
ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI LATVIJĀ

KĀDUS ATJAUNOJAMOS ENERGORESURSUS LATVIJA IZMANTO?

ENERGO-ATKARĪBA UN PAŠNODROŠINĀJUMS

 PRIMĀRO ENERģIJAS PLūSMU SADALĪJUMS LATVIJĀ 2008.GADĀ

ELEKTROENERģIJAS DAļA LATVIJAS BRUTO ELEKTROENERģIJAS PATēRIņĀ, KAS RAžOTA NO
atjaunojamiem energoresursiem

Par atjaunojamiem energoresursiem tiek uzskatīta vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, Paisuma-bēguma, ūdens enerģija, atkritumu Po-
ligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāze, biomasa. izmantošanas ziņā latvijā Pašlaik nozīmīgākie ir koksne un 
hidroresursi. mazākā aPjomā tiek izmantota arī vēja enerģija, salmi un biogāze.

latvijas mērķis ir līdz 2020. gadam atjaunojamās enerģijas īPatsvaru koPējā bruto enerģijas galaPatēriņā Paaugstināt vismaz līdz 
40% un turPmāk to PakāPeniski Palielināt. 2008.gadā šis īPatsvars bija 29,9%

latvija  29,6% no koPējā enerģijas Patēriņa valstī nodrošina Pati. lielāko daļu no Pašu energoresursiem veido biomasa – koksne, 
šķelda, koksnes granulas. Pārējos energoresursus mēs imPortējam no kaimiņvalstīm – krievijas, lietuvas, igaunijas, kā arī citām 
valstīm.  dabas gāze un naftas Produkti  veido lielāko daļu energoresursu imPortā. ja latvija vairāk izmantotu vietējos atjauno-
jamos energoresursus, tad šo energo-atkarību no kaimiņiem varētu būtiski samazināt!

galvenie PaPildus aer avoti latvijā koncentrējas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas no visa aer 
ekonomiski izmantojamā Potenciāla latvijā varētu 
veidot 60-80%. Pārējo enerģiju veido saules 
radiācija, vējš un zemes siltums. aPrēķini rāda, ka 
viszemākās izmaksas atjaunojamo energoresursu 
izmantošanā ir koksnes katlu mājām un koksnes 
koģenerācijas stacijām.

latvijas mērķis bija 2010.gadā no atjaunojamiem 
energoresursiem saražot ne mazāk kā 49,3% no 
koPējās valstī Patērētās elektroenerģijas. latvijai 
šis rādītājs bija 48,5%. lr ekonomikas ministrija 
Plāno, ka līdz 2020.gadam šim īPatsvaram jāPieaug 
līdz 60%. hidroresursu aPjoms ir atkarīgs no 
metereoloģiskajiem aPstākļiem un ūdens caurteces 
uPēs, tādēļ atjaunojamo resursu Procentuālā daļa 
saražotajā elektronerģijas aPjomā mainās atkarībā 
no šī faktora.

ILGTSPēJĪGA ENERģIJA LATVIJĀ

Projektu finansiāli atbalsta ziemeļu ministru Padome un es vides ģenerāldirektorāts Pilsoniskās sabiedrības atbalstam inforse-euroPe 2010.gadā

resursu veids

vējš 
hidroenerģija 
biomasa 
biogāze 
biodegviela 
ģeotermālā enerģija 
saules baterijas (Pv) 
saules kolektori 

elektroenerģija TransporTssiltums 

 

avots: lr ekonomikas ministrija (latvijas enerģētika skaitļos, 2010)

avots: centrālā statistikas Pārvalde, 2011
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