauniem izaicinājumiem, kas iezīmējas ne
tikai ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, bet arī ar elektroenerģijas tirgus
atvēršanu. Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem
svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt elektrību par tirgus cenām brīvajā
tirgū. Gada sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju bija izteikuši četri tirgotāji, savukārt
šobrīd – jau septiņi, no kuriem trijiem – AS "Latvenergo", SIA "Baltcom TV" un SIA
"WIN Baltic" jau ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar saviem elektrības
piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā gadā. Tas, kāda būs katra
patērētāja maksa par elektroenerģiju, būs atkarīgs no katra patērētāja individuālās
situācijas - gan no elektroenerģijas tirgotāja cenas par pakalpojumu, gan no patērētāja
elektroenerģijas patēriņa. Gada izskaņā tiek apbalvoti Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)
un AS "Latvenergo" rīkotā ikgadējā konkursa "Gada balva" laureāti un "Latvenergo"
studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētāji. "Latvenergo" sadarbībā ar LZA pasniegs
"Gada balvu" par zinātniskajiem sasniegumiem, lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt
pētījumus, īpaši lietišķos pētījumus, enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanai.
Galveno - profesora A.Vītola vārdā nosaukto gada balvu par izcilu mūža devumu
enerģētikā saņems habilitētais inženierzinātņu doktors, profesors Zigurds Krišāns, kas
balvu saņem par izcilu devumu enerģētikā un par darbu kopu "Ilgtspējīgas attīstības
dinamiska vadība - metodes lielām enerģētikas sistēmām". Ņemot vērā straujo
informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstību, tās aizvien plašāk ienāk enerģētikas
nozarē. Tāpēc liela nozīme ir viedo tīklu zinātniski pētnieciskajam darbam, lai mūsdienu
energosistēmas spētu nodrošināt enerģijas drošību un nepārtrauktību, šo mērķu
sasniegšanai Fizikālās enerģētikas institūtā tika izveidots Viedo tīklu pētniecības centrs,
kur notiek padziļināta viedo tehnoloģiju izpēte un izstrāde, kā arī radītas iekārtas un
izstrādnes modernas energosistēmas vadības un modelēšanas uzdevumiem Arī Zinātnes
nozarē ir pārmaiņu laiks, kas liek zinātniskajiem institūtiem apsvērt iespēju par
autonomijas iegūšanu un pastāvīgu cīņu par izdzīvošanu, nevis neskaidrību par savu
nākotni, esot ministrijas mainīgo plānu virpulī, kas neveicina zinātnes attīstību, bet veicina
zinātniskās kapacitātes samazināšanos un izšķīšanu izglītības jomā. Tāpēc LZA vadības
vēlme atgriezt zinātni akadēmijas paspārnē vieš cerību uz Latvijas zinātnes ilgtspēju, un
zinātnes un tautsaimniecības ciešāku sadarbību, lai veicinātu labklājības izaugsmi Latvijā.
Akadēmiķis, Dr.habil.sc.ing., Prof. Pēteris Šipkovs
Fizikālās enerģētikas institūta Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs
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Informācijas tehnoloģiju labās prakses piemēri ilgtspējīgai enerģētikai pilsētās
Starptautiskā projekta „Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls (GreenITNet)” (RRPVS ID
2948) - turpmāk Projekts - plānotā pieredzes izplatīšanas un apmaiņas semināra dalībnieki septembra beigās tika uzņemti
projekta partnera Katānijas pilsētā (Itālija), kur Rīga līdz ar citiem projekta partneriem prezentēja katrs savus labās
prakses piemērus. Trīs dažādās semināra sesijās Rīgu ar prezentācijām pārstāvēja konsorcija darbības koordinatore Inete
Ielīte, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” direktora p.i. Jānis Drulle un tehniskais direktors Edmunds Krēsle, kā
arī Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs Juris Golunovs. Seminārā piedalījās ne
tikai Projekta dalībnieku pārstāvji no vadošā partnera - Rīgas pilsētas, koordinējošajiem partneriem Green IT Amsterdam
(Nīderlande), Romas pilsētas (Itālija), Lundas Universitātes / Cluster 55 (Zviedrija), partneriem - Maltas enerģētikas
aģentūras (Malta) Kranjas (Kranj) Biznesa atbalsta centrs SIA (Slovēnija), Barselonas tirdzniecības kameras (Spānija),
Katānijas pilsētas (Itālija), Mančesteras pilsētas (Lielbritānija), Čenstohovas reģionālās attīstības centra (Polija), biroja
“Risorse per Roma” (Itālija), bet arī viesi no Sicīlijas pilsētām Raguzas, Sirakuzas, kā arī Florences Itālijas vidienē.
Sicīlijas pilsētu pašvaldību pārstāvji, tostarp Katānijas pilsētas atbildīgajās amatpersonas, izrādīja interesi par Rīgas
Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu un pieredzi tā izstrādē. Pasākuma ietvaros divu dienu garumā noderīga informācija
tika izplatīta projekta partneru tematiskajās sesijās labas prakses piemēru pārņemšanas veicināšanai: „Kā ieviest Eiropas
pievienoto vērtību un INTERREG programmas nozīme”; „Izvēlēto projektu datubāzes piemēru analīze piemērošanai
Katānijā – ielu apgaismojums, WIMOVE un ECAR4ALL”; u.c.. Sakarā ar projekta beigu termiņa tuvošanos šī gada
noslēgumā, seminārā notika arī projekta detalizēta nobeiguma perioda plānošana. Par videi draudzīgas komunikācijas
nozīmi semināra dalībniekiem ik rītu – „iznirdams” no mākoņu dūmakas pie Katānijas apvāršņa – atgādināja Eiropas
aktīvākais vulkāns Etna, kas pēdējoreiz bija aktivizējies mēnesi iepriekš.

