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ES enerģētikas komisārs 

4 I Elektrības nozīme 

 



PRIEKŠVĀRDS 

Tiek gūti arvien pārliecinošāki pierādījumi tam, ka siltumnīcefekta gāzu 
izmeši nākamajās desmitgadēs būs ļoti būtiski jāsamazina. Tas nozīmē, ka 
klimata pārmaiņas gan šodien, gan paredzamā nākotnē būs svarīgs 
jautājums politikas jomā un nozīmīgs elements uzņēmējdarbībā. Arī 
Eiropas enerģijas piedāvājuma drošības pārvaldība kļūst arvien lielāka 
problēma. Jārod risinājumi, kas palīdzēs saglabāt Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju. 

EURELECTRIC daudzus gadus ir sniegusi proaktīvu ieguldījumu šajā jomā. 
Mūsu iesaistīšanās apliecinājums šajā jomā citu iniciatīvu starpā ir 
“Siltumnīcefekta gāzu izmešu tirdzniecības” provizoriskā analīze un 

simulācijas un “Enerģijas gudrības programma”. 

Turpinot šo noderīgo tradīciju, esmu lepns arī jums darīt zināmu EURELECTRIC redzējumu par rentablu 
pieeju zema oglekļa izmešu līmeņa energoefektīvas un energodrošas Eiropas energosistēmas 
nodrošināšanā. 

Ļoti iedvesmojošs ir fakts, ka daudzi šīs pieejas elementi atbilst Eiropas Komisijas nesenajiem 
ierosinājumiem saistībā ar “Eiropas energopolitiku”. Tomēr šī pieeja Komisijas ierosinājumu loģisko 
pamatu un sekas paplašina. Uzlabojumi energoefektivitātes jomā ir jāizmanto pēc iespējas pilnīgāk. 
Virzība uz zema oglekļa izmešu līmeņa elektroenerģijas sistēmu ir jāpaātrina, proaktīvi izmantojot un 
attīstot visas zema oglekļa izmešu līmeņa tehnoloģijas. Un visbeidzot, bet kas nav mazāk svarīgi, ir būtiski 
attīstīt ievērojamo potenciālu, ko nodrošina zema oglekļa izmešu līmeņa elektroenerģijas apvienojums ar 
efektīvām elektrotehnoloģijām. Tādējādi gan apkures un dzesēšanas, gan autotransporta nozarē 
ievērojami palielināsies energoefektivitāte, būtiski samazināsies oglekļa izmešu daudzums, un šīs nozares 
kļūs daudz mazāk atkarīgas no importētajiem ogļūdeņražiem. 

Šī pieeja nav nereāla ilūzija. Tās pamatā ir pilnīgi īstenojamu elementu līdzsvarots apvienojums. 

Ja gribam sasniegt vēlamos rezultātus, ir jāizmanto visi šie elementi. Ja ne, panākumu nebūs. Eiropas 
elektroenerģijas nozare ir apņēmusies īstenot šo darba kārtību. Tomēr tā īstenojama kopīgi ar politikas 
veidotājiem un ieinteresētajām personām un pārvēršama noteiktā, saskaņotā un neatliekamā darbībā. 
Sākot no šā brīža. 

Rafael Miranda, 
priekšsēdētājs 
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KOPSAVILKUMS 

Nākotnes enerģētikas politiku virzīs trīskāršs uzdevums – būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešu 
daudzumu, vienlaikus nodrošinot drošas enerģijas piedāvājumu, un tas viss jāveic ar pamatotām 
izmaksām no ekonomikas viedokļa. 

2005. gada beigās EURELECTRIC uzsāka projektu “Elektrības nozīme”, kura mērķis bija radīt autoritatīvu 
skatījumu uz to, kāda būs elektrības nozīme šo problēmu pārvarēšanas sekmēšanā. 

Projekts tika īstenots sadarbībā ar vairākiem ārējiem partneriem. Luvēnas Universitātes vadītais 
akadēmiskais konsorcijs pētīja iespējamo attīstību pieprasījuma līmenī, uzņēmums “VGB Powertech” to 
izvērtēja piedāvājuma līmenī, un izdarītie secinājumi tika iekļauti modelēšanas datu bāzē un scenāriju 
izstrādes darbā, par kuru bija atbildīga Atēnu Valsts tehniskās universitātes grupa profesora Pantelis 
Capros vadībā. Vispārējo palīdzību sniedza un darbu autotransporta jomā veica uzņēmums “McKinsey & 
Company”. 

Projekta gaitā tika pētīta dažādu politikas jomu un tehnoloģiju ietekme pieprasījuma un piedāvājuma 
līmenī, izmantojot kvantitatīvu modelēšanu un scenāriju izstrādi laika posmam līdz 2050. gadam. 
Detalizētāku prognožu izstrādē laika posmam līdz 2030. gadam tika izmantots energosistēmu modelis PRIMES, 
bet plašāku prognožu izstrādē laika posmam līdz 2050. gadam tika izmantots modelis PROMETHEUS. Darbā 
izmantojot bāzes līniju scenāriju, tika izstrādāti vairāki alternatīvi scenāriji, lai izpētītu to, kāda ietekme būs 
siltumnīcefekta gāzu teorētiskajam obligātajam samazinājumam ES-25 valstīs par 30% līdz 2030. gadam un par 
50% līdz 2050. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. 

Tika izpētīti četri scenāriji: 
• bāzes līnijas scenārijs, kas ietver pašreizējās politikas norises saistībā ar energoefektivitāti un 

atjaunojamo enerģijas avotu (RES) atbalstu, bet neizvērš tās, kā arī neparedz izmaiņas saistībā ar 
pašreizējiem kodolenerģijas attīstības ierobežojumiem un oglekļa piesaistīšanas un uzglabāšanas (CCS) 
tehnoloģijas tapšanu; 

• efektivitātes un RES scenārijs, kas ir vērsts uz energoefektivitātes un atjaunojamajiem enerģijas avotiem, 
paredzot tādus pašus kodolenerģijas ierobežojumus, kā bāzes līnijas scenārijs, bet neparedzot CCS 
ieviešanu; 

• piedāvājuma scenārijs, kura pamatā ir kodolenerģijas uzplaukums un CCS tehnoloģija; 
• scenārijs “Elektrības nozīme”, kas paredz visu iespēju izmantošanu zema oglekļa izmešu līmeņa 

energosistēmas izstrādē; šīs iespējas ir energoefektivitāte, atjaunojamie enerģijas avoti, kodolenerģija un 
CCS. Šajā scenārijā tiek izmantota sinerģija starp zema oglekļa izmešu līmeņa elektroenerģijas piegādes 
sistēmu un efektīvām elektrotehnoloģijām, tostarp jomām, kas parasti attiecas tikai uz naftas un gāzes 
tiešu sadedzināšanu, proti, autotransportu (ieviešot elektrotīklā uzlādējamos hibrīdautomobiļus) un apkuri 
un dzesēšanu (izmantojot siltumsūkņus). 

Projekta rezultāti, pirmkārt, liecina par to, ka bāzes līnijas scenārijs nav ilgtspējīgs ne no siltumnīcefekta 
gāzu izmešu viedokļa, ne ņemot vērā atkarību no gāzes un naftas importa. 

Visi alternatīvie scenāriji nodrošina CO2 izmešu samazinājumu, kāds jāsasniedz. Tie tika vērtēti attiecībā pret tādiem  
parametriem, kā enerģijas kopējās izmaksas un atkarība no naftas un gāzes un oglekļa vērtības. 
Scenārijs “Elektrības nozīme” ir efektīvāks, jo tas paredz līdzsvarotāku un uz sinerģiju vērstu pieeju. Šis scenārijs: 
• ir pārliecinoši efektīvāks, jo kontrolē gan enerģijas kopējās izmaksas, gan atkarību no naftas un 

gāzes importa. Mērķi samazināt oglekļa daudzumu sasniedz, neradot citas izmaksas papildus enerģijas 
kopējām izmaksām, salīdzinājumā ar bāzes līnijas scenāriju. Tajā paredzētā atkarība no naftas un gāzes 
importa 2030. un 2050. gadā būs gandrīz nemainīga salīdzinājumā ar 2005. gadu, savukārt visi pārējie 
scenāriji paredz, ka atkarība no naftas un gāzes ievērojami palielināsies; 

• ir vienīgais scenārijs, kura mērķis ir pamatots un stabils oglekļa vērtības līmenis – apmēram € 40-
50/t CO2, savukārt citos scenārijos paredzētais līmenis ir pat € 120/t CO2. Tam ir liela nozīme ne vien no 
ekonomikas viedokļa, bet arī visas pasaules mērogā, kā arī no ES klimata pārmaiņu politikas 
pieņemšanas viedokļa; 
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• ir visspēcīgākais scenārijs. Tā kā tas paredz portfeļa pieeju, to mazāk ietekmē neparedzēti notikumi, un 
tas ļauj labāk izmantot tehnoloģiju attīstības piedāvātās iespējas. Portfeļa pieejas pamatā ir visu iespēju 
pamatota attīstība, izvairoties no galējiem risinājumiem, kas varētu apdraudēt pārējo scenāriju 
īstenošanu. Par šī scenārija secinājumu spēku liecina jutīguma analīze un ievērojami augstākas degvielas 
izmaksas; 

• nodrošina vislielākās ekonomikas attīstības iespējas ar oglekli piesārņotā vidē. Visos scenārija 
aprēķinos tiek pieņemts, ka ekonomikas izaugsme būs 2% gadā, taču ir nepārprotami pierādījumi tam, 
ka ekonomikas attīstībai ir labākas izredzes – zemas enerģijas kopējās izmaksas, samazināta atkarība 
no importa, zemākas un stabilākas oglekļa samazināšanas izmaksas, vairāku tādu uz nākotni vērstu 
tehnoloģiju ieviešana, kam ir potenciāls pasaules mērogā, portfeļa pieeja, kam raksturīgs lielāks spēks – 
saskaņā ar scenāriju “Elektrības nozīme”; 

• ļauj nodrošināt būtisku sinerģiju starp zema oglekļa izmešu līmeņa elektroenerģijas piegādi un 
energoefektīvām elektrotehnoloģijām, kas ir risinājuma būtiska daļa. Šī sinerģija ir svarīga visās 
ekonomikas nozarēs, bet tai ir īpaši liela nozīme divās nozarēs, kas līdz šim ir bijušas ļoti atkarīgas no 
naftas un gāzes tiešās sadedzināšanas, proti, telpu apkures nozarē un autotransporta nozarē. 
Piemēram, attiecībā uz laika posmu līdz 2030. gadam ir minēts siltumsūknis, ko darbina ar dažādiem 
enerģijas veidiem, kurus paredz scenārijs “Elektrības nozare”, un kas apsilda māju vai biroju, izmantojot 
nelielu daļu (samazinājums par apmēram 80%) no CO2 izmešiem, kādus rada pašreizējā apsilde ar naftu 
vai gāzi, vienlaikus samazinot naftas un gāzes patēriņu par 90%. Saistībā ar to pašu laika posmu 
elektrotīklā uzlādējamu hibrīdautomobiļu ekspluatēšana elektriskajā režīmā, izmantojot scenārijā 
“Elektrības nozīme” paredzēto piedāvājumu apvienojumu, ievērojami (par apmēram 70%) samazinās 
CO2 izmešu daudzums, vienlaikus samazinot naftas/gāzes patēriņu par aptuveni 80%. Šajā scenārijā tiek 
pieņemts, ka notiks pamatota – ne pārmērīga – šo tehnoloģija ieviešana. To ietekme turpinās 
paplašināties, pārsniedzot šo pētījumā aptverto laika posmu, un to varētu arī paātrināt, ja ieviestu 
atbalstošu politiku. 

Tādējādi projekts “Elektrības nozīme” ļauj izdarīt daudzsološu un uz nākotni vērstu secinājumu: 

tikai tāda Eiropas enerģētikas politika, kas stingri balstīta uz pieprasījuma līmeņa energoefektivitāti, 
visu zema oglekļa izmešu līmeņa elektroenerģijas piegādes avotu aktīvu attīstību un zema oglekļa 
izmešu līmeņa elektroenerģijas piegādes un efektīvu elektrotehnoloģiju – jo īpaši apkures un 
dzesēšanas nozarē un transporta nozarē – sinerģijas aktīvu izmantošanu, nodrošinās pāreju uz 
pazemināta oglekļa izmešu līmeņa ekonomiku, vienlaikus veicinot gan Eiropas enerģijas 
piedāvājuma drošību, gan ekonomikas konkurētspēju. 
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Ieteikumi politikas jomā 

Šajā ziņojumā aprakstītā analīze pierāda, ka elektrība var būtiski veicināt trīs galvenos Eiropas enerģētikas 
politikas “pīlārus” – tai ir galvenā nozīme siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzuma būtiskā samazināšanā par 
pamatotām izmaksām no ekonomikas viedokļa, un tā vienlaikus palīdz mazināt atkarību no naftas un gāzes. 

Lai šo iespēju izmantotu, nekavējoties jāīsteno nepārprotama enerģētikas politikas virzība. Šīs jaunās 
pieejas enerģētikas politikas pamatā jābūt sešiem pamatprincipiem, kas jāattīsta vienlaicīgi, lai atrisinātu 
problēmas saistībā ar piedāvājuma drošību, klimata pārmaiņām un ekonomikas konkurētspēju. 

• Jāizmanto energoefektivitātes potenciāls 
Tas nozīmē, ka jāveicina energotaupības kultūras izplatība tieši sabiedrībā, izmantojot visus pieejamos 
izglītošanas un informētības līmeņa celšanas līdzekļus, un ka tās principi ir jāīsteno visos dzīves 
posmos, visās ekonomikas nozarēs un visos enerģētikas sektoros un tehnoloģijās. 

• Jāizstrādā zema oglekļa izmešu līmeņa elektroenerģijas sistēma, izmantojot visas pieejamās iespējas 
Tas nozīmē, ka ir jāpaātrina dažādu zema CO2 izmešu līmeņa elektrības veidu ražošanas progress, 
proaktīvi izmantojot un attīstot visas pieejamās iespējas. Ikviena politika, kurā netiek ņemti vērā šie 
līdzsvarotā portfeļa īpašie elementi, nebūs spējīga radīt spēcīgu un ekonomiski pamatotu zema oglekļa 
izmešu līmeņa elektroenerģijas sistēmu. 

• Inteliģenta ekonomikas elektrifikācija 
Tas nozīmē: 
ne vien to, ka noteikti ir jāuzlabo elektroefektivitāte gan piedāvājuma, gan pieprasījuma līmenī, 
izstrādājot efektīvākas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas un uzlabojot plaša pielietojuma klāsta 
efektivitāti, bet arī to, ka ir jāstrādā, lai izmantotu vērtīgo sinerģiju starp zema CO2 izmešu līmeņa 
elektroenerģijas piegādi un energoefektīvām elektrotehnoloģijām pieprasījuma līmenī, ka ir jāpaātrina 
šis process rūpnieciskā vai komerciālā pielietojuma jomā un sabiedriskā transporta sektorā un ka tas ir 
jāpaplašina un jāattiecina uz sektoriem, kuros elektrifikācija ļauj sasniegt ievērojamu progresu saistībā 
ar energoefektivitāti, CO2 daudzuma samazināšanu un atkarību no naftas un gāzes, proti, apkures un 
dzesēšanas sektorā, izmantojot siltumsūkņus, un autotransporta sektorā, izmantojot elektrotīklā 
uzlādējamos hibrīdautomobiļus. 

• Pastāvīga izmantošanas stratēģija 
Lai izmantotu jauno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības gan pieprasījuma, gan piedāvājuma līmenī, 
veicot praktisku uzsākšanu, ir vajadzīga pastāvīga izmantošanas stratēģija, kas vērsta gan uz esošo 
tehnoloģiju plašu lietošanu, gan uz jaunu tehnoloģiju pārveidošanu par uzņēmējdarbības realitāti, 
izmantojot pētniecību un attīstību, demonstrācijas programmas, ilgtermiņa CO2 cenu signālus un šķēršļu 
likvidēšanu integrācijā tirgū. 