REA datu bāzes papildināšana
„Datu bāze mājām” iedzīvotājiem, māju pārvaldniekiem un citiem interesentiem par Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, kas pieslēgtas pilsētas centralizētai siltumapgādei, kļuva publiski pieejama REA mājas lapā jau
pirms gada, kad tajā tika izvietoti dati par 2012.gadu. Tagad tā ir papildināta ar datiem par 2013.gadu. Datu bāze veidota
pēc māju adresēm alfabēta kārtībā, grupējot māju sarakstus pēc alfabēta burtiem. Datu bāzē visi siltumenerģijas patēriņa
dati uzrādīti faktiskie par iepriekšējo kalendāro gadu – no janvāra līdz decembrim. No šiem datiem aprēķināts arī gada
faktiskais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš uz mājas lietderīgās platības (dzīvokļi + izmantojamā nedzīvojamā platība)
kvadrātmetru. Salīdzināšanai noteikts tāds pat vidējais rādītājs par iepriekšējo gadu kompleksi renovētajām Rīgas
daudzdzīvokļu mājām. Lai novērtētu mājas energoefektivitātes līmeni, savas mājas īpatnējo siltumenerģijas patēriņu
noteiktā gadā ir jāsalīdzina ar vidējo kompleksi renovēto māju īpatnējo energopatēriņu tajā pat gadā. Rezultāts parādīs
mājas faktisko energoefektivitāti vai mājā nelietderīgi pārtērēto un pārmaksāto siltumenerģijas apjomu procentos,
neveicot mājas komplekso renovāciju. Šāda datu analīze tiek ieteikta māju pārvaldniekiem, to tabulas veidā izvietojot
katru mēnesi uz dzīvokļa norēķinu kvīts otrās puses. Tabulas forma dota datu bāzes interneta vietnē. Faktiskie īpatnējie
siltumenerģijas patēriņa dati nav domāti tiešai salīdzināšanai ar analogiem datiem citās pilsētās vai gados. Lai datus
varētu salīdzināt, jāveic to pārrēķins, pielietojot klimata korekcijas koeficientu.
Nelielu izmaksu informatīvajiem pasākumiem var būt ļoti pozitīva ietekme uz atsevišķu ēku un mikrorajonu
energoefektivitāti. Tādēļ „Pilsētu Mēru pakta” birojs ir uzteicis (skatīt brošūru:
http://www.rea.riga.lv/files/CoM_Reducing_Energy_Dependence_for_web.pdf) pilsētu informatīvos „rīkus” digitālā
formātā. Rīgā un nu jau arī Viļņā (Lietuva) ir izveidotas publiski pieejamas datu bāzes, kuras satur datus par
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu siltumenerģijas patēriņiem, tādējādi palīdzot pilsētvides atjaunošanas plānošanā un
mudinot iedzīvotājus ieguldīt mājokļu energoefektivitātes, kā arī komforta un vērtības paaugstināšanā.
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Seminārā spriež par Pilsētu mēru pakta attīstības perspektīvām Latvijā
2014.gada 11.septembrī viesnīcas „Avalon” konferenču telpās Pilsētu mēru pakta birojs kopā ar Latvijas Vides
investīciju Fondu starptautiskā projekta SEAP-Plus ietvaros organizēja starptautisku semināru „Nacionālā enerģētikas
politika – Pilsētu mēru pakta kustības attīstības perspektīva Latvijā”, kuras mērķis bija ieteikt Latvijas pašvaldībām
energoplānu izstrādi un ieviešanu, kā arī pasīvo māju būvniecību un māju atjaunošanu kā ilgtspējīgas enerģētikas
nodrošinājuma pamatu.
Pilsētu mēru pakta biroja pārstāvību nodrošināja biroja pārstāvis CoM vadītājs Mr. A. Accorigi, EK Apvienotā
pētījumu centra pārstāvis Mr. P.Zancanella un Mēru pakta biroja pārstāvis energodrošības jautājumos Mr.T.Solymosi.
Semināra darba pirmā sesija bija organizēta divās grupās, no kurām pirmajā ar pieredzi pilsētu ilgtspējīgās
enerģētikas rīcības plānu izstrādē dalījās gan starptautiskā projekta SEAP-Plus vadītāja Aija Zučika, gan Rīgas
enerģētikas aģentūras (REA) direktore Maija Rubīna, gan arī Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras (ZREA)
direktore Inga Kreicmane. Secinājums – Pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns, kas šobrīd jau izstrādāts 19
Latvijas pilsētām, ir mērķtiecīgs un ieteicams plānošanas dokuments pašvaldībām. Darba koordinēšanu un kontaktus ar
Mēru pakta biroju Latvijā nodrošinās Latvijas Vides investīciju Fonds sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un
abām enerģētikas aģentūrām – REA un ZREA.
Pirmās sesijas otrā grupas pasākuma „Zema enerģijas patēriņa un pasīvo ēku attīstība Latvijā ” dalībnieki tika
iepazīstināti ar pasīvo māju un to principu izmantošanu būvniecībā, zema enerģijas patēriņa ēku un ēku siltināšanas
projektu lomu izstrādātajos Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānos Latvijas pašvaldībām, labās prakses piemēriem un
atbalsta programmām projektu īstenošanā. Sesijas noslēgumā tika diskutēts par energoefektivitātes un pasīvo māju
attīstības iespējām Latvijā, ESCO modeļa ieviešanas veicināšanu ēku siltināšanas projektos, kā arī ekonomisko
izdevīgumu zema enerģijas un pasīvo ēku būvniecībā.
Semināra otrajā daļā, kurā apvienojās abas semināra grupas, apsprieda finansēšanas piesaistes iespējas Rīcības
plānu realizācijai. Ņemot vērā banku ierobežoto aktivitāti kredītu izsniegšanā, lielu nozīmi iegūst ESKO kustība
finansēšanas risināšanā un pasākumu ieviešanā, kā arī dažādu granta un aizdevumu fondu darbība.
Semināru apmeklēja arī REA sadarbības partneri Baltijas valstīs – Kauņas reģionālās enerģētikas aģentūras
direktors Felikss Zinēvičs un Tallinas enerģētikas aģentūras direktors Villu Pella, kam REA nodeva savu jauno Rīgas
pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu viedai pilsētai 2014.-2020.gadam. Seminārā aktīvu dalību citu pašvaldību
un speciālistu starpā ņēma Rīgas pašvaldība un tās sadarbības partneri Inetes Ielītes, Olgas Veidiņas, Jura Golunova,
Jāņa Drulles, Timura Safiuļina, Ilzes Kukutes (Swedbank) un Anatolija Borodiņeca (RTU) personā.
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Ēku konstrukciju materiālu ietekme uz ēkas energoefektivitāti un
mikroklimatu
Andris Jakovičs - Dr.fiz., Latvijas Universitāte

Jau kopš 2013.gada marta LU Botāniskajā dārzā izveidotajos ēku testēšanas stendos nepārtraukti rit ēku
energoefektivitātes izpēte Latvijas klimatiskajos apstākļos – pētījumu veic LU Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija sadarbībā ar kolēģiem no RTU ESF līdzfinansēta projekta
2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007 ietvaros. Šajā rakstā sniegts ieskats iegūtajos mikroklimata un
energoefektivitātes izpētes rezultātos dažādo būvkonstrukciju testēšanas stendos, papildus informāciju par stendu izbūvi
un inženiertehniskajām sistēmām var atrast vietnē www.eem.lv.
Testa būvēs izmantoti atšķirīgi būvmateriāli ārsienu konstrukcijām un aprakstā tiek lietoti sekojoši stendu
apzīmējumi:
- gāzbetona bloki – AER;
- viegla karkasa ēka no saplākšņa paneļiem ar akmens vates pildījumu un fibrolītu iekšpusē – PLY;
- eksperimentālie keramiskie bloki ar putu polistirola siltumizolācijas granulu pildījumu dobumos – EXP;
- frēzbaļķi – LOG;
- keramiskie bloki – CER.
Lai nodrošinātu vienādas aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu U vērtības, visas ārsienu konstrukcijas (izņemot
EXP) ir siltinātas ar elastīgo akmens vati. Visi eksperimentālie stendi arī vienādi orientēti pret debespusēm un vienādi
pēc izmēriem - iekštelpu platība 9 m2, griestu augstums 3 m. Izmantojot sildīšanai un dzesēšanai siltumsūkņus (gaiss gaiss) ar integrētu svaigā gaisa padevi kontrolētai telpas ventilācijai, visos stendos ir nodrošināti vienādi mikroklimata
uzstādījumi.
Visu testēšanas stendu projektētie raksturlielumi ir vienādi:
- ārsienu un pārsegumu konstrukciju U vērtība 0,16 W/(m2K) (saskaņā ar standartu LVS EN ISO 6946);
- logs dienvidu pusē ar trīs stiklu paketi un durvīm ziemeļu pusē, U vērtības attiecīgi 0,72 un 0,8 W/(m2K), starojuma
siltuma caurlaidības koeficients g = 0,5;
- telpas gaisa apmaiņa ar intensitāti n vidēji 0,45 1/h;
- uzstādītā telpas gaisa temperatūra apkures periodā +19°C.

Attēls Nr. 1.

Būvkonstrukciju siltuma caurlaidība
Sākotnēji 2012.gadā projektētās testa būvju norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības U vērtības bija būtiski
labākas nekā noteica tobrīd spēkā esošie LR būvnormatīvi. Šī gada 22.aprīlī spēkā stājās grozījumi LBN 002-01 “Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (turpmāk – LBN 002-01), būtiski paaugstinot prasības būvkonstrukciju
siltuma caurlaidības koeficientu normatīvām vērtībām, bet stendu projektētās vērtības joprojām ir nedaudz labākas kā
noteikts izmainītajā LBN 002-01. Lai pārbaudītu faktisko būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu atbilstību
plānotajam tika atkārtoti veikti dažādo stendu būvkonstrukciju faktisko siltuma caurlaidības vērtību mērījumi (attēls
Nr.2). Pirmie mērījumi tika veikti 2013.gada pavasarī drīz pēc stendu izbūves. U vērtību mērījumi tika atkārtoti dažādos
laika periodos arī otrajā apkures sezonā, kad temperatūra ārā pazeminājās zem 5°C. Atkārtotie mērījumi un dažādās
mērījumu vietas izskaidro iegūto relatīvi lielo mērījumu rezultātu izkliedi, jo konstrukcijās ir šuves (piem., mūrjava starp
blokiem) un karkasa elementi.
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Atkārtotajos mērījumos tika konstatēts, ka mērījumu rezultātu izkliede lielākajai daļai konstrukciju būtiski samazinājās.
To nosaka arī sākotnējā būvkonstrukciju mitruma samazināšanās, konstrukcijām žūstot.

Attēls Nr. 2.
Dažādo ārsienu būvkonstrukciju,
grīdas un griestu faktiskās siltuma
caurlaidības U laika periodā drīz pēc
to izbūves (2013.gada pavasaris) un
pēc gada (2014.gada pavasaris). Ar
raustītu līniju norādītas LBN 002-01
normatīvās URN prasības līdz 2014
gada 22.aprīlim un šobrīd spēkā
esošās

Kopumā U mērījumu rezultāti parāda, ka:
- PLY un CER stendu ārsienām, kā arī grīdas un griestu konstrukcijām siltuma caurlaidības jau sākotnēji ir tuvas
aprēķinu vērtībām un pēc vasaras perioda to U vērtības stabilizējas;
- AER un EXP stendu ārsienu siltuma caurlaidība sākotnēji būtiski pārsniedz aprēķina vērtības, ko galvenokārt nosaka
paaugstinātais mitruma saturs tajās. Šuvju un iekšējo dobumu ietekmē, tā pat kā CER ārsienā, tur vērojama ļoti liela
mērījumu rezultātu izkliede;
- LOG stenda ārsienas sākotnējā siltuma caurlaidība ir būtiski mazāka par aprēķina vērtību. Tā iemesls, visticamāk, ir
mazais sākotnējais mitrums koka izstrādājumos pēc to žāvēšanas;
- visām mūra konstrukcijām (AER, EXP, CER) vērojama siltuma caurlaidības samazināšanās tendence laikā. To nosaka
sākotnējā mitruma samazināšanās tajās. Tas izpaužas arī PLY ārsienā, kura no iekšpuses ir apmesta;
- AER ārsienas siltuma caurlaidībai ir tendence lēni samazināties, tomēr tendencei saglabājoties nav garantēta aprēķina
vērtību sasniegšana arī vairāku gadu laikā;
- sagaidāms, ka EXP stenda ārsienas U vērtība stabilizēsies pie augstākās vērtības nekā aprēķinātā. Tā iemesls ir mazāka
ar siltuma izolācijas materiālu pildīto dobumu daļa (45% nevis plānotie 53%) eksperimentālajos keramiskajos blokos;
- LOG stenda ārsienas siltuma caurlaidībai, tā pat ka grīdas U vērtībai, ir vērojama tendence laikā nedaudz pieaugt. Tā
iemesli, visticamāk, ir sauso konstrukciju mitruma palielināšanās reālos Latvijas klimatiskajos apstākļos ar augstu āra
gaisa mitrumu;
- CER, LOG un PLY stendiem pēc pārejas perioda sagaidāms aptuveni vienāds siltuma enerģijas patēriņš uzdotas telpu
temperatūras uzturēšanai apkures sezonā – līdzšinējie integrālā energopatēriņa mērījumi to apstiprina.
Logu un durvju siltuma caurlaidības mērījumu rezultāti parādīti attēlā Nr.3. Redzams, ka iegūtās vērtības ir ļoti
tuvas ražotāja specificētajām. To nodrošina 3 stiklu paketes izmantošana un mūsdienīga daudzkameru plastmasas rāmja
konstrukcija (Uw= 0,72 W/m2K, UD=0,8 W/m2K), kas Latvijā vēl nav kļuvusi par masveida parādību, kaut arī būtu
atbilstoša klimatiskajiem apstākļiem! Šis risinājums tika izvēlēts, lai mazinātu siltuma caurlaidību atšķirību starp sienu
konstrukcijām, kur izvēlētā mērķa vērtība bija 0,16 W/m2K un logu/durvīm – sākotnēji bija plānots risinājums ar Uw
vērtību virs 1,0 W/m2K. Liela siltuma caurlaidību atšķirība logam vai durvīm ar tiem līdzās esošo sienu vairo risku, ka
uz šīm konstrukcijām, it sevišķi to apakšējā daļā, var veidoties kondensāts, jo ir būtiski pazemināta to virsmas
temperatūra.
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Attēls Nr. 3.
Logu/durvju stikla paketes un rāmja
faktiskās siltuma caurlaidības U
vērtības

Ēkām ar augstākām prasībām (dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi), ja temperatūras faktora
vērtība k = 1, jauno LBN 002-01 normatīvo prasību vērtība ārsienām URN=0,18 W/(m2K) tikai nedaudz pārsniedz
stendu projektētās vērtības, bet pārsegumiem (griestiem un grīdai) stendu projektētā vērtība sakrīt ar normatīvo.
Jānorāda, ka logiem un durvīm URN un URM jaunajā LBN 002-01 versijā joprojām būtiski atpaliek no tehniskajām
iespējām, ko Latvijā var realizēt ar pamatotām izmaksām, t.i., normatīva prasības joprojām varēs izpildīt nelietojot
Latvijas klimatam piemērotas trīs stiklu paketes.

Mitruma ietekme
Uz būtiskām būvkonstrukciju mitruma atšķirībām netieši norāda ļoti atšķirīgs relatīvais gaisa mitrums stendos pie
vienādas gaisa apmaiņas intensitātes tajos. Attēlā nr.4 apkopoti mērījumu dati par 1 kalendāro gadu.

Attēls Nr. 4.
Vidējais gaisa relatīvais mitrums stendos dažādos gada mēnešos
Kopējā testēšanas stendu telpas gaisa relatīvā mitruma aina gada laikā ir cikliska atbilstoši absolūtā mitruma
izmaiņām āra gaisā. Otrā apkures perioda (2013./2014.gada apkures sezona) beigās tomēr raksturīgais telpu mitruma
līmenis ir zemāks nekā pēc pirmā perioda 2013.gada maijā.
Raksturīgi, ka bez papildus gaisa mitrināšanas/sausināšanas:
• relatīvais mitrums AER stendā normālas ventilācijas režīmā ir samazinājies salīdzinājumā ar 2013.gada pavasari
(80%), bet tomēr pavasarī būtiski pieaug un sasniedz 60% - šīs vērtības ir tuvu termiskā komforta nosacījumu
pieļaujamajai augšējai robežai;
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• CER, EXP, PLY stendos mitrums otrās apkures sezonas laikā būtiski samazinās un optimāla komforta nosacījumi
neizpildās;
• frēzbaļķu stendā (LOG) vidējais relatīvais gaisa mitrums ir vismazākais.
Kā redzams attēlā Nr.4, apkures sezonai sākoties, pie nepārtrauktas telpas ventilācijas gaisa relatīvais mitrums telpā
samazinās. Āra gaisa relatīvā mitruma pieaugums apkures perioda sākumā ir mānīgs, jo, pazeminoties āra gaisa
temperatūrai, absolūtais ūdens daudzums gaisā ievērojami samazinās. Tādējādi Latvijai raksturīgā klimatā telpu
konstrukciju žāvēšana ar ventilāciju ir efektīva apkures periodā, patērējot energoresursus āra gaisa uzsildīšanai līdz
vēlamai telpas temperatūrai un, ja nepieciešams, mehāniskajai ventilācijai, patērējot elektroenerģiju ventilatoru
darbināšanai. Savukārt normālos telpu ekspluatācijas apstākļos, kad konstrukciju žāvēšana nav nepieciešama un ir
nodrošināta normatīvām prasībām atbilstoša telpu ventilācija, atkarībā no ventilācijas intensitātes un apdares materiāliem
(LOG) telpu gaisu apkures periodā var būt nepieciešams mitrināt, lai nodrošinātu cilvēkam optimālus gaisa parametrus
(relatīvais mitrums 40÷60%, telpas gaisa temperatūra 19÷25°C). Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties apkures perioda
beigās, pieaug arī āra gaisa absolūtais mitruma saturs, kas ar ventilāciju nonāk arī telpās. Attiecīgi, kā redzams attēlā
Nr.4, telpas absolūtais un relatīvais mitrums visos testa stendos palielinās. Tur redzamās telpu un āra gaisa relatīvā
mitruma svārstības gada garumā uzskatāmi parāda, kāpēc mitru ēku konstrukciju (AER, EXP, CER) žūšanai
nepieciešams ilgstošs laika periods, kas, atkarībā no konstrukciju risinājuma, var turpināties vairākus gadus.
Mitruma mērījumi konstrukciju iekšienē laikā no 2013.gada rudens līdz apkures sezonas beigām 2014.gadā redzami
attēlā Nr.5, kam pievienots shematisks testa stendu ārsienu konstrukcijas griezums ar mitruma sensoru izvietojumu.