• Vislētākā uz tirgu vērstā pieeja 

Tas nozīmē, ka tad, ja vajadzīga sabiedrības atbalsta politika, tā jāorganizē tā, lai veicinātu, nevis 
kavētu jaunu tehnoloģiju rentabilitāti un to ātru izplatīšanos tirgū, kā arī pārredzamību ilgākā termiņā 
attiecībā uz oglekļa cenu veidošanu, sekmējot klimata pārmaiņu darbības integrāciju enerģētikas 
nozares ilgtermiņa ieguldījumos un uzņēmējdarbības stratēģijās. 

• Globāla sadarbība globālos jautājumos 
Jaunās pieejas enerģētikas politika ietver apgādes drošības nostiprināšanu un pasaules mēroga pieejas 
veicināšanu attiecībā uz klimata pārmaiņām,  
• dažādojot energoapgādi, 
• ieviešot starptautiskas solidaritātes mehānismus, 
• īstenojot enerģijas piegādātāju un patērētāju partnerību starptautiskā un uzņēmējdarbības līmenī, 
• nodrošinot starptautisku sadarbību pētniecības un attīstības jomā un demonstrācijas projektos, 
• ieviešot starptautisku klimata pārmaiņu politikas un sadarbības sistēmu. 
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PROJEKTA AUTORI 
 
Projekts tika īstenots trīs darba posmos: a) enerģijas pieprasījuma un elektrotehnoloģiju turpmākā 
attīstība, b) elektroenerģijas piegādes tehnoloģiju turpmākā attīstība un c) enerģētikas modelēšana. 
EURELECTRIC cieši sadarbojās ar vairākiem partneriem, kuru speciālo zināšanu un aktīvās līdzdalības 
rezultātā bija iespējams projektu īstenot; katrs partneris pievērsās atsevišķai jomai. 
• Pieprasījuma līmeņa aspekti: konsorcijs, ko vadīja Luvēnas Universitātes profesors R. Belmans un 

profesors K. Van Reusel kopā ar Koimbras Universitāti, Tulūzas Universitāti, LABORELEC un Baireitas 
Universitāti. 

• Piedāvājuma līmeņa aspekti: uzņēmums “VGB PowerTech”, ko vada Dr. F Bauer. 
• Modelēšana: Atēnu Valsts tehniskās universitātes laboratorija E3MLab, ko vada profesors P. Capros 

kopā ar L. Mantzos, N. Kouvaritakis, V. Panos un V. Papandreu, kā arī J.-F. Guilmot (ESAP). 

Vispārējo palīdzību sniedza un darbu autotransporta jomā veica uzņēmums “McKinsey & Company”. 

Projekta direktors: Paul Bulteel. 

Projekta vadītāji: Julien Bulcke, Sam Cross. 

Ziņojuma redaktors: Chris Boothby. 

Ražošanas asistenti: Emma-Louise Bedford, Leticia Biendo-Becerra. 

Projekta konsultanti (EURELECTRIC Sekretariāts): Gunnar Lorenz (modelēšana), Tóth Gábor (piedāvājums), 
Vasco De Janeiro (pieprasījums), Juho Lipponen (piedāvājums), John Scowcroft (pieprasījums). 

Projekta īstenošanā stratēģiskos norādījumus deva Koordinācijas grupa 
šādu dalībnieku sastāvā: 
• Paul Bulteel, EURELECTRIC ģenerālsekretārs (priekšsēdētājs) 
• Ronnie Belmans, UIE prezidents 
• Gwyn Dolben, EURELECTRIC darba grupas “Enerģētikas politika” vadītājs 
• Miriam Garcia Madruga, EURELECTRIC prezidenta asistente, “Endesa S/A” 
• Bo Kallstrand, uzņēmuma “Svensk Energi Swedenergy AB” prezidents 
• Ingrīda Lāce, “Latvenergo” Korporatīvo komunikāciju departamenta vadītāja
 Antonio Livrieri, uzņēmuma “ASSOELETTRICA” tehniskais direktors 
• Claude Nahon, EURELECTRIC darba grupas “Energoefektivitāte” vadītāja 
• Elena Virkkala Nekhaev, programmas vadītāja, Pasaules Enerģētikas padome 
• Andy Papageorgi, EURELECTRIC darba grupas “Perspektīva” vadītājs 
• Francisco Saraiva, uzņēmuma “Rede Electrica Nacional S.A.” vadītājs 
• Ulrik Stridbaek, Starptautiskās Enerģētikas aģentūras vecākais 

konsultants politikas jautājumos 
• Karl Theis, uzņēmuma “, VGB PowerTech e.V.” izpilddirektors 
• Eric Van Vliet, uzņēmuma “EnergieNed” vadītājs 
• Michael Wunnerlich, uzņēmuma “Verband der Elektrizitätswirtschaft” ģenerāldirektora vietnieks 

Mēs pateicamies visiem partneriem, apvienībām un individuālajiem ekspertiem par ieguldījumu, īpaši 
uzsverot EURELECTRIC darba grupas “Perspektīva” nopelnus. 
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1. IEVADS 

 

Pasaulē valda arvien lielāka vienprātība par to, ka 
enerģētikas politikai, ko izmanto cilvēces 
pašreizējā paaudze un ko izmantos nākamās 
paaudzes, būs jāreaģē uz trīskāršu izaicinājumu, 
proti, būtiski ierobežot siltumnīcefekta gāzu izmešu 
daudzumu, vienlaikus turpinot nodrošināt drošas 
enerģijas piedāvājumu un izmantojot risinājumus, 
kas ir gan ekonomiski pamatoti, gan rada 
ekonomiskas izaugsmes un labklājības izredzes 
pasaules mērogā, jo īpaši jaunattīstības valstīs. 

Turpmāk citātos ir apliecināta šāda vienprātība un 
tas, ko tas patiešām nozīmē mūsu planētai. 

“Enerģija ir būtiska Eiropas funkcionēšanā. Taču 
šķiet, ka laiki, kad enerģija bija lēta, Eiropā ir 
beigušies. Izaicinājumus, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām, arvien lielāku atkarību no importa un 
augstākām cenām, izjūt visas ES dalībvalstis.” 
(“Enerģētikas politika Eiropai” – Eiropas Komisijas 
paziņojums, 2007. gada 10. janvāris) 

“Paredzams, ka nākamo 25 gadu laikā enerģijas 
pieprasījums pasaulē  palielināsies par 60%. Tas 
var būtiski palielināt ar klimata pārmaiņām saistīto 
siltumnīcefekta izmešu daudzumu.” “Drošiem, 
uzticamiem un nedārgiem enerģijas avotiem ir 
galvenā nozīme ekonomikas stabilitātes un attīstības 
nodrošināšanā. Palielinoties enerģijas 
pieprasījumam, rodas problēmas saistībā ar 
enerģētikas drošību, ņemot vērā to, ka paļaušanās 
uz pasaules enerģētikas tirgiem kļūst arvien 
lielāka." 
(Klimata pārmaiņas, tīra enerģija un ilgtspējīga 
attīstība, G8 Gleneagles, 2005. gada jūlijs) 

“Pasaulē rodas ar enerģiju saistīts divkāršs 
apdraudējums – tas, ka nav atbilstoša un droša 
enerģijas piedāvājuma par pieejamām cenām, un 
kaitējums videi, ko nodara pārāk liels enerģijas 
patēriņš.” 

 “Palielinot naftas un gāzes pieprasījumu, ja to 
nepārbauda, tiktu uzsvērta patērētājvalstu nespēja 
izturēt būtisku piedāvājuma pārrāvumu, un 
rezultātā rastos cenu šoks.” 
“Īpaši neskaidra ir lielāko naftas un gāzes ražotāju 
spēja un vēlēšanās palielināt ieguldījumus, lai 
apmierinātu vispārējo pieprasījumu, kas arvien 
palielinās."  
(2006. gada pasaules enerģētikas perspektīva – 
Starptautiskā Enerģētikas aģentūra) 

“Nākotnes enerģētikas politika ir jāvērš uz trim 
ilgtspējības aspektiem. [..] No konkrētas rīcības 
viedokļa tas nozīmē, ka enerģētikas politikas 
pamatā jābūt trīskāršam mērķim: konkurētspēja, 
vides aizsardzība (kurā prioritāte ir klimata 
pārmaiņu novēršana) un piedāvājuma drošība. Ar 
enerģētiku saistīts pasākums vai priekšlikums ir 
jāizvērtē attiecībā pret šo trīskāršo mērķi, 
nodrošinot saskaņotību. " 
(ES Augstā līmeņa konkurētspējas grupas otrais 
ziņojums, Enerģija un vide, 2006. gada 
30. oktobris) 

“Vēl ir laiks novērst klimata pārmaiņu vispostošāko 
ietekmi, ja tūlīt tiks veikti konkrēti pasākumi." 
“Zinātniskie pierādījumi pašlaik ir pārliecinoši – 
klimata pārmaiņas ir nopietns vispārējs 
apdraudējums, un, lai to novērstu, ir jāveic 
neatliekami vispārēji atbildes pasākumi." 
“Ieguldījumi, kas tiks veikti nākamo 10 – 20 gadu 
laikā, būtiski ietekmēs klimatu šā gadsimta otrajā 
pusē un turpmāk. Mūsu darbība, kas notiek pašlaik 
un notiks nākamajās desmitgadēs, varētu radīt 
risku, ka gaidāmi būtiski ekonomiskās un sociālās 
darbības pārrāvumi līdzīgā mērogā kā tie, kas 
saistīti ar plašiem kariem un ekonomikas depresiju 
20. gadsimta pirmajā pusē. Un būs grūti vai pat 
neiespējami šādas pārmaiņas labot.”  
(Stern pārskats: Klimata pārmaiņu ekonomika, 
2006. gada oktobris) 
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Elektrības nozare ir gatava 
uzņemties savus uzdevumus 

Elektrības nozarei, jo īpaši industrializētajā 
pasaulē, ir jāpiešķir svarīga, proaktīva nozīme 
ekonomiski pamatotu risinājumu gūšanā, lai 
sasniegtu piedāvājuma drošību un samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu, kā tas 
īpaši uzsvērts nozares ASV, Kanādas, Eiropas, 
Japānas un Austrālijas apvienību kopīgi izdotajā 
deklarācijā: 

 
“[..] šīs piecas apvienības atkārtoti apstiprināja, ka 
vispārējās klimata pārmaiņas apdraud pasaules 
vidi un ka galvenais pārejas līdzeklis šā 
apdraudējuma mazināšanā ir valstu ekonomikas 
enerģijas un siltumnīcefekta gāzu izmešu 
intensitātes samazināšana. Tās norādīja, ka droši, 
uzticami un nedārgi enerģijas avoti ir būtiski 
ekonomikas stabilitātes un attīstības mērķu 
sasniegšanā.” 
(Augstā līmeņa starptautiskā elektrības nozares 
samita deklarācija, 2005. gada 2. – 4. oktobris) 

“Nākamajās desmitgadēs galvenais izaicinājums 
būs attīstīt energoefektīvu, zema oglekļa izmešu 
līmeņa enerģijas, energodrošu un konkurētspējīgu 
ekonomiku. Mēs ticam, ka šīs cerības var un ir 
nepieciešams īstenot, turpinot gan Eiropas, gan 
pasaules ekonomikas elektrifikāciju, jo elektrība ir 
vienreizējs, ekonomiski konkurētspējīgs risinājums, 
kas var palīdzēt ievērojami samazināt atkarību no 
naftas, samazināt CO2 izmešu daudzumu un 
palielināt energoefektivitāti.”  
(EURELECTRIC Vīnes deklarācija,  
2005. gada 13. jūnijs) 

Eiropas elektrības nozarē ar to pārstāvošās 
iestādes EURELECTRIC starpniecību 2005. gada 
septembrī tika uzsākts projekts “Elektrības nozīme”. 
Projekts aptver laika posmu līdz 2050. gadam, kas 
atbilst daudzu ar enerģiju saistītu investīciju  

ilgumam un tādējādi ir svarīgs attiecībā uz 
lēmumiem par politikas veidošanu un nozari, kurus 
pieņem pašlaik. Tā mērķis ir radīt autoritatīvu 
skatījumu uz elektrības nozīmi nākotnē attiecībā uz 
trīskāršo izaicinājumu, kas saistīts ar klimata 
pārmaiņām, apgādes drošību – jo īpaši saistībā ar 
atkarību no naftas un gāzes – un ekonomikas 
konkurētspēju. 

Galvenie jautājumi ir šādi: 
• Kādām esošajām vai jaunām energoefektīvām 

pieprasījuma līmeņa tehnoloģijām var būt 
svarīga nozīme nākamajās desmitgadēs un kāda 
būs to ietekme?  

• Kādām esošajām vai jaunām zema oglekļa 
izmešu līmeņa enerģijas un elektroenerģijas 
piegādes tehnoloģijām var būt liela nozīme 
nākamajās desmitgadēs un kāda būs to 
ietekme? 

• Kādas ir priekšrocības, ko sniedz līdzsvarota 
enerģētikas politika, kuras pamatā ir visu zema 
oglekļa izmešu līmeņa pieprasījuma un 
piedāvājuma iespēju – energoefektivitātes, 
atjaunojamo enerģijas avotu, tīrā fosilā kurināmā 
un oglekļa piesaistīšanas un uzglabāšanas, kā 
arī kodolenerģijas – aktīva attīstība un 
izmantošana?  

• Kāda ir sinerģija starp pāreju uz zema oglekļa 
izmešu līmeņa elektroenerģijas piegādi, no 
vienas puses, un efektīvu elektrotehnoloģiju 
izvēršanu pieprasījuma līmenī, no otras puses, jo 
īpaši transporta nozarē un apkures un 
dzesēšanas nozarē?  

• Kādus secinājumus var izdarīt saistībā ar 
elektrības nozīmi nākotnē? 

• Kādi politikas ieteikumi izriet no šīs analīzes? 

Projekts aptver 2006. gada Eiropas Savienības 
25 dalībvalstis. Ir skaidrs, ka projekts ir daudz 
nozīmīgāks, un tas ir arī paredzēts, lai veicinātu 
pasaules mēroga debates par enerģētikas politikas 
pārorientēšanu. 

16 I Elektrības nozīme 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 I Elektrības nozīme 



2. PIEPRASĪJUMS: PIEVĒRŠANĀS 
ENERGOEFEKTIVITĀTEI 

 

Projekta partneri pētīja pieprasījuma līmeņa 
attīstības izredzes un pārbaudīja, kāda ir esošo un 
jauno tehnoloģiju ietekme dažādās Eiropas 
ekonomikas jomās. Viņu mērķis bija izstrādāt 
kvantitatīvu analīzi, cik lielā mērā iespējams, par 
laika posmu līdz 2030. gadam, kvalitatīvāku analīzi 
veicot par laika posmu no 2030. gada līdz 
2050. gadam. Tika rūpīgi izpētīti dažādi sektori un 
svarīgākās tehnoloģijas un pielietojumi šajos 
sektoros. Gandrīz visos gadījumos tika secināts, ka 
ir iespējas veikt būtiskus uzlabojumus 

energoefektivitātes jomā. Šie secinājumi tika 
izmantoti kā pamatdati, lai papildinātu ekonomikas 
modeli PRIMES, kas izmantots scenāriju analīzē. 

Pārskats par enerģētikas un elektrības 
pieprasījumu ES-25 valstīs ir sniegts turpmāk 
tabulā. Perspektīvie dati par 2030. gadu ir pārņemti 
no modeļa PRIMES bāzes līnijas aprēķiniem. 
Bāzes līnijas aprēķinos ir norādīta pieprasījuma 
dabiskā attīstība, turpinot pašreizējo enerģētikas 
politiku. 