Attēls Nr. 5.
Relatīvais mitrums konstrukcijās dažādās vietās
Par kritisku uzskatāma zona akmens vatē pie frēzbaļķa LOG ārsienas konstrukcijā, PLY saplākšņa paneļu ārsienā
akmens vatē pie ārēja saplākšņa un CER, EXP un AER stendu ārsienu siltinājuma slāņos.
No mitruma mērījumiem konstrukcijās izriet, ka:
• AER un EXP stendu ārsienas parāda žūšanas tendences, tomēr mitruma līmenis tajās vairāk nekā gadu pēc izbūves un
pilnas apkures sezonas vēl aizvien ir augsts – AER ārsienā relatīvais mitrums saglabājas tuvs 100%. Gāzbetona gadījumā
iemesls ir pašu bloku ūdens saturs, eksperimentālo bloku gadījumā tas ir mitrums dobumos un mūrjavā;
• CER stenda ārsienā sākotnējais mitrums faktiski ir zudis – nav vērā ņemama mitruma paaugstinājuma;
• PLY un it īpaši LOG stenda ārsienās eksperimentos nav konstatēta labvēlīga vide sēnīšu veidošanās riskiem – šis
rezultāts saskan arī ar ilgtermiņa procesu matemātiskās modelēšanas rezultātiem;
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• lai pārliecinātos, vai sākotnēji mitrās AER un EXP ārsienu konstrukcijas nonāk kvazistacionārā mitruma režīmā ar
svārstībām tikai sezonālos ciklos, mērījumi jāturpina vēl vismaz 2 turpmākos gadus.

Attēls Nr. 6.
Relatīvā mitruma atkarība no temperatūras
izvēlētā rudens periodā 2013.gadā., kad uzsākta
telpu apkure

Mitruma un temperatūru monitoringa dati būvkonstrukciju iekšienē ļauj novērtēt arī sēnīšu augšanas riskus tajās skatīt attēlu Nr.6. Apskatot īsu laika periodu oktobrī - nedēļu pēc apkures uzsākšanas, kad uzstādītā kondicionēšanas
temperatūra ir 19°C, apstiprinās jau iepriekš teiktais:
• LOG stenda ārsienā apstākļi ir zem sēnīšu augšanas riska apakšējās robežvērtības;
• CER stendā šīs robežvērtības īslaicīgi tiek sasniegtas, bet risku praktiski nav;
• PLY stendā temperatūra un mitrums ārējā siltumizolācijas slānī svārstās sēnīšu augšanas riska robežlīknes zonā. Tā
iemesls ir relatīvi lielā ārējā saplākšņa slāņa tvaiku pretestība, ko varētu samazināt saplāksni perforējot.

Energopatēriņš telpu apsildei rudenī un ziemā
Pirmie energopatēriņa mērījumi stendos pēc to izbūves pabeigšanas 2012./13.gada ziemā tika veikti 2013.gada
martā un aprīlī, kad tika nodrošināta normāla to iekštelpu ventilācija un bija uzstādīta noteikta telpu temperatūra (T=18°
C, n=0,45 1/h). Mērījumu rezultāti liecināja, ka stendu no gāzbetona (AER) un eksperimentālajiem blokiem (EXP)
siltuma zudumi par 25 – 30 % pārsniedz siltuma zudumus no stenda ar tradicionālajiem lielgabarīta keramiskajiem
blokiem (CER) ar akmens vates siltuma izolācijas slāni. Tas nepārsteidz, jo kā jau parādīts attēlā Nr.2, AER un EXP
bloku ārsienas faktiskā siltuma caurlaidība U būtiski pārsniedz prognozēto vērtību 0,16 W/m2K un sasniedz 0,25 - 0,30
W/m2K. Tas, ka siltuma patēriņš nedubultojas proporcionāli divkāršai sienu siltuma caurlaidībai saprotams, jo siltuma
apmaiņa notiek arī caur griestiem/grīdu un logiem/durvīm, kuru U vērtības visiem stendiem aptuveni vienādas. Bez tam
būtisku daļu siltuma bilancē veido ventilācijas gaisa apmaiņas siltuma zudumi – tā kā gaisa apmaiņas intensitāte visos
stendos ir vienāda, tad arī šie zudumi visos stendos ir praktiski vienādi.
Arī 2013./2014. apkures sezonā testēšanas stendos uzstādītie telpas parametri bija līdzīgi - temperatūra 19°C, gaisa
apmaiņa 0,45 1/h. Temperatūras uzturēšanai stendos tiek izmantoti gaiss-gaiss siltumsūkņi ar integrētu ventilācijas
svaigā gaisa padevi. Dažādu siltumsūkņu tehnoloģisko risinājumu energoefektivitātes un viendabīga telpas mikroklimata
uzturēšanas iespēju salīdzināšanai, no 2014.gada februāra PLY stendā papildus tika uzstādīts gaiss-ūdens siltumsūknis
un no februāra vidus uzstādīta elektriskā apkure CER stendā.
Āra gaisa un telpas temperatūras monitoringa rezultāti attēlā Nr.7 atspoguļo, ka temperatūra telpas vidū, 110 cm
augstumā no grīdas atšķiras no uzstādītās. Temperatūras pieaugums skaidrojams ar siltuma ieguvumiem no saules, kas,
kā redzams attēlā Nr.8, pieaug pavasara mēnešos, bet telpas iekšpusē nepārsniedz 30% no globālā starojuma siltuma
plūsmas blīvuma. Papildus atkāpes no telpā uzstādītās temperatūras skaidrojamas ar temperatūras sadalījumu
nevienmērību visā telpas tilpumā, ko būtiski ietekmē apkures sistēmas izvēle – to uzskatāmi parāda attēls Nr.9. Gaisa
apsildes sistēmai šī izkliede ir vislielākā – pārejot uz tradicionālo apkuri ar elektriskajiem vai silta ūdens konvektoriem
temperatūru starpība pa telpas augstumu radikāli samazinās.
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Attēls Nr. 7.
Vidējās mēneša gaisa
temperatūra stendos
2013./2014.gada apkures
periodā

Attēls Nr. 8.
Mēneša vidējā solārā
starojuma intensitāte ārā
un loga iekšpusē telpā