1. TABULA. ENERĢĒTIKAS UN ELEKTRĪBAS PIEPRASĪJUMA ES-25 VALSTĪS PĀRSKATS (PRIMES 
BĀZES LĪNIJAS SCENĀRIJS) 

 

 
ENERĢIJAS IZMANTOŠANA 

(MTOE)
ELEKTRĪBAS 

IZMANTOŠANA (TWh)
2005 2030 2005 2030

Rūpniecība 339 393 1111 1413

Dzīvojamais sektors 295 352 784 1281

Terciārais (pakalpojumu) sektors 174 227 748 1163

Transports 361 402 75 72

KOPĀ 1168 1374 2718 3929

Saskaņā ar bāzes līnijas scenārija nosacījumiem 
līdz 2030. gadam transporta nozarē joprojām būs 
vislielākais enerģijas patēriņš, bet vislielākā 
izaugsme būs pakalpojumu sektorā (+1% gadā). 
Rūpniecības nozarē joprojām būs vislielākais 
elektrības patēriņš, bet elektrības pieprasījuma 
pieaugums notiks galvenokārt dzīvojamajā sektorā 
un pakalpojumu sektorā (+1,9% gadā). 

Energoefektivitātes uzlabošana būs svarīgs mērķis 
visos enerģijas pielietojumos, bet īpaši svarīga tā 
būs transporta nozarē, kas ir ne vien galvenā 
enerģijas patērētāja, bet arī pārmērīgi paļaujas uz 
importēto naftu kā savu enerģijas avotu. Lielā mērā 
tas pats apsvērums attiecas uz telpu apkuri, kurā 
notiek paļaušanās uz importēto gāzi un naftu. 
Dzīvojamajā un pakalpojumu sektorā efektivitātes 
uzlabojumus var veikt daudzos īpašos elektrības 
pielietojuma veidos. 

Attiecībā uz sadaļu, kas projektā atvēlēta 
pieprasījumam, tika pieņemta apgriezta nostāja. 
Tika identificēti galvenie patērētāji katrā 
pieprasījuma kategorijā, kā arī to galvenās 
izredzes veikt efektivitātes uzlabojumus. 
• Rūpniecība: tika rūpīgi izvērtēta tērauda, 

krāsainā metāla, ķimikāliju, papīra un celulozes 
ražošanas, mehānikas un autotransporta nozare, 
kokapstrādes, pārtikas un dzērienu sektors; 
atsevišķa nodaļa attiecas uz motorizētajām 
sistēmām. 

• Dzīvojamais sektors: sadzīves ierīces, kā arī 
apkure un dzesēšana, apgaismojums un 
rezerves jauda elektroierīcēm. 

• Pakalpojumu sektors: apgaismojums, apkure un 
dzesēšana, kā arī biroju aprīkojums. 

• Transporta nozare: autotransports un dzelzceļa 
transports. Gaisa un ūdens transports netika 
atsevišķi izvērtēts. 
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Tika identificētas sešas tehnoloģijas vai pielietojumi,  
kas vieš cerības būtiski uzlabot enerģijas 
izmantošanas efektivitāti, ņemot vērā arī sniegto 
pakalpojumu: 
1° efektīvs apgaismojums mūsu mājās, birojos, 

rūpnīcās un uz ielām; 
2° siltumsūkņi dzīvojamo māju un uzņēmumu 

apkurei un dzesēšanai  
3° efektīva līdzstrāva un rezerves jauda mājas, 

izklaides, sakaru un biroja aprīkojumam 
4°  efektīvas motorizētās sistēmas 
5°  piepilsētu vilcieni un ātrvilcieni 
6°  elektrotīklā uzlādējamie elektriskie 

hibrīdtransportlīdzekļi (PHEV) privātajam 
autotransportam. 

Īpaši svarīgas ir divas elektrotehnoloģijas, kas var 
būtiski uzlabot energoefektivitāti, mazināt atkarību 
no naftas un gāzes un samazināt CO2 izmešu 
daudzumu. 

Lai apmierinātu pieprasījumu pēc apkures un 
dzesēšanas, zemes avotu siltumsūkņu tehnoloģija 
mijiedarbojas ar vidi. Tā ievērojami paļaujas uz 
atjaunojamo apkārtējo enerģiju un elektrību 
izmanto tikai tādēļ, lai palielinātu ārējo apkārtējo 
enerģiju ēkas iekštelpu vajadzībām. 

Autotransporta nozarē elektrotīklā uzlādējamie 
elektriskie hibrīdtransportlīdzekļi (PHEV) 
papildina jau efektīvos elektriskos 
hibrīdtransportlīdzekļus, nodrošinot iespēju 
uzlādēt akumulatorus elektrotīklā un piedāvājot 
vienīgi elektrību izmantojošu transportlīdzekli 
braukšanai pilsētās. 

Lai gan piedāvājuma nozarei ir ilgtermiņa 
perspektīvas – šā iemesla dēļ šajā projektā tiek 
aptverts laika posms no 2030. gada līdz 
2050. gadam –, pieprasījuma nozare ir ļoti dažāda. 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
pielietojumi būs izmantojami tikai dažus gadus, 
tāpēc aptvērums līdz 2030. gadam ir ilgs laika 
posms, bet ēku ekspluatācijas ilgums ir 100 gadu 
un sadzīves ierīču darbmūža ilgums var sasniegt 
pat 25 gadus. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Efektīvs apgaismojums 

Enerģijas patēriņš apgaismojuma sistēmās ir ļoti 
nozīmīgs, un apgaismojuma nozarē enerģijas 
pieprasījums arvien palielinās. Paredzams, ka tad, 
ja pašreizējie sociālekonomiskie modeļi un politika 
netiks mainīta, pieaugums būs apmēram 80%. 

Ir plašas iespējas ietaupīt apgaismojumam 
izmantojamo enerģiju, veicot pētniecību un 
attīstību un apgaismojuma nozarē nepārtraukti 
uzlabojot apgaismojuma sistēmas. 

Turpmāk 1. attēlā ir norādīta vispārējo gaismas 
avotu gaismas efektivitātes attīstība laika gaitā, 
izteikta lūmenos uz vatu, kas pierāda, ka kopš 
elektriskā apgaismojuma ieviešanas ir noticis 
straujš progress. 

1. ATTĒLS. APGAISMOJUMA TEHNOLOĢIJAS 
EFEKTIVITĀTES SALĪDZINĀJUMS LAIKA GAITĀ 
(LABORELEC) 

Gaismas efektivitāte [lm/W] 
180 
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22. attēls. Kompakto fluorescējošo (CFL) spuldžu klāsts 
(OSRAM, Eiropas Spuldžu ražošanas uzņēmumu federācija) 

Apgaismojuma sistēmas pamatīpašības 
Apgaismojuma sistēmu parasti veido spuldze, balasts 
(iedegšanai un regulēšanai) un gaismeklis (lai izkliedētu 
gaismu telpā). 

Spuldzes pārveido elektroenerģiju (vatos jeb W) 
izmantojamā gaismā, ko mēra lūmenos (lm). Ir ļoti 
dažādas efektivitātes spuldzes (no 5 līdz 200 lm/W), ko 
izmanto dažādiem mērķiem atkarībā no vajadzīgās 
gaismas "kvalitātes" un spuldzes cenas. 

Balasti ir vajadzīgi atsevišķiem spuldžu tipiem. Tiem jābūt 
pēc iespējas efektīvākiem un vienlaikus jāierobežo 
harmonika, kas tiek novadīta atpakaļ tīklā. 

Gaismekļi vērš gaismu uz darba vietu, lai līdz 
minimumam samazinātu gaismas zudumu apkārtējā 
vidē. Pareizajai gaismekļu izvēlei ir īpaši liela nozīme 
biroju un rūpnīcu telpās. 

Efektīvs apgaismojums mūsu mājās, izmantojot CFL un LED 
Spuldze dzīvojamā ēkā deg vidēji 1000 stundas gadā. 

Mūsdienās lielākajā daļā dzīvojamo māju izmanto divas 
tehnoloģijas – kvēlspuldzes (GL) un fluorescējošās 
spuldzes (FL). Kvēlspuldžu tehnoloģija ietver parastās 
spuldzes, halogēnspuldzes un zemsprieguma dihroma 
spuldzes. FL ietver gan lineārās fluorescējošās spuldzes, 
gan kompaktās fluorescējošās spuldzes (CFL). 

Vecākais spuldžu tips (kopš 1878. gada) ir kvēlspuldze – 
parastā volframa kvēldiega spuldze. Tās efektivitāte ir 
zema, un tās ekspluatācijas ilgums ir vidēji 
1000 stundas. Mūsdienās 85% no spuldzēm, ko pārdod 
izmantošanai dzīvojamās mājās, joprojām ir standarta 
kvēlspuldzes, un visparastākā nopirktā spuldze patērē 
60 W. 

Meklējot efektīvākus gaismas avotus, tika izstrādāti jauni 
spuldžu tipi, kam ir ievērojami lielāka efektivitāte. 
Kompaktās fluorescējošās spuldzes (CFL) ir 

visjaunākais dzīvsudraba zemspiediena izlādes 
tehnoloģijas pielietojums. Tām ir šaura caurulīte, kam 
ir divkārši saliekta un kā gals atrodas plastmasas 
pamatnē. Kompaktās fluorescējošās spuldzes ar 
iebūvētu elektronisku balastu un cokolu ir tiešs 
kvēlspuldžu aizvietojums. Parasti tās ir 4 – 5 reizes 
efektīvākas par kvēlspuldzēm, tās izstaro līdz pat 
80 lūmeniem uz vatu, un to vidējais ekspluatācijas ilgums 
ir 12 000 stundu. Visbiežāk izvēlas CFL, kuras jauda ir 
14 W. 11 W CFL spuldze rada tipisku 60 W spuldzes 
lūmenu daudzumu. Tomēr patērētājs apzināsies, ka 
CFL kvalitāte (konkrētāk – krāsa, temperatūra) ir 
zemāka nekā kvēlspuldzes kvalitāte (kaut gan šajā ziņā 
tiek veikti CFL uzlabojumi), un centīsies to kompensēt, 
radot vairāk gaismas, tāpēc ir vērojama acīmredzama 
patērētāju tendence pieprasīt arvien lielāku gaismas 
daudzumu. Tas nozīmē, ka dažus apgaismojuma 
efektivitātes uzlabojumus izlīdzinās uzstādītā lūmenu 
daudzuma palielinājums. 

CFL pārdošana palielinās straujāk nekā apgaismes 
ierīču pārdošana vispār. Tāpēc var paredzēt, ka līdz 
2030. gadam efektīvās spuldzes apmierinās gandrīz 
50% visu apgaismošanas vajadzību. Saskaņā ar šo 
hipotēzi ietaupījumi kWh izmantošanā 
apgaismošanai var sasniegt 30%, kas nozīmē, ka 
vidējā mājsaimniecībā ietaupījums būs 400 kWh 
gadā. Tomēr nesenie ES priekšlikumi pakāpeniski 
samazināt kvēlspuldžu izmantošanu jau no 
2009. gada nepārprotami būtiski palielinās šādus 
ietaupījumus. Ir arī fakti starptautiskā līmenī, kas 
liecina par to, ka var tikt aizliegta kvēlspuldžu aprite 
tirgū. Austrālijas valdība ir ierosinājusi īstenot šādu 
priekšlikumu no 2012. gada. Šāda valstu politika var 
paātrināt CFL un citu efektīvu tehnoloģiju izplatīšanos 
visos tirgos, jo tās veicina “tīkla ietekmi” un apjomradītu 
ietaupījumu attīstību ražošanā, pazeminot cenas. 

Nākamais apvērsums apgaismojuma tehnoloģijā jau 
ir sācies, attīstot cietvielu apgaismojumu gaismas 
diožu formā (LED). Mūsdienās pieejamā LED 
efektivitāte ir līdz 42 lm/W un 
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1,2 W uz vienu gaismas avotu, un ir paredzama 
lielāka jauda. LED ir nokomplektētas rindās pa 4 
atsevišķām LED. Šādās rindās to gaismas jauda 
jau ir pielīdzināma 20 W kvēlspuldzei. Ir 
paredzams, ka dažu gadu laikā LED sāks izmantot 
standarta apgaismošanas sistēmās, tādējādi 
konkurējot ar tradicionālākajām tehnoloģijām. Tā 
kā netiek izmantoti kvēldiegi, elektrodi vai kustīgas 
mehāniskas detaļas, ražotāji paredz, ka LED būs 
ļoti ilgs ekspluatācijas laiks. 

Efektīvs apgaismojums mūsu birojos 
Tiek lēsts, ka mūsdienās tikai 25% biroju 
apgaismojuma ir pilnīgi efektīvi. 

Biroju vidē lielāki enerģijas ietaupījumi ir iespējami, 
ja izmanto efektīvus gaismekļus kopā ar efektīvām 
spuldzēm. Labāka gaismas kvalitāte darba vietā ir 
papildu priekšrocība. 

Efektīvas spuldžu sistēmas ir viens no ietaupījumu 
avotiem. Otrs no tiem ir efektīva izmantošana, un 
enerģijas patēriņu biroja apgaismojumā var vēl 
vairāk samazināt, ieviešot gaismas sensorus un 
mainot uzvedības paradumus. 

Rūpnieciskais un publiskais apgaismojums 
Rūpniecības vidē apgaismošanā tiek izmantoti 
vidēji 5 – 10% no kopējā enerģijas patēriņa. 
Dažās Eiropas valstīs publiskajā apgaismojumā 
tiek patērēts vairāk nekā 1% no izmantotās 
elektrības. 

Izmantošanai ārpus telpām vieni no mūsdienās 
pieejamiem baltās gaismas avotiem, kam ir 
vislielākā energoefektivitāte, ir metālhalīda 
spuldzes (līdz 100 lm/W). 

Attiecībā uz publisko apgaismojumu galvenie 
faktori energoefektīva ielu apgaismojuma 
veiksmīgā ieviešanā ir pieejamais ieguldījumu 
budžets un valsts iepirkuma noteikumi. Kaut gan 
tehnoloģiju attīstība ielu apgaismojuma jomā ir 
iespaidīga, atjaunošanas izmaksas pašlaik ir 
diezgan zemes, proti, tikai 3% gadā. 

Daži politikas pasākumi energoefektīva 
apgaismojuma veicināšanā: 
• pilnībā jāīsteno ES Padomes priekšlikums 

ieviest energoefektivitātes prasības attiecībā 
uz biroju un ielu apgaismojumu no 
2008. gada un pakāpeniski samazināt 
neefektīva kvēlspuldžu apgaismojuma 
izmantošanu lielākajā daļā mājsaimniecību 
no 2009. gada; 

• jārīko izpratnes veidošanas kampaņas; 
• jāievieš marķēšanas shēmas; 
• jāievieš fiskāli un nodokļu atvieglojumi, 

nepieciešamības gadījumā jālikvidē importēto 
energoefektīvo spuldžu tarifu barjeras; 

• jāievieš energoefektivitātes standarti valsts 
iepirkuma noteikumos. 

2.2. Apkure un dzesēšana ar 
siltumsūkņiem: elektrība 
enerģijas izmantošanas un CO2 
izmešu daudzuma samazināšanā 

Siltumsūkņi sūknē apkārtējo neizsīkstošo siltumu 
vai aukstumu māju un komerciālu ēku apkurei vai 
dzesēšanai vai karstā ūdens apgādes vajadzībām. 
Siltumsūkņus izmanto arī žāvēšanai un karsēšanai 
pārtikas nozarē un drēbju žāvēšanai veļas 
mazgātavās. 