Attēls Nr. 9.
Gaisa temperatūras
sadalījuma nevienmērība
testa stendos 2013./2014.
apkures periodā, starpība
iegūta mērot temperatūras
augstumos 0,1 un 1,7 m no
grīdas
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2013.gada rudenī situācija energopatēriņa ziņā principiāli netika mainījusies, kaut arī proporcijas starp patēriņu
dažādos stendos atkarībā no konkrētā izvēlētā salīdzināšanas perioda nedaudz mainās. To uzskatāmi attēlā Nr.10 parāda
pievadītās elektriskās jaudas izmaiņas, lai nodrošinātu stendu apsildi apkures sezonā. Mēneša vidējā elektroenerģijas
jauda, ar kādu darbinātas stendu iekārtas ir apkopota attēlā Nr.11. Papildus attēlā Nr.10 fiksēts periods ar palielinātu
elektroenerģijas patēriņu PLY stendā, lai nodrošinātu alternatīvās siltumsūkņa gaiss – ūdens sistēmas izbūvi, kā arī
fiksēti periodi, kuros notikusi apkures sistēmas maiņa PLY un CER stendos. Pirmajos 3 apkures sezonas mēnešos
energopatēriņš AER stendā ir kopumā par 25% lielāks nekā CER un LOG stendos, t.i., proporcija ir saglabājusies tuva
tai, kāda tā bija pirmajos divos stendu ekspluatācijas mēnešos pēc to izbūves – 2013.gada martā un aprīlī. Tas apstiprina
jau iepriekš teikto, ka AER konstrukcijas žūšanas procesi ir ļoti lēni un, kā to apstiprina arī ražotāja pārstāvji, visticamāk
turpināsies vairākus gadus. Tas savukārt nozīmē attiecīgas papildus izmaksas gāzbetona ēku apkurei žūšanas periodā
vairākus gadus pēc to izbūves.
Tas, cik strauji laikā pieaug summārais energoresursu patēriņš stendu apsildei, ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras
– tai pazeminoties apkures jauda praktiski lineāri pieaug. Tā kā apkures sākuma periodā dominēja apmācies laiks ar
relatīvi mazu solārā starojuma intensitāti, tad apkures jaudu pie fiksētas uzstādītās iekštelpu temperatūras pamatā nosaka
āra gaisa temperatūras svārstības, piem., būtiski pazeminoties āra temperatūrai periodos decembra un janvāra vidū
attiecīgi pieaug nepieciešamā apkures jauda un janvāra vidū tā CER un LOG stendos sasniedz 360 W, bet EXP un AER
stendos pat 470 - 480 W, t.i., tā ir par 30 – 35% lielāka.

Attēls Nr. 10.
Pievadītās elektriskās
jaudas izmaiņas
2013./2014.gada apkures
periodā, vidējots pa 5
diennakšu periodu
(Tgaisa=19°C, n=0,45 1/h)

Attēls Nr. 11.
Kopējā pievadītā mēneša
vidējā jauda 2013./2014.
gada apkures periodā
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Siltumsūkņu efektivitātes aspekti
Jānorāda, ka attēlā Nr.10 un attēlā Nr.11 norādītā elektroenerģijas jauda apkurei ir apsildes iekārtu (gaiss – gaiss un
gaiss - ūdens siltumsūkņi, elektriskā apsildes ierīce), kuras uzstādītas dažādos stendos, elektroenerģijas patēriņš. Šajā
lielumā nav iekļauts ventilācijas sistēmas motora, kura ģenerētais siltums izdalās ārā, darbināšanai nepieciešamais
elektrības patēriņš un nav iekļauts arī ar iekšējiem siltuma avotiem (30 – 50 W), kas imitē cilvēka klātbūtni stendos,
saistītais elektroenerģijas patēriņš.
Siltumsūkņu saražotā siltuma daudzuma attiecību pret to patērēto enerģijas daudzumu kādā laika periodā sauc par
sezonālo veiktspējas koeficientu SCOP (seasonal coefficient of performance). Tas var būt būtiski mazāks par
standartizētos apstākļos noteikto efektivitāti COP (coefficient of performance), ko uzdod ražotāji pie nominālas āra un
iekštelpas gaisa temperatūru starpības un pie maksimālas ražības. Jānorāda, ka lietotājam svarīgs ir tieši SCOP, jo no tā
būs atkarīgas faktiskās apkures izmaksas, izmantojot viena vai cita veida siltumsūkņus. Bet SCOP arī vienam un tam
pašam siltumsūknim var atšķirties atkarībā no:
• āra gaisa temperatūras;
• apkures sistēmas darba temperatūras;
• enerģijas akumulācijas iespējām sistēmā;
• enerģijas pārvades zudumiem sistēmā;
• tā, cik tuvs sūkņa darbības režīms ir projektētajam (nominālajam) režīmam;
• vai sūknis ir vai nav aprīkots ar inverteri un kāds ir zemākais ražības slieksnis, līdz kuram iekārta strādās ieslēgts/
izslēgts režīmā.
Detalizēti dažāda veida siltumsūkņu SCOP un dzesēšanas sezonai, arī SEER koeficientu pētījumi ekspluatācijas
apstākļos, plānoti 2014. – 2015.gada periodā, uzstādot dažādos stendos atšķirīgus gaiss – gaiss un gaiss – ūdens
siltumsūkņus un salīdzinot to patērēto elektroenerģiju ar elektriskās apkures sistēmas patēriņu. Pašreizējie provizoriskie
vērtējumi stendos esošajiem gaiss – gaiss siltumsūkņiem, salīdzinot to patērēto elektroenerģiju ar uz stendu siltuma
bilances modeļaprēķina, izmantojot ar programmu HetMod, iegūtajām vērtībām, parāda, ka esošajos ekspluatācijas
apstākļos to SCOP=1,5…1,7, kaut arī standartizēti noteiktā COP vērtība ir 3 reizes augstāka – COP=5,0. Galvenie šie
atšķirību iemesli ir tas, ka:
• COP tiek noteikts pie +7°C āra gaisa temperatūras, bet ekspluatācijas apstākļos Latvijas klimatā šī temperatūra vidēji
aukstajā gada laika ir zemāka - Rīgā normatīvā apkures sezonas temperatūra ir 0°C;
• sūkņa nominālā jauda ir vismaz 5 reizes lielāka nekā maksimāli nepieciešamā momentānā jauda sildīšanai pie zemas
āra gaisa temperatūras un sūknis lielu laika daļu atrodas „stand by” režīmā, bet tērē elektroenerģiju;
• gaiss – gaiss siltumsūknī nav enerģijas akumulācijas iespēju.
Tādējādi, protams, sagaidāms, ka, pieskaņojot sūkņa nominālo jaudu faktiskajam patēriņam, SCOP pieaugs.
Novērtējumi rāda, ka pie pašreizējām elektroenerģijas cenām siltumsūkņu lietošana ekonomiski atmaksājas, ja to SCOP
pārsniedz 3,0…3,5. Izmantojot mūsdienīgas konstrukcijas siltumsūkņus ar COP>5, optimāli izvēloties sistēmu un to
kvalitatīvi izbūvējot, šādas SCOP vērtības ir iespējams sasniegt.

Kopsavilkums
Ņemot vērā iepriekš teikto un iegūtos rezultātus var secināt, ka A kategorijas komforta līmeņa un energoefektivitātes
nodrošināšanai ārējām norobežojošajām konstrukcijām vēlamas šādas īpašības:
- ārējam būvkonstrukciju slānim jānodrošina nepieciešamās (atbilstoši būvnormatīvam vai stingrākiem projekta
uzstādījumiem energoefektivitātes aspektā) siltuma izolācijas īpašības, lai nodrošinātu konstrukcijai kopumā mazu
siltuma caurlaidību U un minimizētu siltuma tiltus;
- konstrukcijas iekšējam slānim savukārt jābūt ar labām siltuma akumulācijas un mitruma akumulācijas īpašībām, lai
nepieciešamības gadījumā nodrošinātu gan papildus siltuma un mitruma akumulāciju, gan arī to atdevi, mainoties
apstākļiem telpā.
Šajos eksperimentos Latvijas klimatā ir divi stendi (EXP, CER), kuru ārsienas satur keramikas blokus, bet enerģijas
patēriņš šiem stendiem krasi atšķiras. Viens no faktoriem ir dobumu pildījuma ar polistirola granulām uzkrātais mitrums,
kas no konstrukcijas difundē ļoti lēni, jo bloki ir apmesti no abām pusēm. Bez tam eksperimentālā (EXP) bloka faktiskā
siltuma caurlaidība atšķiras no aprēķinos izmantotās vērtības arī tādēļ, ka faktiskā dobumu daļa, izgatavošanas
tehnoloģiskā procesa atšķirību dēļ, ir mazāka nekā plānots - nevis 53% bet gan tikai 46%.
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Tāpēc keramikas bloku raksturlielumus Latvijas klimata apstākļos salīdzinājumā ar citiem stendu materiāliem ir
jānovērtē balstoties uz (CER) stenda mērījumu rezultātiem. Savukārt, AER stenda gāzbetona ārsienu lielās siltuma
caurlaidības iemesls ir lielais sākotnējais ūdens daudzums tajos, kas izdalās ļoti lēni gan materiāla poru struktūras
īpatnību dēļ, gan arī tādēļ, ka bloki no abām pusēm ir apmesti. Te jānorāda, ka visi mūra elementi (arī keramiskie CER
bloki) ir abpusēji apmesti, tādējādi nodrošinot tvaika difūzijai no tiem visos gadījumos vienādus apstākļus.
Vairāk par projektu un tā rezultātiem var uzzināt mājaslapā www.eem.lv. Pētījuma rezultāti par 2011.-2013.gadu
periodu apkopoti un izdoti grāmatā “Būvkonstrukciju energoefektivitāte un ilgtspēja Latvijas klimatā” (zin. red. A.
Jakovičs).
Kontaktinformācija:
Andris Jakovičs
E-pasts: andris.jakovics@lu.lv
Interneta vietne: www.eem.lv