Siltumsūknī izmanto elektrisku kompresoru 
karstuma sūknēšanai no vienas vietas uz citu. 
Pārsūknējot karstumu no āra gaisa, augsnes vai 
gruntsūdens uz māju, siltumsūknis var saražot par 
divām līdz sešām reizēm vairāk karstuma uz kWh 
nekā elektriskais radiators. Visiem siltumsūkņiem ir 
vienādi pamatkomponenti: kompresors, kas veic 
faktisko sūknēšanu, iekštelpu spirāle, kas sasilda 
vai atdzesē mājā cirkulējošo gaisu, ārpus telpām 
izmantojamā spirāle karstuma avotā, kura piegādā 
siltumu sistēmai, un vara cauruļvads, pa kuru 
notiek dzesējošā šķidruma cirkulācija starp 
agregātiem iekštelpās un ārpus tām. No vides 
iegūtā enerģija ir atjaunojams enerģijas avots. 
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3. attēls. Veca, neefektīva ielu 
apgaismojuma (pa kreisi) un 

jaunākā metālhalīda apgaismojuma 
(pa labi) salīdzinājums (Philips) 



 

 

Dienvidu valstīs vairāk izplatīti ir siltumsūkņi “gaiss-
gaiss”. Ziemeļeiropas valstīs, kur ir vēsāks klimats, 
siltumsūkņi “gaiss-gaiss” apkures režīmā nav 
efektīvi, tāpēc tur izmanto “ģeotermiskos” jeb 
“zemes avotu” sūkņus. Tiem ir “ūdens-ūdens” 
siltummainis, kas siltumu no zemes šķidruma 
novada uz grīdā iebūvētu apkures sistēmu vai 
plintusa agregātiem līdzīgi ūdens cirkulācijas 
centrālapkures sistēmai. 

Ikviena tipa siltumsūkņa būtiska priekšrocība ir 
tāda, ka tā ciklu vasarā var izmantot apgriezti, lai 
mājā nodrošinātu gaisa kondicionēšanu. 
Dzesēšanas režīmā darbojas iekštelpu un āra 
elementu slēdzis. Tādējādi māja kļūst par siltuma 
avotu, un āra elements – gaisa siltummainis, 
zemes kontūrs vai ūdens aka – kļūst par 
dzesēšanas radiatoru. 

4. ATTĒLS. TIPISKAS ZEMES AVOTA 
SILTUMSŪKŅA INSTALĀCIJAS SHĒMA 
(EIROPAS SILTUMSŪKŅU RAŽOTĀJU APVIENĪBA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siltumsūkņa vissvarīgākais parametrs ir tā 
efektivitātes koeficients (COP). COP ir lietderīgās 
piegādātās enerģijas daudzums attiecībā pret 
galīgo siltumsūknim pievadītās jaudas apjomu. 
Efektīvas sistēmas COP parasti ir 4; tas nozīmē, 
ka katrai sistēmas vienībai tiek piegādātas 
4 enerģijas vienības. Japānā COP jau ir lielāks par 
5. Visefektīvāko siltumsūkņu COP ir 6,8.  
Tomēr ne visas Eiropas tirgū esošās siltumsūkņu 
instalācijas atbilst iepriekš minētajiem efektivitātes 
standartiem.  

Eiropā pašlaik importē lielu daudzumu lētu un 
neefektīvu gaisa kondicionieru, kuru COP ir 
mazāks par 2. Tie nelietderīgi izmanto lietderīgo 
primāro enerģiju, un to lietojums ir jāierobežo, 
nosakot efektivitātes standartu minimumu. 

Atšķirībā no apkures, kurā izmanto naftu un gāzi, 
siltumsūkņi sava lietojuma vietā ne vien nerada 
CO2 izmešus, bet arī darbojas labāk “well-to-
wheel” (“no degvielas ieguves līdz 
transportlīdzekļa kustības uzsākšanai”) analīzē. 
Kā vienkāršu piemēru aprēķinu vajadzībām 
izvērtēsim ar dabas gāzi darbināmu kondensējošu 
apkures katlu, kura teorētiskā efektivitāte ir 100% 
un kuru izmanto mājas apkurē. Kā alternatīvu 
pieņemsim, ka tāda pati dabasgāze tiek izmantota, 
lai ražotu elektrību mūsdienīgā kombinētā cikla 
spēkstacijā, kuras vispārējā efektivitāte, ieskaitot 
elektropārvades tīkla zaudējumus, ir 50%. Tad 
saražotā elektrība tiek novirzīta uz siltumsūkņu 
sistēmu, kuras COP ir 4. Efektivitāte nu ir 200%, 
nevis 50%. Mājas apkurei vajadzīga tikai puse no 
dabasgāzes, un tādējādi CO2 izmešu daudzums 
tiek samazināts uz pusi. Taču tās vēl nav visas 
ietaupīšanas iespējas – apvienojumā ar dažādiem 
zema oglekļa izmešu satura elektrības veidiem, kā 
to paredz scenārijs "Elektrības nozīme", CO2 izmeši 
būs tikai daļa no izmešiem standarta mājas apkures 
sistēmā. 

5. attēlā ir norādīts CO2 izmešu un izmantotās 
naftas un gāzes samazinājums, ko var sasniegt, 
izmantojot siltumsūkni parastas mājas apkurē 
(siltuma slodze ir 30 000 kwh). CO2 izmeši 
attiecībā uz elektrību atbilst scenārijam “Elektrības 
nozīme”. Netiek ņemts vērā siltumsūkņu COP 
palielinājums, lai gan tas noteikti ir iespējams. 
Minētajā attēlā tiek pieņemts, ka ar naftu un gāzi 
darbināmo apkures katlu efektivitāte ir 100%, 
ņemot vērā apkures katlu efektivitātes maksimālo 
palielināšanos (pašreizējā tirgū jauna ar dabas gāzi 
darbināma kondensējoša apkures katla vidējā 
efektivitāte ir 88%). 
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5. ATTĒLS. TO VIETĒJO CO2 IZMEŠU SALĪDZINĀJUMS, KO RADA DAŽĀDAS APKURES 
SISTĒMAS – NAFTAS, GĀZES APKURES SISTĒMAS UN SILTUMSŪKŅI 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zemes avota siltumsūkņu sistēmas ir dārgas, un 
zemes kontūru izmaksas bieži vien pārsniegs paša 
siltumsūkņa sistēmas izmaksas. Tāpēc var būt 
sarežģīti panākt to, lai tā atmaksājas. Lielākā daļa 
no izmaksu ietaupījumiem būs enerģijas 
ietaupījumi. Salīdzinājumā ar naftas apkures 
sistēmām siltumsūkņiem nav vajadzīga 
infrastruktūra vai noderīga vieta naftas glabāšanai 
– tas ir otrs izmaksu ietaupījumu avots. 

Šo abu ietaupījumu avotu apvienojums tomēr ne 
vienmēr kompensēs sākotnējās lielākās 
ieguldījumu izmaksas, un būs vajadzīgs noteikta 
veida atbalsts, lai tirgū varētu notikt uzplaukums un 
lai galu galā samazinātos cenas, ieviešot sērijveida 
ražošanu. Tomēr dažās valstīs, piemēram, 
Zviedrijā Somijā, Šveicē un Austrijā, tirgus attīstās 
ātri, un visās šajās valstīs tā pieaugums gadā ir 
apmēram 10% vai vairāk. Citās valstīs, piemēram, 
Vācijā, Beļģijā un Francijā, ir lielāks potenciāls, bet 
tās vēl nav spējušas attīstīt pašuzturošu tirgu. 

Visaktīvākajās valstīs paredzamais ikgadējais 
siltumsūkņu tirgus pieaugums laika posmā no 
2000. gada līdz 2010. gadam ir 15 – 40%. 

 

 
 

 

Daži politikas pasākumi siltumsūkņu izplatības 
veicināšanā: 
• ir pilnībā jāatzīst, ka no vides iegūtā enerģija ir 

atjaunojama, un tas ir jāņem vērā RES politikā, 
nodrošinot pietiekami augstu COP rādītāju; 

• jāizstrādā COP standartu minimums importam 
un pietiekami lielam gaisa kondicionieru 
pārdošanas apjomam; 

• jārīko izpratnes veidošanas kampaņas un 
jāsniedz ieguldījumu atbalsts; 

• atbilstoši jāapmāca uzstādīšanas personāls. 

2.3. Sadzīves un biroju ierīces 

Mūsu mājas tiek pieblīvētas ar televizoriem, DVD 
atskaņotājiem, mobilajiem tālruņiem, datoriem un 
perifērijas ierīcēm, kā arī citām sakaru iekārtām, 
bet biroja aprīkojuma izmantošana mūsu darba 
vidē pastāvīgi palielinās, un ir vispāratzīts, ka 
pieprasījums pēc informācijas un sakaru 
pakalpojumiem un tehnoloģijām strauji 
palielināsies.
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Naftas apkures 
sistēma 

Gāzes apkures sistēma 
Pieņem, ka naftas un gāzes 
apkures sistēmas efektivitāte 
ir 100% (lai ņemtu vērā 
maksimālo efektivitātes 
palielinājumu nākotnē). 

Siltumsūkņu sistēma 
(C0P=4), 
C02/kWh elektrībai 
samazinās atbilstoši 
scenārijam “Elektrības 
nozīme” 
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Paredzams, ka visstraujāk augošajā jomā, proti, 
elektrības galapatēriņa jomā, tiks patērēta rezerves 
jauda. Tas ir elektrības patēriņš, ko izmanto 
ierīces, kuras ir izslēgtas vai darbojas zema 
enerģijas patēriņa režīmā, piemēram, gaidīšanas, 
iemidzināšanas, gulēšanas režīmā utt. Ir aplēsts, 
ka pašreizējais kopējais enerģijas patēriņš ES, ko 
izmanto gaidīšanas režīmā ieslēgta sadzīves 
elektronika, ir apmēram 36 TWh, un tiek prognozēts, 
ka tas palielināsies līdz 62 TWh 2010. gadā. 
Pārveidotājierīču un dekodētājierīču blokiem, augstas 
precizitātes sistēmām un DVD atskaņotājiem vajadzīgi 
vairāk nekā 4 W rezerves jaudas. Cita veida 
elektronika parasti patērē 2 – 4 W rezerves jaudas. 

7. ATTĒLS. ELEKTRONISKO IERĪČU AKTĪVĀ 
REZERVES ENERĢIJAS PATĒRIŅA 
SALĪDZINĀJUMS (DE ALMEIDA) 

 
 
 
 
6. attēls. Zemes avota siltumsūkņi ir plaši izplatīti 
Šveices tirgū – 2004. gadā 61% jauno vienģimeņu 
māju tika aprīkotas ar siltumsūkņiem, kuru 
īpatsvars salīdzinājumā ar 1991. gadu ir 
palielinājies par 14% (Šveices Siltumsūkņu 
ražotāju apvienība) 

elektronisko ķēdi, un Starptautiskās Enerģētikas 
aģentūras programmas “Viens vats” mērķis ir izveidot 
to par vislabāko praksi. Eiropas līmenī Eiropas 
Komisija kopš 1994. gada ir pētījusi elektrību, ko 
patērē, radot zaudējumus televizoru un kasešu 
videomagnetofonu gaidīšanas režīma izmantošanas 
dēļ. Rezultātā pēdējo desmit gadu laikā ir sasniegts 
ievērojams progress, televizoru izmantotās rezerves 
enerģijas zaudējumus samazinot no 6,18 W līdz 
1,75 W laika posmā no 1996. gada līdz 2003. gadam, un 
kasešu videomagnetofonu rezerves jaudas 
zaudējumus – no 6,64 W līdz 3,53 W. Tomēr ir 
vajadzīgi ievērojami papildu centieni, lai samazinātu 
nevajadzīgo elektrības patēriņu šajā jomā. 

Politikas pasākumi, kas veicami, lai vēl vairāk 
veicinātu energoefektīvu sadzīves un biroju ierīču 
izmantošanu, ir šādi: 
• marķēšana; 
• standartu izstrāde, jo īpaši attiecībā uz rezerves 

jaudas piedāvājumu; 
• informēšanas un izpratnes veidošanas kampaņu 

rīkošana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezerves jaudu, kas vajadzīga lielākajai daļai 
ierīču, var samazināt līdz mazāk nekā 1 W, 
izmantojot vienkāršu 

2.4. Efektīvas motorizētās sistēmas 

Motorizētās sistēmas rada visbūtiskāko elektrisko 
slodzi ES rūpniecības nozarē, jo tās izmanto 
apmēram 65% (688 TWh) no patērētās elektrības. 
Pakalpojumu sektorā motorizētajās sistēmās izmanto 
apmēram 38% no patērētās elektrības. Saspiesta 
gaisa, sūknēšanas vai ventilācijas sistēmas izmanto 
apmēram 60% no motoru slodzes. Citas svarīgas to 
izmantošanas jomas ir materiālu pārstrāde 
(dzirnavas, mikseri, centrifūgas utt.) un materiālu 
pārvietošana (konveijeri, pacēlāji, lifti utt.). 
Motorizētu sistēmu veido elektriskais dzinējs, kam 
dažreiz ir maināma ātruma piedziņa (VSD), un piedziņas 
slodze. Parasti motorizētās sistēmas vispārējā 
efektivitāte ir atkarīga no trīs elementu apvienojuma. 
Izmantojot augstas efektivitātes motoru tehnoloģijas, jo 
īpaši energoefektīvus motorus un maināma ātruma 
piedziņu, ES-25 valstīs līdz 2030. gadam varētu ietaupīt 
apmēram 166 TWh. 
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Lielākā daļa (pat 60%) efektivitātes ieguvumu 
notiek motorizētās sistēmas piemērošanas 
mehāniskajā līmenī, kā norādīts tabulā turpmāk. 
Nomainot vai neizmantojot lielākoties mehāniskos 
komponentus starp motoru un slodzi, var būtiski 
uzlabot sistēmas efektivitāti. 

Enerģijas taupīšana, izmantojot maināma 
ātruma piedziņu 
Izmantojot motora apgriezienu ātruma vadību 
mehāniskās vadības vietā, var ietaupīt līdz 30% no 
enerģijas patēriņa. Trešais no visiem visbiežāk 
pārdotajiem motoru veidiem 2004. gadā bija 
maināma ātruma motori. 

Motora apgriezienu ātruma vadība ir īpaši noderīga 
pielietojuma jomās, kurās notiek mainīga šķidruma 
plūsma. Daudzos centrbēdzes sūkņu, ventilatoru 
un kompresoru pielietojumos mehāniskā enerģija 
palielinās apmēram 

kā šķidruma plūsmas kubs. Lai virzītu 80% no 
nominālās plūsmas, ir vajadzīga tikai puse no 
enerģijas pilnas slodzes režīmā. Tāpēc īpaši 
piemērota motora apgriezienu ātruma vadībā ir 
centrbēdzes slodze. 

Enerģijas taupīšana, izmantojot 
augstas efektivitātes motorus 
Līdz 1970. gadiem motoru izstrādātāji līdz 
minimumam samazināja izejvielu (vara, alumīnija un 
silīcija tērauda) izmantošanu. Motoriem bija zemākas 
sākotnējās izmaksas, un tie bija kompaktāki nekā 
iepriekšējo paaudžu motori, taču to zemās 
efektivitātes dēļ lielākas bija to ekspluatācijas 
izmaksas. Līdz 1970. gadu vidum lielākā daļa lielo 
motoru ražotāju papildus saviem standarta 
efektivitātes motoriem bija sākuši piedāvāt 
energoefektīvu motoru līniju. Zaudējumi saistībā ar 
efektīviem elektriskajiem motoriem (EEM) parasti ir 
par 30 – 50% mazāki nekā zaudējumi saistībā ar 
ekvivalentiem standarta motoriem. EEM motoriem 

8. ATTĒLS. DIVAS SŪKŅU SISTĒMAS AR VIENĀDU JAUDU: A) PARASTĀ SISTĒMA (KOPĒJĀ 
EFEKTIVITĀTE = 31%, B) ENERGOEFEKTĪVA SŪKŅU SISTĒMA, KAS APVIENO EFEKTĪVAS 
TEHNOLOĢIJAS (KOPĒJĀ EFEKTIVITĀTE = 72%) (BELMANS) 

 
Standarta motors (efektivitāte = 90%) 
Droseļvārsts (efektivitāte = 66%) 
Caurule (efektivitāte = 69%) 
Sūknis (efektivitāte = 77%) 
Pievadītā jauda 100 
Savienojums (efektivitāte = 98%) 
Saražotā jauda 31 
 
 

Maināma ātruma piedziņa (efektivitāte = 96%) 
Energoefektīvs motors (efektivitāte = 95%) 
Sūknis, kam ir vislielākā energoefektivitāte 
(efektivitāte = 88%) 
Mazas berzes caurule (efektivitāte = 90%) 
Pievadītā jauda 43 
Savienojums (efektivitāte = 99%) 
Saražotā jauda 31
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to zemās rotora pretestības dēļ parasti ir mazāks 
sākuma griezes moments nekā standarta motoriem. 
EEM cena parasti ir apmēram par 20 – 25% augstāka 
nekā standarta motoru cena. 

Daži ieteicamie politikas pasākumi energoefektīvu 
motoru piedziņas sistēmu ieviešanas veicināšanā: 
• energoaudits un informācija nozarei, jo īpaši MVU; 
• standarti un vislabākās prakses vadlīnijas. 

2.5. Dzelzceļa transports – 
energoefektīvs pārvietošanās veids 

Ir vispārzināms, ka cilvēku pārvadāšanā ar sabiedrisko 
transportu parasti izmanto daudz mazāk enerģijas 
nekā privātajā transportā. Tāpēc sabiedriskā 
transporta attīstība gandrīz vienmēr labvēlīgi ietekmēs 
kopējo enerģijas izlietojumu un attiecīgi arī samazinās 
kopējo siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu. 
Papildus dzelzceļa transporta priekšrocībām 
salīdzinājumā ar privāto transportu tam ir arī būtiskas 
priekšrocības salīdzinājumā ar sabiedrisko 
autotransportu, jo īpaši tā spēja izmantot elektrificētas 
sistēmas, kā arī tērauda riteņu nelielā berze pret 
tērauda sliedēm. Tāpat tas nodrošina pārvietošanos 
lielā ātrumā un augstu komforta līmeni. Eiropā 
elektrificēto dzelzceļu transporta (dzelzceļi, tramvaji un 
metro) izmantošanas īpatsvars attiecībā pret pasažieru 
transportu jau ir ievērojams, proti, vidēji 7% ES-25 
valstīs 2004. gadā, bet attiecībā pret sauszemes 
pārvadājumu transportu – 16,5%1. 51% no visiem 
dzelzceļiem ES-25 valstīs ir elektrificēti. Dažās valstīs 
ir elektrificēta daudz lielāka tīkla daļa, piemēram, 83% 
Beļģijā, bet citās valstīs, piemēram, Somijā, tiek lēnām 
turpināta esošo tīklu elektrifikācija. 

Elektrificētam dzelzceļa transportam ir ievērojamas 
priekšrocības salīdzinājumā ar ekvivalentu dzelzceļa 
transportu, kura piedziņā izmanto dīzeļdegvielu. Tas 
nav atkarīgs no importētās naftas, un tam var izmantot 
enerģijas avotus, 

kas rada mazāku oglekļa izmešu daudzumu, un, tā 
kā elektrības radītie oglekļa izmeši turpina 
samazināties, elektrifikācijas priekšrocības kļūst 
pat acīmredzamākas. Elektrificēti dzelzceļi 
nodrošina iespēju veikt arī dinamisko bremzēšanu, 
tie nerada vietējo gaisa piesārņotāju izmešus, 
uzlabo ātruma uzņemšanas parametrus un rada 
labāku priekšstatu pasažieru vidū. Salīdzinot ar 
autotransportu, dati par ES-25 valstīm liecina, ka 
pasažieru dzelzceļos patērē tikai 16 tonnas naftas 
ekvivalenta (toe) uz miljonu pasažierkilometru 
salīdzinājumā ar 37,8 toe uz miljonu 
pasažierkilometru privātā autotransporta jomā. 
Savukārt dati par dzelzceļa kravu pārvadājumu 
transportu liecina par vēl lielākām priekšrocībām 
salīdzinājumā ar autotransportu, proti, 5,5 toe uz 
miljonu tonnu kilometru dzelzceļa kravu 
pārvadājumos salīdzinājumā ar 72,4 toe uz 
miljonu tonnu kilometru smago automašīnu kravu 
pārvadājumos.2 

Eiropā pēdējo 20 gadu laikā ir strauji attīstījies 
ātrvilcienu transports, un tas rada reālas iespējas 
aizstāt lielu daļu no īsajiem gaisa transporta 
reisiem, jo īpaši maršrutos līdz 600 km, kas 
nozīmē, ka, izmantojot vilcienu, ceļā jāpavada 
mazāk nekā 3 stundas. Ātrvilcienu attīstība jau 
pašlaik ir daudzsološa, un ir jāturpina tās 
veicināšana, nepārtraukti cenšoties uzlabot 
pārrobežu sadarbības spēju, jo šie maršruti arvien 
biežāk ir starptautiski (piemēram, Parīze-
Frankfurte, Brisele-Amsterdama utt.). Šajā ziņā 
vilšanos ir radījusi kavēšanās pilnībā ieviest 
Eiropas Dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēmu 
(ERTMS). 

Ļoti iespējams, ka elektriskā dzelzceļu transporta 
efektivitāte turpinās palielināties. Tajā pašā laikā 
saistītais CO2 izmešu daudzums samazināsies 
vienlaicīgi ar elektrības oglekļa intensitātes 
samazināšanos – scenārijs "Elektrības nozīme" 
paredz, ka CO2 intensitāte elektroenerģijas ražošanā 
līdz 2030. gadam samazināsies par apmēram 65% 
(sk. 4. sadaļu “Modelēšana”). Turklāt, lai 
samazinātu enerģijas patēriņu kā tādu, var veikt 

1 Eiropas Komisija (2006. gads), Enerģija un transports skaitļos. 
2 Eiropas Komisija (2006. gads), “Saglabāt Eiropu kustībā – ilgtspējīga mobilitāte mūsu kontinentam. Vidēja termiņa pārskats par Eiropas Komisijas 2001. gada Transporta balto grāmatu" 
(COM 2006: 314). 
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9. attēls. Thalys vilciens, kā izstrādes pamatā ir Francijas TGV un kas savieno Parīzi ar 
Briseli, Amsterdamu un Ķelni; brauc ar ātrumu 300 km/h. Līdz ar tā ieviešanu gaisa 
satiksme starp Briseli un Parīzi ir samazinājusies līdz vienam lidojumam dienā 
(Thalys International). 



daudzus pasākumus. Daži dzelzceļu uzņēmumi jau ir 
ieviesuši enerģijas patēriņa samazināšanas 
programmas; Vācijas dzelzceļa uzņēmums 
“Deutsche Bahn”, piemēram, ir sasniedzis gandrīz 
15% enerģijas patēriņa samazinājumu liela attāluma 
pasažieru pārvadājumos laikā no 1990. gada līdz 
2004. gadam.3 Daži pašreizējo un iespējamo turpmāko 
pasākumu piemēri dzelzceļu energoefektivitātes 
uzlabošanā ir šādi: 
• enerģijas mērīšanas uzlabošana, lai labāk 

uzraudzītu un veicinātu mazāku enerģijas 
patēriņu; 

• labāka satiksmes pārvaldība, piemēram, to 
kravas vilcienu pieturu/izbraukšanas staciju 
skaita samazināšana, kas būtiski palielina 
enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar nemainīgo 
braukšanas ātrumu; 

• vilcienu papildu enerģijas patēriņa 
samazināšana, t. i., apkurei, gaisa 
kondicionēšanai un apgaismojumam 
izmantojamās enerģijas samazināšana, kā arī 
“rezerves” patēriņa samazināšana, kad vilcienus 
neizmanto; 

• dinamiskās bremzēšanas biežāka izmantošana – 
bremzēšanā izmantojamās enerģijas novadīšana 
atpakaļ uz tīklu; 

• motoru un jaudas kontroles tehnoloģiju 
uzlabošana, palielinot transmisijas efektivitāti; 

• vilcienu aerodinamikas uzlabošana un svara 
samazināšana. 

Šādi pasākumi jau tiek veicināti, ieviešot tādas 
programmas, kā projekts “Dzelzceļa enerģija”, ko 
vada Eiropas dzelzceļa aprīkojuma ražotāji (UNIFE), 
un Starptautiskās dzelzceļu savienības projekts 
PROSPER, kura mērķis ir noteikt ar vidi saistītus 
vilcienu iepirkuma kritērijus.4 

Elektrificēto pilsētas vilcienu sistēmām, piemēram, 
tramvajiem un metro, ir pat zemāki CO2 izmešu 
rādītāji nekā galveno līniju dzelzceļiem, jo tiek izmantoti 
vieglāki transportlīdzekļi un ir lielāka pasažieru slodze. 
Turklāt tādus pasākumus, kā dinamiskā 
bremzēšana, kurus galveno līniju dzelzceļos izmanto 
tikai sporādiski, sistemātiski izmanto lielākajā daļā 
metro sistēmu, tomēr to izmanto tikai dažās tramvaju 
sistēmās. Tramvaju jomā pēdējos gados ir noticis 
uzplaukums, ieviešot jaunas sistēmas pilsētās,

piemēram, Strasbūrā un Lionā. Gan tramvaji, gan 
metro ir ātrs un pievilcīgs transporta veids pilsētās. 
Pilsētu ceļa nodevu sistēmu īstenošana attiecībā 
uz privāto autotransportu vēl vairāk palielinās šo 
sistēmu popularitāti un attīstību. Savukārt tramvaju-
vilcienu koncepciju un reģionālo ātrvilcienu (RER) 
sistēmu attīstība ļauj piepilsētās dzīvojošiem 
pasažieriem no pilsētu nomalēm nokļūt pilsētā, 
neizmantojot automašīnu. 

Kaut arī dzelzceļa transportam ir priekšrocības, tā 
modālā daļa attiecībā pret transportu pēdējos 
gados ir samazinājusies, jo īpaši ES jaunajās 
dalībvalstīs. Pasažieru transporta modālā daļa 
samazinājās no 6,3% 1995. gadā līdz 5,8% 
2004. gadā. Dzelzceļa kravu pārvadājumu 
modālās daļas samazinājums ir bijis straujāks 
– no 19,5% 1995. gadā līdz 16,8% 2005. gadā5. 
Atzīstot Eiropas Komisijas labvēlīgo pieeju 
dzelzceļu transporta attīstībai, proti, tā ir ieviesusi 
3. dzelzceļu paketi, izstrādājusi 2001. gada 
Transporta balto grāmatu un izveidojusi Eiropas 
Dzelzceļu aģentūru, ir skaidrs, ka ir vajadzīgi 
papildu centieni, lai attīstītu dzelzceļu transportu. 
Tomēr ātrvilcienu dzelzceļu sistēmas attīstība ir 
stabilizējusi vai nedaudz palielinājusi dzelzceļa 
modālo daļu dažās valstīs, piemēram, Francijā. 

Politikas pasākumi dzelzceļa transporta 
efektivitātes attīstības veicināšanā ir šādi:  
• to dzelzceļu tīkla sastrēgumvietu likvidēšana, 

kas kavē dzelzceļu satiksmes izaugsmi, jo 
īpaši kravu pārvadājumos no ostām; 

• pilsētu sabiedriskā transporta sistēmu 
attīstīšana (šajā ziņā atzinīgi novērtējams 
pasākums ir 2007. gada Pilsētu transporta 
zaļā grāmata); 

• politikas pasākumu un standartu izstrāde 
dzelzceļu energoefektivitātes uzlabošanā 
(šādu iespēju nodrošina paredzamais 
Stratēģiskais energotehnoloģiju plāns) ; 

• plašākas saiknes izveide starp autotransportu 
un dzelzceļu transportu, lai veicinātu 
pārsēšanos; 

• aviācijas iekļaušana ES izmešu tirdzniecības 
sistēmā, lai nodrošinātu pāreju no īsiem 
pārvadājumiem pa gaisu uz ātrvilciena 
vilcieniem; 

3 “Deutsche Bahn” (2005. gads), Vides pamatdati. 
4 UIC – Starptautiskā Dzelzceļu savienība (2005. gads), PROSPER nobeiguma  ziņojums (DBand IZT konsultanti). 
5  Eiropas Komisija (2006. gads), Enerģija un transports skaitļos. 

28 I Elektrības nozīme 



• steidzamu pasākumu veikšana, lai saglabātu 
dzelzceļa modālo daļu jaunās dalībvalstīs, kurās 
notiek strauja pāreja uz autotransportu; 

• nodokļu noteikšana autotransporta, jo īpaši 
kravu pārvadājumu, jomā, piemēram, ieviešot 
ES mēroga ceļa nodevu sistēmu, lai veicinātu 
pāreju uz dzelzceļiem. 

2.6. Elektrotīklā uzlādējamie 
elektriskie hibrīdtransportlīdzekļi 
enerģijas un primāro ogļūdeņražu 
taupīšanā 

Transports ir strauji augošs tirgus, un parastās 
uzņēmējdarbības apstākļos enerģijas patēriņš tajā 
varētu palielināties par vairāk nekā 10% – tādā 
gadījumā šī nozare līdz 2030. gadam būtu galvenā 
enerģijas patērētāja. Ņemot vērā, ka autotransports 
gandrīz pilnībā ir atkarīgs no naftas, tas ir 
galvenais segments ar energoefektivitāti un oglekļa 
samazināšanu saistītām darbībām. Jāizstrādā 
efektīvāki un alternatīvi piedziņas veidi, kuros 
neizmanto fosilos ogļūdeņražus. 

Joprojām ir lielas iespējas uzlabot iekšdedzes 
dzinēju (ICE) degvielas efektivitāti līdz 
2030. gadam. Praktiski runājot, ICE turpmāka 
attīstība var uzlabot ar benzīnu darbināmo 
transportlīdzekļu degvielas patēriņa efektivitāti par 
30%, bet ar dīzeļdegvielu darbināmo 
transportlīdzekļu degvielas patēriņa efektivitāti – par 
apmēram 20%. 

Tomēr tirgū apgrozībā tiek laisti dažādi 
motortransportlīdzekļi, jo īpaši 
hibrīdtransportlīdzekļi. Hibrīdtransportlīdzekļos 
izmanto elektriskā un iekšdedzes dzinēja 
apvienojumu. Tiem ir liela akumulatoru jauda; 
akumulatorus var uzlādēt no iebūvēta 
elektroģeneratora, ko darbina ICE. 

Degvielas hibrīdtransportlīdzekļi vienmēr darbojas 
gandrīz optimāli – pat pilsētu satiksmē, kad ir bieži 
jāapstājas un jāuzsāk braukšana, un šie automobiļi 
pilnīgi atgūst bremzēšanas enerģiju. Tie kļūst par 
tirgus daļu, ņemot vērā apstākļus, ko rada vides 
apziņa vai ierobežojošāki noteikumi pilsētvidē. 

Elektrotīklā uzlādējams hibrīdtransportlīdzeklis 
(PHEV) ir loģisks hibrīdautomobiļa atvasinājums. 
Tam ir lielāks akumulators, ko pēc iespējas uzlādē 
elektrotīklā, nevis pati automašīna, tādējādi ļaujot 
izmantot tīkla elektrību tipiskā satiksmē pa pilsētu 
un ierobežojot vajadzību izmantot benzīnu tālākos 
braucienos. 