Vietējais atjaunojamais energoresurss – etogāze
Dr.sc.ing. Maija Rubīna - Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktore

Pēdējā laikā, sakarā ar ģeopolitiskā stāvokļa pasliktināšanos Eiropas austrumu reģionā, aktualizējas jautājums par
Eiropas Savienības (ES) valstu energoapgādes drošību. Veiktā analīze rāda, ka relatīvi liels primāro energoresursu
imports un līdz ar to apdraudējums ir tieši ES austrumu un centrālajā daļā valstīs, kas tradicionāli ir bijušas piesaistītas
dabasgāzes iepirkumiem no Krievijas, tostarp Somijā, Baltijas valstīs, Polijā, Čehijā, Slovākijā u.c. Šajā valstu grupā
gausi rit risinājumu meklējumi gāzes piegāžu diversifikācijai, kur izceļas tikai Lietuva ar realizēto gāzes termināli
Klaipēdā un Polija ar pētījumiem slānekļa gāzes ieguvei savā teritorijā. Pārējās valstis līdz konkrētiem risinājumiem nav
tikušas. Tostarp Latvija. Latvijā ir samērā labi attīstīta un pietiekoši moderna gāzes infrastruktūra, ir lielākā Eiropā
pazemes gāzes krātuve Inčukalnā ar aktīvo ietilpību, kas pārsniedz 2 miljardus kubikmetru. Ir modernizēti un augsti
efektīvi lieli gāzes patērētāji enerģijas ražošanas jomā – Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2, kas ir vienīgās bāzes jaudu
elektrostacijas Latvijā un nodrošina nepārtrauktu elektroenerģijas un siltuma ražošanu gan koģenerācijas, gan ar augstu
lietderību arī kondensācijas režīmā. Ņemot vērā savu izvietojumu Rīgā, minētās TEC, strādājot ar gāzi, nodrošina
pilsētai to apkārtējā gaisa kvalitāti, kas ļauj izbalansēt kā uz naža asmens uz iekļaušanos vai neiekļaušanos pieļaujamos
pilsētas gaisa kvalitātes normatīvos. Izjaukt šo sasniegto līdzsvaru ir risks, kas saistīts ar paredzamām un neizbēgamām
sekām. Tātad, viens no enerģētikas racionāliem ilgtspējīgas attīstības risinājumiem Latvijā un Rīgā ir - nodrošināt
pietiekošas un diversificētas gāzes piegādes tīklā un tās iepildīšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.
Dabasgāzes pamatā ir metāna gāze. Taču metāna gāzi var iegūt ne tikai no urbumiem jau kā dabas izveidotu gatavu
produktu, bet to var ražot arī sintētiski. Kā viens no šādas gāzes veidiem ir biogāze, ar ko vairs sabiedrību nav
jāiepazīstina, jo Latvijā to savāc atkritumu poligonos gatavas metāna gāzes veidā, savāc no metantankiem pilsētu
notekūdeņu tehnoloģiskās apstrādes procesā, vai arī iegūst daudzskaitlīgajās biogāzes ražošanas stacijās Latvijas laukos,
kur kā metāna iegūšanas avots tiek izmantoti lauksaimniecības organiskie atkritumi, bet, diemžēl, arī kukurūza un citas
lauksaimniecības kultūras. Ļoti aktīvi pie dažādu sintētiskās gāzes ražošanas veidu attīstības strādā Vācijas zinātnieki.
Viens no šiem veidiem – sintētiskās gāzes (singāzes) ražošana no koksnes biomasas. Metode ir ļoti piemērota Latvijai ar
tās koksnes biomasas pieejamiem resursiem un jau šobrīd 3 šādu ražotņu kompleksi uzsākuši darbu arī Latvijā. Cits vācu
zinātnieku veikums sintētiskās gāzes ražošanai, izmantojot ūdeņraža tehnoloģijas, ir tā saucamās etogāzes ražošana, kas
2014.gadā sasniegusi jau industriālu gāzes ražošanas pakāpi. Tieši etogāzes ražošanas veids ļāva ražošanas procesu
novest arī līdz galaprodukta šķidrai fāzei, tādējādi iegūstot e-degvielu, ko var gan tieši tīrā veidā izmantot autotransportā,
gan arī piejaukt jebkurā proporcijā tradicionālai degvielai, kas ražota no naftas.
Kā stimuls etogāzes ražošanas uzsākšanai kalpoja fakts, ka elektroenerģijas ražošana, izmantojot vēja un saules
enerģiju (pieejams vietējais resurss ES valstīs), nav nemainīga un stabila, un visbiežāk nesakrīt laikā ar elektroenerģijas
patēriņu, tādēļ ir nepieciešama elektroenerģijas akumulācija. Savukārt apkārtējai videi lielas problēmas rada emisijas aiz
koģenerācijas stacijām un dažādiem tehnoloģiskiem procesiem, izraisot siltumnīcefektu un veicinot globālo sasilšanu.
ES un pasaule velta lielas pūles CO2 emisiju samazināšanai. Kā galveno mērķi to izvirzījis arī Pilsētu mēru pakts (to
parakstījušas jau vairāk kā 6100 pasaules pilsētas) un šo pilsētu izstrādātie Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni līdz
2020.gadam.
www.rea.riga.lv
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Zinātnieki šīs abas problēmas apvienoja kopīgā risinājumā, panākot kvalitatīvi jaunu efektu. Risinājums balstās uz
elektroenerģijas, kas ražota no saules un vēja enerģijas, izmantošanu ūdens elektrolīzei, sadalot ūdeni ūdeņradī un
skābeklī. Pēc tam, ūdeņradim pievienojot CO2, tiek sintezēts metāns (etogāze), ko kā kvalitatīvu kurināmo var ievadīt
esošajos dabasgāzes tīklos un izmantot koģenerācijas procesā tradicionālā veidā, sabalansējot izstrādi un elektroenerģijas
patēriņu. Etogāzi kopā ar dabasgāzi vai atsevišķi var transportēt esošajā gāzes tīklā un uzglabāt parastajās gāzes
krātuvēs. Process var būt arī ar sezonālu raksturu. Visas procesam nepieciešamās izejvielas ir vietējās, pieejamas jebkurā
daudzumā, nepieciešams vien pārņemt jau šobrīd līdz industriālam ražošanas līmenim zinātnieku atstrādāto tehnoloģiju.
Etogāzes ražošana Latvijā perspektīvā var veidot vienu no gāzes uzkrājumu papildināšanas veidiem un noteikti
industriālā ražošanas līmenī nepārsniegs izmaksu ziņā dabasgāzi, ko iegūst dziļurbumos tūkstošiem kilometru attālumā
no izmantošanas vietām un transportē lielos attālumos, ekspluatējot lielizmēra gāzes trases un pārsūknēšanas stacijas.
Inovatīvā risinājuma integrācijas shēma esošā energoapgādes sistēmā:

Attēls Nr. 1.
Avots: Brošūra „ETOGAS. Smart energy conversion”/ etogas GmbH, 2013
Etogāzes ražošanas tehnoloģija izveidota un aizsākta Vācijā, pakāpeniski izejot tās attīstības un testēšanas pakāpes.
Tehnoloģijas izstrādi un attīstību, kā arī iekārtu finansēšanu veic privātstruktūras bez valsts vai pašvaldību finanšu
līdzekļu piesaistes Aktīvi kā viens no virzošajiem spēkiem darbojas firma „Audi”. Pirmā pilotiekārta ar jaudu 25 kW tika
izveidota un pārbaudīta Štutgartē 2009.gadā Tagad tur darbojas pirmais alfa komplekss etogāzes ražošanai ar jaudu 250
kW. Kā nākošais solis tika izveidots beta etogāzes ražošanas komplekss Werltē 2012.gadā ar jaudu 6,3 MW un uzsākta
pirmā industriālā ražošanas kompleksa (gamma) būvniecība Brēmenē, kuras jaudu plānoja jau 20 MW apjomā.
Brēmenes komplekss, kas ir pirmais industriālais etogāzes ražošanas komplekss pasaulē, savu darbību uzsāka šogad.
Iekārtu jaudu attīstība laikā:

Attēls Nr. 2.
Avots: Brošūra „ETOGAS. Smart
energy conversion”/ etogas
GmbH, 2013
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Kā redzams attēlā, ražošanas attīstības pakāpēs ik reizi paaugstinājies arī lietderības koeficients. Iegūtā sintētiskā
gāze ir 100% CO2 neitrāls kurināmais, jo tās sadegšanas procesā no jauna veidojas CO2 gāze iepriekš piesaistītā apjomā,
un tās izmantošana kļūst līdzvērtīga biomasas sadedzināšanai, tikai bez mikroputekļu izmešanas apkārtējā vidē, kas ir ar
lielu nozīmi Rīgai. Novitāte noteikti rosinās apvērsumu enerģētikā. Industriālais komplekss Brēmenē:

Attēls Nr. 3.
Avots: Brošūra „ETOGAS.
Smart energy conversion”/
etogas GmbH, 2013
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1. ETOGAS. Smart energy conversion / etogas GmbH – Stepan Rieke: Power-to-gas:Aktueller Stand/2013: 35 lpp.,
2. M.Rubīnas prezentācija 4.12.2014. Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai / Rīga, 2014:9 lpp.
3. M.Rubīna. Vai CO2 kļūs par atjaunojamo energoresursu? /www.rea.riga.lv, Rīga,2011.
4. Pilot Project-to-gas with amine scrubbing in Werlte. Sustainable practical exsample./ http://www.mt-biomethan.com/
gb/products/power-to-gas-with-biogas-technology/pilot-plant-werlte.html
Kontakti:
1) Etogas GmbH, Stephan Rieke, Stephan.Rieke@etogas.com, 0711-229645 50
2) ZSW – Centre for Solar Energy and Hydrogen Research, Industriestr. 6, DE-70565 Stuttgart, contact
michael.specht@zsw-bw.de
3) IWES - Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System
Technology, Königstor 59, DE-34119 Kassel
4) SolarFuel GmbH, Hessbruehlstr. 15, DE-70565 Stuttgart
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Viedo pilsētu loma ilgtspējīgai mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai
Timurs Safiuļins - Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” starptautisko projektu vadītājs

Pēdējo desmit gadu laikā mūsu planēta sasniegusi divus ievērojamus rezultātus. Pirmkārt, iedzīvotāju skaits
pārsniedzis septiņu miljardu robežu un, otrkārt, pirmo reizi vēsturē vairāk nekā puse no pasaules iedzīvotājiem dzīvo
pilsētās.
Saskaņā ar Pasaules Bankas prognozēm, līdz 2050.gadam pilsētu iedzīvotāju skaits dubultosies, kas reāli nozīmē
pilsētu iedzīvotāju palielinājumu līdz 60 miljoniem katru gadu. Jau 2030.gadā seši no desmit cilvēkiem dzīvos pilsētās,
bet līdz 2050.gadam pilsētnieku īpatsvars, iespējams, sasniegs 7 no 10 iedzīvotājiem.
Urbanizācija ir kļuvusi tik nozīmīga, ka vairākām pilsētām, piemēram, Briselei, Rīgai, Seulai un vēl daudzām
citām, sniedzot vairāk nekā 40 % no valsts IKP, ir lielāka nozīme nacionālā ekonomikā, nekā pašai valstij. Interesanti, ka
Apvienotā Karaliste jau ir izrādījusi savus centienus, koncentrējoties uz šo urbanizācijas tendenci, t.i., pilsētu kā
izaugsmes mezglu, un izveidojusi jaunu ministra posteni "pilsētu ministrs." Ministra uzdevums ir atklāt ekonomisko
potenciālu pilsētās, tādējādi dodot tām lielākas iespējas un brīvību realizēt savu potenciālu.

Attēls Nr. 1.

Šodien pilsētas patērē 75 procentus pasaules resursu un enerģijas, radot 80 % siltumnīcas efektu izraisošās gāzes,
tādēļ nepieciešams veidot jaunus pilsētas vadības modeļus. Pilsētās nav pietiekami piedāvāt atbilstošus transporta,
mājokļu un energoapgādes pakalpojumus. Nākotnes jeb viedās pilsētas (Smart cities) būs dzinējspēks inovācijām un
izaugsmei.
Ņemot vērā tendenci arī turpmāk iedzīvotājiem koncentrēties pilsētās, ir kļuvis svarīgi veidot pilsētas ne tikai zaļas,
bet arī efektīvas. Rezultātā tagad vērojam dažus pirmos piemērus jeb pilsētas, ko var raksturot kā videi draudzīgas, bet
arī pilsētas, kas ir vērstas uz īpašiem aspektiem, kas palīdz tām darboties efektīvāk transporta, enerģētikas un atkritumu
apsaimniekošanas jomās. Piemēram, viedo tīklu ieviešana veido viedu enerģijas pārvaldību. Kaut viedā enerģētika ir
būtiskākais, tomēr nav vienīgais viedo pilsētu aspekts. Analizējot vairākas Smart City iniciatīvas un projektus, ko šobrīd
realizē visā pasaulē, ir iespējams tām konstatēt dažas galvenās iezīmes vai galvenos punktus, kas raksturo viedo pilsētu:
vieda pārvalde, ilgtspējīga enerģētika, energoefektīva būvniecība, augsta bezizmešu mobilitāte, vieda infrastruktūra,
inovatīvas tehnoloģijas, moderna veselības aprūpe un, protams, viedi pilsoņi.
Šādas vides veidošana nozīmē, ka pilsētām ir nepieciešams aptvert visus inovatīvos tehnoloģiskos jauninājumus,
kas vien ir pieejami. Īpaši Austrumeiropas pilsētām ir iespēja uzreiz sākt ar jaunākajām tehnoloģijām, apsteidzot vecākās
un labāk izveidotās pilsētas citviet pasaulē.
Viedu pilsētu risinājumi nepieder pie zinātniskās fantastikas nākotnes. Liela daļa tehnoloģiju jau ir pieejama,
nodrošinot priekšnosacījumus enerģētikas, transporta un veselības aprūpes jomu attīstībai.
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Infrastruktūrai ir būtiska nozīme pilsētu attīstībā neatkarīgi no tā, vai runa ir par uzņēmējdarbību, pilsētu vai
sabiedrību. Piemēram, ja iedzīvotāji neizmanto komunālos pakalpojumus gudri, tad jaudas tiek izšķiestas un tas ietekmē
visu sistēmu. Tāpēc nepieciešami izmantot viedos tīklus. Komplekss tehnoloģiju pielietojums, nevis kāds atsevišķs
risinājums, piedāvā potenciālu, kā pilnībā mainīt iedzīvotāju uzvedību energopatēriņā un transporta izmantošanā utt.