PHEV piemīt divkārša priekšrocība salīdzinājumā ar 
parastajiem iekšdedzes dzinējiem. Apvienojot 
elektromotoru un ICE, var uzlabot degvielas 
patēriņa efektivitāti, bet iespēja transportlīdzekli 
uzlādēt elektrotīklā nodrošina iespēju braukt, 
izmantojot tikai elektrību. Iespēja braukšanā 
izmantot tikai elektrību ļauj lietotājam braukt pa 
pilsētu, izmantojot elektrību no akumulatora. 
Attālums, ko ar PHEV var nobraukt, izmantojot tikai 
elektrību, ir no 10 km līdz vairāk nekā 100 km 
atkarībā no akumulatora jaudas. Tomēr atšķirībā 
no pilnīgi elektrificēta transportlīdzekļa PHEV 
piemīt neierobežota autonomija, ja izmanto ICE. 

Elektrotīklā uzlādējams hibrīdautomobilis var 
būtiski samazināt CO2 izmešu daudzumu un 
uzlabot autotransporta energoefektivitāti, vienlaikus 
arī mazinot atkarību no naftas, nemazinot 
pasažieriem vajadzīgo komfortu un drošību. 
Akumulatora režīmā galīgais patēriņš būs mazāks 
nekā puse no standarta hibrīdtransportlīdzeklim 
vajadzīgā patēriņa, un primārais augstas kvalitātes 
fosilais kurināmais tiks aizstāts ar enerģijas avotu 
portfeli, ko izmanto elektroenerģijas ražošanā. 

To apvienojot ar dažādiem zema oglekļa izmešu 
līmeņa elektrības veidiem, var izmantot sinerģijas, 
lai būtiski samazinātu gan CO2 izmešu daudzumu, 
gan naftas izmantošanu. 
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10. ATTĒLS. ELEKTROTĪKLĀ UZLĀDĒJAMO HIBRĪDTRANSPORTLĪDZEKĻU SHĒMA, KURĀ ATTĒLOTA TO 
IZMANTOŠANA VISOS ELEKTRISKAJOS REŽĪMOS UN HIBRĪDREŽĪMOS (TOYOTA) 

 
HV (akumulators un dzinējs) režīms, ko 
izmanto lielos attālumos 

Degvielas patēriņa augsta efektivitāte

 
 

 

 

 

 

Daži raksturīgi parametri. 
Benzīna elektriskā hibrīdtransportlīdzekļa 
enerģijas patēriņš ir līdzīgs ar dīzeļdegvielu 
darbināma transportlīdzekļa enerģijas patēriņam, 
t. i., par 20% mazāks nekā ar benzīnu darbināma 
automobiļa patēriņš. 

Elektrotīklā uzlādējama benzīna 
hibrīdtransportlīdzekļa galīgais enerģijas patēriņš 
režīmā, kad izmanto tikai akumulatoru, ir 
apmēram par 5% mazāks nekā benzīna 
hibrīdtransportlīdzekļa patēriņš. 

11. ATTĒLS. AR ICE DARBINĀMA BENZĪNA AUTOMOBIĻA, HIBRĪDAUTOMOBIĻA UN PHEV CO2 
IZMEŠU DAUDZUMA SALĪDZINĀJUMS (PAREDZAMĀ TENDENCE LĪDZ 2030. GADAM) 
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ES mērķis 
2012. gadam – 130 
g/km

ES autoimobļu parks vidēji 
PHVC elektriskajā režīmā 

EV (galvenokārt akumulatora) režīms, ko 
izmanto mazos attālumos: 
CO2 izmešu daudzums ir gandrīz nulle

Akumulators Uzlādēšanas 
strāva

Akumulatoru uzlādē 
galvenokārt naktī
Akumulatoru uzlādē 
galvenokārt naktī

Sadzīvē izmantojamā 
elektrība

Uzlāde parasti notiek 
naktī 



 

 

Hibrīdautomobiļi un jo īpaši PHEV ir dārgāki nekā 
benzīna automobiļi. Mūsdienās papildizmaksas 
saistībā ar hibrīdautomobili ir apmēram € 8000. 
Tomēr automobiļu ražošanas uzņēmuma “Toyota” 
prezidents ir paziņojis, ka papildu izmaksas ir 
jāsamazina par 50%, proti, līdz € 4000. PHEV 
papildus € 4000 izmaksā vēl € 3000 (pieņemot, ka 
akumulatora jauda ir pietiekama, lai, izmantojot tikai 
elektrību, nobrauktu 30 km). Aptuvens pašreizējais 
aprēķins ir tāds, ka katri papildu 10 km, ko brauks, 
izmantojot tikai elektrību, izmaksās apmēram € 1000, 
lai nodrošinātu vajadzīgo akumulatora jaudu. 

PHEV tirgus daļa līdz 2030. gadam varētu 
sasniegt 8 – 20%; paredzams, ka vislielākā tā daļa 
būs vidē, kurā piemēro stingrākus noteikumus 
attiecībā uz izmešiem un kurā būs augstas naftas 
cenas, salīdzinot ar parastās uzņēmējdarbības 
apstākļiem. Elektrotīklā uzlādējamie hibrīdautomobiļi 
iegūs arī daļu no kravas automobiļu tirgus, jo īpaši 
pilsētās izmantojamo piegādes transportlīdzekļu tirgū. 

Daži politikas pasākumi elektrotīklā uzlādējamo 
hibrīdtransportlīdzekļu izmantošanas veicināšanā: 
• atbalsts pētniecībai un attīstībai, kā arī 

demonstrācijai, jo īpaši zemu izmaksu, ilgizturīgas 
autonomijas akumulatoru tehnoloģijas jomā; 
sevišķi izmantojot alternatīvus materiālus, 
piemēram, litija fosfāta akumulatorus; 

• ieguldījumu šķēršļu mazināšana, piemērojot 
atbilstošus nodokļu pasākumus; 

• izmešu samazināšanas politikas īstenošana 
autotransporta jomā. 

2.7. Nepārtrauktie energoefektivitātes 
meklējumi: nobeiguma piezīmes 

Pamatprincips ir vienota pieeja energoefektivitātei. 
• Lielāka energoefektivitāte nozīmē samazinātas 

izmaksas un mazāku ietekmi uz vidi un veselību – 
attiecīgi arī Eiropas konkurētspējas uzlabošanos. 

• Elektrībai šajā ziņā var būt izšķiroša nozīme. 
No vienas puses, ir ievērojamas iespējas 
uzlabot esošo elektrisko pielietojumu 
efektivitāti. No otras puses, elektrība var aizstāt 
mazāk efektīvas tehnoloģijas un primāros 
ogļūdeņražus. 

Tomēr pieprasījuma līmeņa pārvaldība ir grūti 
risināma problēma. Eiropas Komisija jau ir sākusi 
risināt šo problēmu, izstrādājot: 
• rīcības plānu attiecībā uz energoefektivitāti; 
• direktīvu par enerģijas galapatēriņa 

efektivitāti un energoapgādes pakalpojumiem; 
• pamatdirektīvu par enerģiju patērējošu 

produktu ekoloģisko koncepciju; 
• direktīvu par ēku energoefektivitāti; 
• ierosinājumu par automobiļu vidējā CO2  

izmešu daudzuma 130 g/km ierobežojumu. 

Tomēr īstenot vairāk ar energoefektivitāti saistītu 
pasākumu liedz vairāki ierobežojumi, kas 
jāpārvar, proti, seni patērētāju ieradumi, tas, ka 
patērētāji neapzinās atsevišķu tehnoloģiju 
priekšrocības, un augstais sākotnējo ieguldījumu 
ierobežojums jaunām, efektīvākām tehnoloģijām. 

Lai pieprasījuma pārvaldībā sasniegtu 
būtiskus rezultātus un vēlamos 
energoefektivitātes ieguvumus, ir vajadzīgi 
daži mērķtiecīgi politikas pasākumi: 
• atsevišķi atvieglojumi, lai samazinātu 

sākotnējās ieguldījumu izmaksas saistībā ar 
energoefektīvāku aprīkojumu un lai tas būtu 
konkurētspējīgāks un pieejamāks; tas jo 
īpaši attiecas uz siltumsūkņiem un PHEV; 

• tādas izpratnes veidošanas kampaņas 
sadarbībā ar attiecīgajiem sektoriem, kuru 
mērķis ir izskaidrot jauno tehnoloģiju 
priekšrocības un loģisko pamatu, lai 
patērētāji mainītu savu attieksmi; tas jo 
īpaši attiecas uz energoefektīviem gaismas 
avotiem un sabiedrisko transportu; 

• selektīvas marķēšanas shēmas un īpaši  
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12. attēls. Toyota Prius II, kas pēc laišanas tirgū pārveidots par 
elektrotīklā uzlādējamu automobili 



aprīkojuma standarti (piemēram, maksimālie 
rezerves jaudas zaudējumi, plaša patēriņa 
elektronikas, gaisa kondicionieru un 
siltumsūkņu standarti). 

Mēs ticam, ka šajā projektā izdarītie secinājumi, ja 
tos īstenos kopīgi ar politikas veidotājiem, nozari 
un sabiedrību, var 

veicināt ievērojamus enerģijas ietaupījumus un 
samazināt CO2 izmešu daudzumu. Šie apvienotie 
centieni veicinās arī novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku tehnoloģiju izmantošanu, ne 
vien sekmējot ekonomikas konkurētspēju, bet arī 
radot Eiropas rūpniecībai iespējas pārdot savus 
produktus un speciālās zināšanas pasaules tirgū. 
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ELEKTROENERĢIJAS APGĀDE: 
VIRZĪBA UZ ZEMA OGLEKĻA IZMEŠU 
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3.  ELEKTROENERĢIJAS APGĀDE: 
VIRZĪBA UZ ZEMA OGLEKĻA IZMEŠU 
LĪMEŅA ELEKTROENERĢIJAS 
RAŽOŠANU 

Papildus sasniegumiem pieprasījuma līmeņa 
tehnoloģijās, veidojot ilgtspējīgu elektrības sistēmu, 
īpaši svarīga nozīme ir elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģiju turpmākajam progresam. Vislielākā 
nozīme ir tehnoloģijām, kas nodrošina elektrības 
ražošanu bez CO2 vai ar zemu CO2 izmešu līmeni, kā 
arī siltumefektivitātes uzlabošanai un tādu tehnoloģiju 
ieviešanai, kas paredzētas oglekļa dioksīda 
piesaistīšanai un uzglabāšanai. 

Spēkstacijas pārveido primāro enerģiju elektrības 
avotos. Var atšķirt trīs vispārīgus pārveides 
procesus: 
1. Mehāniskās enerģijas pārveidošana par elektrību – 

visas termoelektrostacijas, vēja un ūdens 
spēkstacijas izmanto vienu un to pašu principu, 
saskaņā ar kuru turbīna griež ģeneratoru. 

2. Saules starojuma tieša pārveidošana par elektrību, 
izmantojot fotoelementus. 

3. Elektromehāniska pārveidošana par kurināmā      
elementiem. 

3.1. Elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģijas pašlaik un nākotnē 

Eiropas pašreizējais elektroenerģijas ražošanas 
portfelis ir dažāds, un dažādu dalībvalstu 
piedāvājuma portfeļi būtiski atšķiras. Pēc pašreizējo 
tehnoloģiju vispārīga apraksta šajā ziņojumā ir 
sniegta elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju 
perspektīvas analīze, izvērtējot to iespējamo attīstību 
laika posmā no 2030. gada līdz 2050. gadam. 
• Fosilā kurināmā spēkstacijas, kas izmanto vai 

neizmanto oglekļa piesaistīšanas tehnoloģiju. Tās 
ir tvaika cikla akmeņogļu un lignīta spēkstacijas, 

integrētās gazifikācijas kombinēto ciklu (IGCC), 
oksidegvielas spēkstacijas un kombinētā cikla 
gāzes turbīnas (CCGT). 

• Atjaunojamie enerģijas avoti: krasta un jūras 
vēja enerģija, 
dažāda veida hidrospēkstacijas – noteces upju, 
hidroakumulācijas un uzglabāšanas 
elektrostacijas, biomasas spēkstacijas, saules 
siltuma, fotoelementu un ģeotermiskās 
spēkstacijas 

• Kodolspēkstacijas: vieglā ūdens reaktori, 
reģenerētājreaktori un augstas temperatūras 
reaktori. 

• Neliela mēroga ražošana: kurināmā elementi, 
gāzes mikroturbīnas, Sterlinga dzinēji un 
iekšdedzes dzinēji. 

Par katru tehnoloģiju attiecībā uz laika posmu līdz 
2030. un 2050. gadam tika novērtēti galvenie 
ieguldījumu, ekspluatācijas un energoefektivitātes 
parametri un izmešu rādītāji kā ieguldījums 
ekonomikas modelī, ko izmato scenāriju analīzē. 

Dažādu ražošanas tehnoloģiju fizisko parametru un 
izmaksu aprēķinu pamatā ir attiecīgi dati, kas iegūti 
no reāliem projektiem un elektroenerģijas ražotāju 
pieredzes spēkstaciju plānošanā, būvēšanā un 
ekspluatēšanā. Tie ir iekļauti starptautiskos un 
Eiropas ziņojumos (IPCC, SEA 2006. gada 
Pasaules enerģētikas perspektīva un ES Nulles 
izmešu spēkstaciju tehnoloģiju platformas (TP 
ZEP) secinājumi. Šajā projekta daļā nav apspriesta 
CO2 transportēšana un uzglabāšana. Tomēr dati par 
transportēšanas un uzglabāšanas izmaksām ir 
ietverti PRIMES datu bāzē turpmākās 
modelēšanas vajadzībām. TP ZEP ir arī izstrādājusi 
plānu CO2 transportēšanai un uzglabāšanai. 
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3.2. Fosilā kurināmā spēkstaciju 
attīstība 

Eiropas spēkstaciju klāstā dominē liela mēroga 
spēkstacijas. Lielākā daļa no tām ir 
termoelektrostacijas, ko darbina ar fosilo kurināmo. 
Tāpēc šo tehnoloģiju attīstībai ir galvenā nozīme, 
nodrošinot to, ka Eiropas elektroenerģijas 
ražošanas nozare var uzlabot savu ilgtspējību 
nākotnē. 

CO2 izmešu daudzumu var būtiski samazināt, 
uzlabojot parasto spēkstaciju efektivitāti un 
izmantojot būtiskos apjomradītos 
ietaupījumus. Papildus izmantojot oglekļa 
piesaistīšanu un uzglabāšanu (CCS), ir iespējams 
izmantot fosilā kurināmā spēkstacijas, faktiski 
neradot CO2 izmešus. 

Visā Eiropā izmanto tvaika cikla akmeņogļu un 
lignīta spēkstacijas. Šajās spēkstacijās 
akmeņogles un lignītu pārstrādā elektrībā, 
sadedzinot degvielu un elektrības ģeneratora 
darbināšanā izmantojot tvaika turbīnu. 
Pamatfaktors tvaika cikla spēkstaciju uzlabošanā ir 
tvaika temperatūras paaugstināšanas iespējamība, 
kas ir atkarīga no tādu jaunu metāla sakausējumu 
izstrādes, kuri var izturēt augstāku temperatūru. 
Paredzams, ka līdz 2020. gadam temperatūra 
no pašreizējiem 560°grādiem 

tiks paaugstināta līdz apmēram 700°C, spēkstaciju 
efektivitāti palielinot no apmēram 43% pašlaik līdz 
apmēram 52% un attiecīgi samazinot konkrētus 
CO2 izmešus par 35%. 

Viens no galvenajiem sasniegumiem ir integrētās 
gazifikācijas kombinētais cikls (IGCC). Pašlaik 
pasaulē komerciāli tiek ekspluatētas tikai dažas 
IGCC spēkstacijas, bet tehnoloģija rada plašas 
iespējas uzlabot pārveides procesa siltumefektivitāti. 
Vēl viena IGCC priekšrocība ir tā saderība ar CCS 
tehnoloģijām (sk. turpmāk) pirms 
sadedzināšanas. Ir aprēķināts, ka līdz 
2030. gadam IGCC spēkstaciju siltumefektivitāte 
varētu sasniegt 52%. Šis apstāklis apvienojumā ar 
oglekļa piesaistīšanu pirms sadedzināšanas varētu 
radīt iespēju veikt plaša mēroga elektroenerģijas 
ražošanu, izmantojot cieto fosilo kurināmo un 
praktiski neradot CO2 izmešus. 