Attēls Nr. 2.

Attiecībā uz enerģētiku, vieda sistēma līdzsvaro piegādes tīkla piedāvājumu un patērētāju pieprasījumu, ļaujot veikt
efektīvāku enerģijas pārvaldību. Eiropas Komisija ir atzīmējusi vairāk nekā 40 pilsētas Eiropā, kur jau ir ieviesti
paraugprojekti, tostarp nosaukta arī Rīga. Katru gadu šim pulkam pievienojas arvien jaunas pilsētas.
Inovatīvas tehnoloģijas, kas ļauj pilsētām padarīt mūsu pilsētas ērtākās un efektīvākas, var būt viegli pieejamas, bet
praksē „attālums” no plānošanas biroja līdz praktiskai realizācijai var būt ļoti liels. Izstrādāšanas termiņi un realizācijas
iespējas veido lielāko klupšanas akmeni. Jaunās tehnoloģijas prasa ievērojamus kapitālieguldījumus un jo augstākas, jo
lielākas, un šajā situācijā, protams, pastāv nepieciešamība pēc abpusēji izdevīgas kooperācijas starp pašvaldībām un
privāto sektoru.
Kāda īstenībā ir saistība starp viedo pilsētu un inovācijām, uzņēmējdarbību un sociāli ekonomisko attīstību? Būtībā
šie procesi ir saistīti. Viedie risinājumi savienojumā ar infrastruktūru ļauj maziem un vidējiem (MVU) uzņēmumiem
iegūt „stiprus pamatus”, kas ir priekšnosacījums ilgtspējīgai attīstībai. Viedas pilsētas stimulē inovācijas, kas ir zināšanu
ietilpīgas uzņēmējdarbības sirds. Un runājot par uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, MVU ir vissvarīgākais tirgus
segments ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, jo 99% no visiem Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidējie
uzņēmumi, kā arī nozīmīgs ir fakts, ka no 2002. līdz 2010.gadam 85% jauno darba vietu Eiropas Savienībā izveidoja
tieši MVU.
Daudziem uzņēmējdarbības sektoriem nepieciešams izstrādāt risinājumus attīstībai, un šajā ceļā ir svarīgi ne tikai
apzināt jaunās tehnoloģijas, bet arī rast iespējas tās pielietot citās nozarēs, veicinot starpnozaru sinerģiju. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc viedās pilsētas ir tik pievilcīgs instruments, ar ko nojaukt barjeras starp nozarēm.
Jauniem uzņēmumiem būs iespēja izveidot uzņēmējdarbības modeli, kas orientēts uz ilgtermiņa attīstību un
starpnozaru sadarbību. Vietējo uzņēmumu kooperācija starp piegādātājiem, ražotājiem, tirgotājiem un pārējām tirgus
dalībnieku grupām ļaus attīstīt jaunas institucionālas un sadarbības struktūras, paplašināt pakalpojumu klāstu, kā arī ļaus
katrai iesaistītajai pusei dalīt riskus un palielināt konkurētspēju ES kopējā tirgū.
Biznesa konkurētspējas un attīstības iespējas, ko rada viedās pilsētas, veido MVU nozīmīgumu prioritārajās
nozarēs, palielinot inovāciju īpatsvaru un nodrošinot saistītu pakalpojumu izplatīšanu. Viedā pilsētā raksturīgs blīvs
pilsētas centrs ar viedu infrastruktūru un inovatīvām tehnoloģijām, kā arī komunāliem pakalpojumiem ar palielinātu
iedzīvotāju kontroli pār galvenajiem jautājumiem, piemēram, mobilitāti, savstarpējo komunikāciju, siltumapgādes
iespējām, izglītības un vides pieejamību. Šādam pilsētas tipam ir savs unikāls izaicinājums, no vienas puses vērsts uz
vides ilgtspējību, bet no citas puses - labklājību, kur viss ir savstarpēji saistīts un kontrolēts, ieskaitot jūsu velosipēdu,
jūsu energopatēriņu, jūsu dzīves un atpūtas iespējas.
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Būtisks priekšnoteikums viedo pilsētu veidošanā ir MVU iesaistīšana un to potenciāla izmantošana, lai integrētu
nozarēs jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, aptverot ne tikai enerģētiku un transportu, bet arī sociālos,
izglītības un kultūras risinājumus. Pilsētu loma šajā gadījumā ir starpniecība starp patērētājiem un uzņēmumiem, kā arī
izpratnes palielināšanai un stratēģijas veidošanai, rīcības plāna izstrāde un tā izpildes vadība un koordinācija (Rīgas
pašvaldībai jau ir izveidots Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam).
Kā vienu no ieguvumiem MVU viedas pilsētas modelis varētu piedāvāt arī lielāku pašvaldības atbildību attiecībā uz
ilgtspējīgu izaugsmi, samazinot saistības, uzlabojot pakalpojumus un komunikāciju, papildus nodrošinot uzņēmumiem
labāku piekļuvi informācijai, inovāciju veicināšanai, jaunu ideju un uzņēmējdarbības attīstībai. Līdz ar to - veidot uz
zināšanām balstītu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības vidi.
Vēl viens solis uz priekšu ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju starpsektoru integrācija, kas Austrumeiropas
iekļaujošas izaugsmes kontekstā nozīmē ne tikai katra sektora efektivitātes paaugstināšanu, bet arī piekļuvi informācijai,
kas ir vitāli svarīga katram uzņēmumam. Pilsētas kā vietējas ekonomikas centra loma ir kļūt par šādas transformācijas
centrālo punktu un nozaru kooperācijas starpnieku. Modernās informācijas tehnoloģijas pietiekami attīstītā infrastruktūrā
nevis aizvieto cilvēkus, bet rada jaunas darba vietas augsta līmeņa speciālistiem.
Kā izriet no iepriekš minētā, jaunais biznesa modelis veicinās vairāk inovāciju, ko piedāvā viedo pilsētu platformas.
Tas ir punkts, no kura sākas pašvaldības un uzņēmumu sadarbība, kurā pilsētas plānotājs dod kvalificētiem uzņēmumiem
iespēju veidot pilsētas infrastruktūru un nodrošināt sev nepieciešamo tirgu, pretī saņemot korporatīvo sociālo atbildību
un integrētas ilgtspējīgas attīstības iespējas.
Viedo pilsētu sadarbībai pievienojas arvien vairāk sekotāju visā Eiropā, ar mērķi tuvākajā laikā veidot pavisam
jaunu pilsētu koncepciju, kur pastāv pieprasījumu pēc atbildības un viedas kooperācijas, kur energoefektivitāte,
bezizmešu transports un jaunie uzņēmējdarbības modeļi ir nevis inovācija, bet standarts.
Informācijas avoti:
1.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supportingdocuments/2012/
dosmes-create-more-and-better-jobs_en.pdf
2. http://een.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/yourbusiness_4.pdf
3.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/
small_medium_sized_enterprises_SMEs
4. http://eu-smartcities.eu/content/lack-coordination-planning-urban-energy-systems
5.http://fumec.org.mx/v6/index.php?option=com_content&view=article&id=544:smart-citiessmes&catid=67:it&Itemid=448&lang=en
6. http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/metodologija/iekszemes-kopprodukts-latvija-kopa-eks-2010-40899.html
7.http://www.dnv.com/binaries/Smart%20cities%20-%20a%20pathway%20to%20inclusive%20growth-V1_tcm4535970.pdf
8. http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/06/19/smart-cities-a-1-5-trillion-market-opportunity/
9. http://www.managenergy.net/newsletter_2012_07.html
10. http://www.smesouthafrica.co.za/entrepreneurship-and-the-smart-city-movement/
11. http://www.theguardian.com/sustainable-business/smart-cities-sustainable-future
12. https://www.gov.uk/government/people/greg-clark
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