Kombinētā cikla gāzes turbīnu (CCGT) galvenā 
priekšrocība ir to zemās kapitāla izmaksas, un tāpēc 
CCGT tehnoloģija ir īpaši pievilcīga liberalizētajā 
elektrības tirgū. CCGT pašlaik ir visefektīvākā siltuma 
pārveides tehnoloģija, kuras efektivitāte mūsdienās ir 
līdz 57%, bet līdz 2030. gadam sasniegs vairāk 
nekā 60%. Siltuma un jaudas apvienošana, kad ir 
stabila siltuma slodze, kas ir pareizi sadalīta, ļauj 
ietaupīt papildu enerģiju. 

13. ATTĒLS.. CO2 SAMAZINĀJUMS AKMEŅOGĻU SPĒKSTACIJĀS (VGB POWERTECH) 
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Spēkstacija, 
kas nerada 
CO2 izmešus 

samazinājums akmeņogļu spēkstacijās, palielinot efektivitāti 
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Vidēji pasaulē 

ES-25 

Mūsdienās pieejamā 
tehnoloģija

Tvaika spēkstacija 700ºC 
tehnoloģija

Bet: efektivitāte mazāka 
par 4 – 15% punktiem

1) Vidējie rādītāji, kas attiecas uz akmeņogļu spēkstacijām 
laiks

Apmēram 50%

Efektivitāte 1) 
CO2 izmeši 
Kurināmā patēriņš 



Akmeņogļu spēkstacija 
Akmeņogles 
Elektrība 
Augsne 
CO2 uzglabāšana 
Ieži (apmēram 1000 m) 
Sablīvēti ieži – Augšējie ieži 
Poraini ieži - Smilšakmens 
 
 
 
 
 
14. attēls. Oglekļa piesaistīšanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas shēma akmeņogļu spēkstacijā 
(Vattenfall) 

 
3.3. Īpaša uzmanība: oglekļa 
piesaistīšana un uzglabāšana 

CO2, kas ir vissvarīgākā antropogēnā 
siltumnīcefekta gāze, rodas ikvienā oglekļa 
sadedzināšanas procesā. Tāpēc CO2 ir būtiska 
problēma saistībā ar jebkādu fosilā kurināmā 
izmantošanas veidu gan transporta, gan 
rūpniecības, gan elektroenerģijas ražošanas 
nozarē. Tāpēc politisks un tehnoloģisks mērķis, 
kas jāsasniedz, ir elektroenerģijas ražošanas 
dekarbonizācija liela mēroga fosilā kurināmā 
spēkstacijās. Siltumefektivitātes uzlabošana vien 
gan palīdzēs samazināt CO2 izmešu daudzumu, 
bet nelikvidēs tos pilnībā. 

Viens no daudzsološākajiem tehnoloģijas 
virzieniem nākotnē ir oglekļa piesaistīšana un 
uzglabāšana (CCS), kad elektrostaciju radītie CO2 
izmeši tiek piesaistīti spēkstacijā un tad 
transportēti un ievadīti zemē. Lai tas būtu 
iespējams, jāizstrādā jauni risinājumi. Daudzas no 
vajadzīgajām tehnoloģijām faktiski jau izmanto 
mazāka mēroga rūpnieciskos pielietojumos, bet 
galvenais izaicinājums elektroenerģijas 

 
ražošanā ir tās izstrādāt, lai tās varētu droši un 
ekonomiski izmantot lielas termoelektrostacijas. 

Ir paredzētas trīs galvenās tehnoloģijas oglekļa 
piesaistīšanai. 
• Piesaistīšana pirms sadedzināšanas ir saistīta 

ar IGCC tehnoloģiju, kuru izmantojot, 
akmeņogles pirms sadedzināšanas tiek 
pārveidotas par sintētisko gāzi (“singāzi”). CO2 
tiek atdalīta no “singāzes”, un atlikušais 
ūdeņradis tiek sadedzināts IGCC spēkstacijā.  

• Oksidegvielas iegūšanas procesā fosilais 
kurināmais tiek sadedzināts tīrā skābeklī, nevis 
gaisā. Iegūtajai gāzei ir ļoti augsta CO2 
koncentrācija, kas ļauj to piesaistīt spēkstacijā. 

• Normālā piesaistīšanas procesā, t. i., pēc 
sadedzināšanas, CO2 tiek atdalīta no 
spēkstacijas dūmvadu gāzēm ražošanas cikla 
noslēgumā. Atdalīšanas procesos ir 
izmantojamas dažādas iespējas atkarībā no 
apstrādājamo dūmvadu gāzu sastāva un 
daudzuma. 

Tad atdalīto CO2 transportē uzglabāšanai 
zem zemes vai izmanto naftas vai gāzes 
reģenerācijas uzlabošanā. 

15. ATTĒLS. CO2 PIESAISTĪŠANAS UN UZGLABĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS (VGB POWERTECH) 

Spēkstaciju tehnoloģijas, izmantojot CO2 piesaistīšanu un uzglabāšanu 

 
Efektivitātes zudums: 5 – 14% punkti 
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Pirms sadedzināšanas Oksidegviela Pēc sadedzināšanas 



Viena no CCS priekšrocībām ir tāda, ka procesi ir 
ļoti energoietilpīgi, un tāpēc spēkstacijā palielināsies 
enerģijas patēriņš. Salīdzinājumā ar iepriekš 
minētajiem efektivitātes datiem ir paredzams, ka 
spēkstacijās, kas aprīkotas ar (mūsdienīgām) CCS 
tehnoloģijām, līdz 2030. gadam efektivitātes rādītāji 
būs šādi (to spēkstaciju efektivitāte, kas nav 
aprīkotas ar CCS tehnoloģijām, norādīta iekavās): 
• tvaika cikla akmeņogļu spēkstacijas: 40% (52%); 
• tvaika cikla lignīta spēkstacijas: 44% (54%); 
• IGCC: 43% (52%); 
• oksidegviela: 42% (nav piemērojams, ja nav CCS 

tehnoloģiju); 
• CCGT: 57% (62%). 

Šis enerģijas palielinājums ir būtisks, un tāpēc ir 
svarīgi gan uzlabot parasto spēkstaciju efektivitāti, 
gan samazināt CCS tehnoloģiju enerģijas patēriņu. 

Tāpēc CCS ir būtisks izaicinājums pētniecībā un 
attīstībā. Kaut gan daudzas tehnoloģijas, ko 
izmanto CCS procesā (gazifikācijas, piesaistīšanas 
tehnoloģijas u. c.), jau ir pieejamas, tās vēl nav 
attīstītas izmantošanai rūpnieciskā mērogā. Tas 
rada problēmas ne vien nozarei un aprīkojuma 
ražotājiem, bet arī valsts iestādēm. Galvenais 
instruments, kas izmantojams vairāku plaša 
mēroga demonstrācijas projektu uzsākšanas 
veicināšanā, ir ES pētniecības programmas. 

Pirms CCS izmantošanas vispārējā mērogā ir jārod 
risinājumi arī vairākiem likumdošanas jautājumiem. 
Tie ir CCS izmantošana saskaņā ar ES izmešu 
tirdzniecības sistēmu un CO2 uzglabāšanas 
likumdošanas un atbildības aspekti. Svarīgs 
jautājums ir arī sabiedrības atzinība; lai to 
sasniegtu, būs jārīkojas visām ieinteresētajām 
pusēm. 

Eiropas Komisija savā paziņojumā "Enerģētikas 
politika Eiropai" ierosina izstrādāt labvēlīgus 
reglamentējošos noteikumus, atzīt piesaistīšanu un 
uzglabāšanu izmešu tirdzniecības 

sistēmā un apstiprina nozares apņemšanos līdz 
2015. gadam uzbūvēt un sākt ekspluatēt līdz pat 
divpadsmit lielām demonstrācijas spēkstacijām 
komerciālās elektroenerģijas ražošanas jomā, kā to 
paredz TP ZEP. Turklāt Komisija, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju, tic, ka pēc 2020. gada visas 
jaunās akmeņogļu spēkstacijas būs aprīkotas ar 
CO2 piesaistīšanas un uzglabāšanas tehnoloģijām 
un ka esošās spēkstacijas tiks pakāpeniski 
modernizētas. 

Termiņa noteikšana CCS tehnoloģiju obligātā 
izmantošanā šķiet pāragra pirms to reālistiskas 
demonstrācijas rūpniecībā. Tomēr analīze projektā 
“Elektrības nozīme” apstiprina, ka oglekļa 
piesaistīšana un izmantošana ir galvenā 
tehnoloģijas iespēja, kas nodrošina fosilā kurināmā 
ilgstošu izmantošanu pēc 2020. gada, radot 
niecīgu CO2 izmešu daudzumu. 

16. ATTĒLS. IEGULDĪJUMU IZMAKSAS 2005. 
UN 2030. GADĀ FOSILĀ KURINĀMĀ 
SPĒKSTACIJĀS, KAS NAV APRĪKOTAS AR 
CCS TEHNOLOĢIJĀM, UN PROGNOZĒTĀS 
IZMAKSAS 2030. UN 2050. GADĀ 
SPĒKSTACIJĀS, KAS APRĪKOTAS AR CCS 
TEHNOLOĢIJĀM 
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        AKMEŅOGLES   LIGNĪTS      IGCC      CCGT     OKSIDEGVIELA

IEGULDĪJUMU IZMAKSAS 
€/KW



 

17. attēls. Hidroelektrostacija 
(Aguieira, EDP - Energies de Portugal) 

18. ATTĒLS. TO FOSILĀ KURINĀMĀ 
SPĒKSTACIJU EFEKTIVITĀTE 2005. UN 
2030. GADĀ, KAS NAV APRĪKOTAS AR CCS 
TEHNOLOĢIJĀM, UN PROGNOZĒTĀ TO 
SPĒKSTACIJU EFEKTIVITĀTE 2030. UN 
2050. GADĀ, KAS APRĪKOTAS AR CCS 
TEHNOLOĢIJĀM 

19. ATTĒLS. CO2 IZMEŠU DAUDZUMS 
2005. UN 2030. GADĀ FOSILĀ KURINĀMĀ 
SPĒKSTACIJĀS, KAS NAV APRĪKOTAS AR 
CCS TEHNOLOĢIJĀM, UN 
PROGNOZĒTAIS CO2 IZMEŠU DAUDZUMS 
2030. UN 2050. GADĀ SPĒKSTACIJĀS, 
KAS APRĪKOTAS AR CCS TEHNOLOĢIJĀM 

 
 

 

Tā kā CCS izmantošana palielinās elektroenerģijas 
ražošanas izmaksas, cena par pieļaujamo CO2 
būs galvenais virzītājfaktors ieguldījumiem CCS 
iekārtās nākotnē. 

3.4. Atjaunojamā enerģija 

Atjaunojamos enerģijas avotus plaši izmanto 
elektrības un siltuma ražošanā. Daudzas 
tehnoloģijas ir rūpīgi pārdomātas un 
konkurētspējīgas, vai arī tās kļūst 
konkurētspējīgas, piemēram, ūdens enerģija, 
biomasas sadedzināšanā iegūtā elektroenerģija vai 
vēja enerģija. Paredzams, ka tālākā nākotnē tiks 
izstrādātas dažas jaunas tehnoloģijas, piemēram, 
ģeotermiskā enerģija un vēja un plūdmaiņu 
enerģija, ko izmantos plašāk. Tomēr daudziem 
mazākā mērogā izmantojamiem atjaunojamo 
enerģijas avotu pielietojumiem joprojām ir 
vajadzīgs ekonomisks atbalsts tirgū. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atjaunojamajiem enerģijas avotiem ir daudzas 
būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar fosilā 
kurināmā izmantošanu. Tos izmantojot, nerodas 
CO2 izmeši, un tie veicina vietēja mēroga 
risinājumu pieņemšanu, attiecīgi būtībā uzlabojot 
apgādes drošību. Tā kā Eiropas uzņēmumi ir 
pasaules tirgus līderi daudzās atjaunojamo 
enerģijas avotu (RES) tehnoloģijās, RES 
izmantošana var būtiski ietekmēt arī Eiropas 
konkurētspēju starptautiskā līmenī. 

RES jaudas vislielākā daļa ir ūdens enerģija. Liela 
hidroelektrostacija ir ļoti konkurētspējīga, un tai ir 
izcila efektivitāte – atkarībā no spēkstacijas 
elektrībā var pārveidot 75 – 90% pievadītās 
jaudas. Kā lielas hidroelektrostacijas trūkumus var 
minēt augstās kapitāla izmaksas un to, ka vides 
aizsardzības apsvērumu dēļ vairs nav iespējams 
būtiski ietekmēt lielas hidroelektrostacijas jaudu 
Eiropā. 
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EFEKTIVITĀTE – FOSILĀ KURINĀMĀ ELEKTROENERĢIJA 
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        AKMEŅOGLES  LIGNĪTS     IGCC       CCGT  OKSIDEGVIELA

CO2 IZMEŠI - FOSILĀ KURINĀMĀ ELEKTROENERĢIJA 
G/KWH

        AKMEŅOGLES  LIGNĪTS     IGCC       CCGT  OKSIDEGVIELA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. attēls. Horns Rev jūras vēja ražošanas parks 
Dānijā (DONG Energy, Mads Armgaard foto) 

Vēja enerģija - gan krasta vēja, gan jūras vēja 
enerģija – pēdējo desmit gadu laikā ir kļuvusi 
ārkārtīgi plaši izmantota visā pasaulē, jo īpaši 
Eiropā. Lai vēja enerģiju pārveidotu elektrībā, 
uzbūvē vēja turbīnas; tiek griezta turbīna, kas 
darbina spēka piedziņu, kura savukārt novirza 
enerģiju uz ģeneratoru. Pašlaik vēja turbīnu 
efektivitāte ir apmēram 43 – 44%, un to efektivitāte 
līdz 2003. gadam nedaudz palielināsies – līdz 
apmēram 46 – 47%. Kaut gan vēja enerģijas 
ražošana tiek plaši atbalstīta, tās ietekme uz 
elektrotīkliem nepastāvīguma dēļ joprojām ir 
galvenais izaicinājums Eiropai. 

21. ATTĒLS. ATJAUNOJAMĀS 
ENERĢIJAS SPĒKSTACIJU IEGULDĪJUMU 
IZMAKSAS 2005. GADĀ UN 
PROGNOZĒTĀS IZMAKSAS 
2030./2050. GADĀ 

Biomasu var pārveidot enerģijā vairākos veidos, 
visbiežāk veicot tiešu sadedzināšanu. Tā kā 
biomasas degvielas sastāvā var būt dzinējiem 
kaitīgi elementi, var izmantot tikai ārējas 
sadedzināšanas tehnoloģijas. Autonomajā 
sadedzināšanas režīmā biomasas spēkstacijas 
efektivitāte ir diezgan zema – pašlaik apmēram 
32%, un nav paredzams, ka tā līdz 2030. gadam 
palielināsies vairāk kā līdz 35%. Tomēr 
līdzsadedzināšanas procesā biomasas izmantošana 
ir daudz efektīvāka, pašlaik sasniedzot apmēram 
45%, un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam tā 
sasniegs 50%. Biomasas izmantošana 
līdzsadedzināšanā ļauj gūt arī lielāku ekonomisko 
peļņu. 

Citas RES tehnoloģijas ietver saules siltuma, 
saules fotoelementu enerģiju, kā arī ģeotermisko, 
viļņu un plūdmaiņu enerģiju. Šiem enerģijas 
veidiem ir liels potenciāls nākotnē, bet būs 
vajadzīgi ļoti lieli tehnoloģiskie un ekonomiskie 
sasniegumi, lai to īpatsvars sasniegtu ievērojamu 
daļu attiecībā pret dažādiem Eiropas 
elektroenerģijas ražošanas veidiem. 

 

Piezīme. Biomasas līdzsadedzināšanas izmaksas ir izmaksas, kas rodas 
papildus esošajai fosilā kurināmā spēkstacijai, kura aprīkota 
līdzsadedzināšanas veikšanai, – uzskata, ka līdzsadedzināšanai uzstādīto 
kW skaits ir proporcionāls tās biomasas procentuālajai daļai, ko izmanto no 
kopējā spēkstacijā izmantojamā kurināmā daudzuma (piemēram, ja 30% no 
degvielas 1000 MW spēkstacijā ir biomasa, uzskata, ka uzstādītā biomasas 
jauda ir 300 kW). 
UPJU NOTECES ŪDENS ENERĢIJA 
ŪDENS UZGLABĀŠANA 
KRASTA VĒJŠ 
JŪRAS VĒJŠ 
BIOMASAS AUTONOMĀ SADEDZINĀŠANA 
BIOMASAS LĪDZSADEDZINĀŠANA 

3.5. Kodolenerģija 
Kodolspēkstacijas, tāpat kā termoelektrostacijas, kas 
darbojas uz fosilā kurināmā bāzes, izmanto tvaika 
turbīnu, lai grieztu elektrisko ģeneratoru, bet 
kodolspēkstacijās siltuma ražošana notiek, 
sadedzināšanas vietā izmantojot dalīšanās reakciju. 
Kodoltehnoloģiju efektivitāte ir pakāpeniski 
uzlabojusies, un ir iespējams, ka tā turpinās 
uzlaboties. 
Kodolelektroenerģijas priekšrocība ir tāda, ka 
spēkstacijas normālā darbības režīmā nerodas CO2, 
un to izmešu daudzums ir niecīgs, pat pamatojoties 
uz pilnīgu dzīves cikla analīzi. Tāpēc kodolenerģijas 
izmantošanai ir priekšrocība tirgū, proti, tā nerada 
papildu izmaksas saistībā ar CO2. Turklāt kurināmā 
izmaksas ir tikai neliela elektrības kopējo izmaksu 
daļa. Šo relatīvo priekšrocību pretstatā ir augstās 
ieguldījumu izmaksas un spēkstaciju demontāžas un 
kodolatkritumu un izlietotā kurināmā pārstrādes 
izmaksas, kas palielina elektrības ražošanas 
izmaksas. 
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IEGULDĪJUMU IZMAKSAS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. attēls. Olkiluoto kodolspēkstacija Somijā; pa 
kreisi attēlota jaunā EPR reaktora būvniecība 
(TVO - Teollisuuden Voima Oy) 

 

23. ATTĒLS. KODOLTEHNOLOĢIJAS PAAUDZES (VGB POWERTECH) 
 
 

    
-  

 
  

Pēc politiskas neatzīšanas perioda kodolenerģija pakāpeniski samazināt kodolenerģijas izmantošanu pēc 
pašlaik atkal kļūst par arvien pieņemamāku negadījuma Trīsjūdžu salā 1979. gadā un Černobiļas 
iespēju, pat dažās tajās valstīs, kas ir nolēmušas katastrofas 1986. gadā. 

24. ATTĒLS. IEGULDĪJUMU IZMAKSAS 25. ATTĒLS. DAŽĀDU KODOLSPĒKSTACIJU 
DAŽĀDU KODOLSPĒKSTACIJU TEHNOLOĢIJĀS TEHNOLOĢIJU EFEKTIVITĀTE 2005. GADĀ 
2005. GADĀ UN PROGNOZĒTĀS IZMAKSAS UN PAREDZAMĀ EFEKTIVITĀTE 2030./2050. GADĀ 
2030./2050. GADĀ  

 
VIEGLĀ ŪDENS REAKTORI 
REĢENERĒTĀJREAKTORI 
AUGSTAS TEMPERATŪRAS REAKTORI 
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I paaudze 

II paaudze

III paaudze

 
 
 
 

III+ paaudze 

 
 
 
 

IV paaudze 

Agrīnā ptototipa reaktori

Komerciālie kodolreaktori

Uzlaboti LWR Evolucionāri 
dizaini, kas 
dod iespēju 
uzlabot ekonomiku 
izmantošanai tuvākā 
termiņā

- Nosūtīšanas osta 
- Drēzdene, Fermi I 
- Magnox 

- LWR-PWR, BWR 
- CANDU 
- AGR 

- ABWR 
- Sistēma 80+

-Ļoti ekonomiski 
- Uzlabota drošība 
-Minimāls atkritumu 
daudzums 

- Izturīgs pret   
proliferāciju 

 

VIEGLĀ ŪDENS REAKTORI 
REĢENERĒTĀJREAKTORI 
AUGSTAS TEMPERATŪRAS REAKTORI 

IEGULDĪJUMU IZMAKSAS – KODOLSPĒKSTACIJAS EFEKTIVITĀTE – KODOLSPĒKSTACIJAS



3.6. Vienmērīga tehnoloģiju attīstība 

Eiropas elektroenerģijas ražošanas portfelis ir dažāds 
un izmanto daudzas un dažādas tehnoloģijas. Runājot 
par nākotni, tehnoloģiskas izmaiņas un jauninājumi 
ražošanas portfelī radīs primārās enerģijas papildu 
ietaupījumus un samazinās CO2 izmešu daudzumu. 
Tehnoloģiju jomā var izdarīt turpmāk izklāstītos 
secinājumus. 

Kopumā Eiropa elektroenerģijas ražošanā izmanto 
diezgan līdzsvarotu tehnoloģiju apvienojumu. Enerģijas 
ražošana bez CO2 izmešiem ir iespējama jau šodien. 
Eiropā izmanto atjaunojamos enerģijas avotus un 
kodolenerģiju, un 45% no visas ES-25 valstīs 
saražotās elektroenerģijas tiek saražota, neradot CO2. 
Parastās pārveidošanas tehnoloģijas kļūst efektīvākas. 
Izrietošais progress samazina izmaksas un veicina 
ilgtspējību. Ražošanā pārveidošanas efektivitātes 
turpmākas palielināšanas piemēri ir šādi. 
• Ražošana, izmantojot akmeņogles: akmeņogles 

tiks pārstrādātas, efektivitāti no 34% palielinot līdz 
46% vai pat 52% 2030. gadā. 

• Ražošana, izmantojot gāzi: gāzes pārstrādāšanā 
tiks izmantoti kombinētie cikli, efektivitāti pārtrauktas 
ķēdes gāzes turbīnā no mazākas par 40% palielinot 
līdz 58% vai pat 61% 2030. gadā . 

• Izmantojot pašreizējo tehnoloģiju, kodolefektivitāte 
palielināsies vēl par dažiem procentu punktiem.  

• Efektivitāti var uzlabot vēl vairāk, izmantojot jaunas, 
augstākas temperatūras tehnoloģijas. 

Oglekļa piesaistīšana un uzglabāšana ir nesen 
radusies tehnoloģija, kas ļaus apvienot fosilā kurināmā 
izmantošanu liela mēroga elektroenerģijas ražošanā

un zemu CO2 izmešu līmeni. Veicot vajadzīgos 
pasākumus pētniecības un attīstības, kā arī 
demonstrācijas jomā, paredzams, ka šī tehnoloģija 
kļūs komerciāli izmantojama neilgi pēc 2020. gada. 
Paredzams, ka energoefektivitātes zudums laika gaitā 
būtiski samazināsies. 

Mūsu analīze pierāda, ka, izmantojot pareizo politiku, 
pāreja uz dažādu zema oglekļa izmešu līmeņa 
enerģijas veidu ražošanu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama. Šī analīze arī pierāda, ka zema oglekļa 
izmešu līmeņa elektroenerģijas ražošanas portfeli 
var balstīt uz drošiem enerģijas avotiem. Saskaņā ar 
scenāriju “Elektrības nozīme” vidējais CO2 daudzums 
elektroenerģijas ražošanā Eiropā turpina samazināties 
– 2005. gadā tas bija 410 g CO2/kWh, bet 2030. gadā 
tas būs 130 g CO2/kWh. 

Pamatfaktors, kas ļauj pāriet uz zema oglekļa 
izmešu līmeņa elektroenerģijas ieguves sistēmu, ir 
pieļaujamo CO2 izmešu cena Eiropas tirgos. CO2 
cenas ilgtermiņa pārredzamība būs galvenais faktors, 
kas veicinās zema oglekļa izmešu līmeņa tehnoloģiju 
vai oglekli neradošu tehnoloģiju attīstību un 
ieguldījumus šādās tehnoloģijās nākotnē. 

Elektroenerģijas ražotāji ir izstrādājuši savas 
uzņēmējdarbības stratēģijas galvenokārt saistībā ar 
dažādiem primārās enerģijas resursiem un dažādām 
tehnoloģijām – šāda pieeja veicina gan tehnoloģiskā, 
gan politiskā riska pārvaldību. Tehnoloģiju portfeļa 
izmantošana var mazināt to vispārējo problēmu 
risku, kuras rodas, ieviešot jaunas tehnoloģijas vai 
materiālus, taču arī politisko risku var mazināt, 
izmantojot dažādas tehnoloģijas un dažāda veida 
primāro enerģiju no dažādiem reģioniem. 
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4. ENERĢIJAS MODELĒŠANA UN 
SCENĀRIJI 

 

4.1. Metodoloģija 

Saistībā ar projektu “Elektrības nozīme” veiktā 
modelēšanas darba mērķis bija kvantificēt 
ilgtermiņa scenārijus enerģijas pieprasījuma un 
piedāvājuma sektoru turpmākās attīstības nolūkā 
Eiropā. Tālab projekta partneri detalizētām 
prognozēm laika posmam līdz 2030. gadam izmantoja 
energosistēmas modeli PRIMES, savukārt pasaules 
enerģijas tirgu atbilstības analīzē un ilgtermiņa 
prognozēm laika posmam līdz 2050. gadam – pasaules 
enerģijas modeli Prometheus. 

Prognozes, kuru pamatā ir modelis PRIMES, tika 
izstrādātas ļoti detalizēti, izvērtējot katru valsti 
atsevišķi, attiecībā uz visām pašreizējām un 
iespējamām turpmākajām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm (ES-27 valstis un Norvēģija, Šveice, 
Turcija). Šajā ziņojumā ir norādīti tikai kopējie rezultāti 
par ES-25 valstīm. 

Modelī Prometheus ir endogēni analizēta pasaules 
enerģijas cenu veidošanās. Tajā Eiropa tiek 
uzskatīta par atsevišķu reģionu, bet tā tiek 
apspriesta kā daļa no pasaules energosistēmas un 
tirgus. 

Abu modeļu datu bāzes ir būtiski atjauninātas un 
papildinātas ar datiem un informāciju, ko sniegušas 
pārējās divas grupas, kuras strādāja saistībā ar 
projekta pieprasījuma un piedāvājuma līmeņa 
sadaļām, izmantojot apgriezto pieeju. Šīs grupas 
sniedza tehniskas un ekonomikas aplēses par to 
tehnoloģiju turpmāko attīstību, kas saistītas ar 
elektroenerģijas ražošanu, un to, kā patērētāji 
izmanto elektroenerģiju. 

Scenāriju veido vairāku pieņēmumu kopums un no 
šādiem pieņēmumiem izrietošie rezultāti, kas 
izstrādāti modelī. Energosistēmas modeļos 
vispirms par dotu uzskata ekonomikas turpmāko 
izaugsmi un tad pievēršas enerģijas pieprasījumam 
un piedāvājumam, kā arī to savstarpējai 
mijiedarbībai, kas ietekmē cenu veidošanos  

enerģijas tirgū. Tomēr modeļos neņem vērā 
enerģijas atgriezeniskās saites ietekmi uz vispārējo 
ekonomikas izaugsmi. 

Modeļos ir pārstāvēti vairāki ekonomikas sektori un 
vairāki enerģijas veidi, preces un tirgus. Tajos ir 
visaptveroši pārstāvētas arī īpašās 
energotehnoloģijas. Energotehnoloģiju turpmākā 
attīstība ir attēlota dinamiski, ņemot vērā, ka to 
tehniskās un ekonomiskās īpašības laika gaitā 
attīstās un tās ietekmē tas, cik lielā mērā tās tirgū 
izplatās. Visu tehnoloģiju un enerģijas veidu vai 
resursu potenciāls tiek attēlots ar nelineārām 
funkcijām, kas izsaka iespējamo peļņas 
samazināšanos, potenciāla izsīkumu vai, no otras 
puses, labvēlīgas ārējās īpašības, piemēram, 
mācīšanās praktiskās darbības procesā. 

Modelis Prometheus endogēni nosaka pasaules fosilā 
kurināmā cenu turpmāko attīstību, ko nosaka resursu 
potenciāls un dinamiskā mijiedarbība starp 
pieprasījumu un piedāvājumu. Modelī PRIMES par 
dotām uzskata pasaules fosilā kurināmā cenas un 
pievēršas enerģijas pārveides tirgiem Eiropā, 
piemēram, elektroenerģijas tirgum, attiecībā uz kuru 
tas endogēni nosaka tirgus līdzsvara cenas. Abu 
modeļu prognozes tiek cieši savstarpēji saistītas, 
izmantojot modeļu kalibrēšanas procedūru, kas 
nodrošina konsekvenci apvienotajā modeļu 
izmantošanā. 

Abos modeļos aprēķina piesārņotāju un 
siltumnīcefekta izmešus, kas rodas enerģijas 
pārveides un izmantošanas procesā. Pārstāvēti ir 
arī politikas instrumenti izmešu ierobežošanā, 
tostarp izmešu maksimāla daudzuma noteikšana, 
nodokļi un pieļaujamo izmešu tirdzniecība. Tāpat ir 
pārstāvēti vairāki ar enerģiju saistīti politikas 
instrumenti, tostarp energoefektivitātes un 
tehnoloģiju standarti, nodokļi un subsīdijas, 
atjaunojamo enerģijas avotu un koģenerācijas 
atbalsta shēmas utt. 
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Atbilstoši standarta praksei modeļus vispirms izmanto, 
lai kvantificētu bāzes līnijas scenāriju un tad – 
alternatīvus, uz politiku vērstus scenārijus. Bāzes līnijas 
scenāriju izmanto kā atsauces scenāriju, uz kuru 
pamatojoties tiek novērtēti alternatīvie scenāriji. Šo 
procedūru izmanto, lai noteiktu alternatīvajos scenārijos 
pārstāvēto politikas virzienu un izmaiņu ietekmi un 
rentabilitāti. 

4.2. Bāzes līnijas scenārijs 

Bāzes līnijas scenārijs, kas atspoguļo parastās 
uzņēmējdarbības tendences, ir ļoti līdzīgs tam, kas 
izmantots pēdējā atjauninātajā Eiropas Komisijas 
Enerģijas un transporta ģenerāldirektorāta publikācijā 
“Galveno faktoru attīstības scenāriji” (2006. gads). Ir 
atspoguļotas dinamiskās tendences un izmaiņas, bet 
šajā scenārijā tiek pieņemts, ka to attīstība izriet tikai no 
esošās (t. i., līdz 2004. gadam) politikas un tendencēm, 
neņemot vērā jaunus politikas instrumentus vai politikas 
mērķus. Tā ir nevis prognoze, bet modelēšana, kādi 
būtu sistēmas ierobežojumi, ja tā vienkārši turpinātu 
attīstīties, nereaģējot uz konstatētajām kļūdām vai 
nelabvēlīgo ietekmi. Tāpēc bāzes līnijas scenārijā tiek 
pieņemts, ka pašreizējā ES izmešu tirdzniecības 
sistēma (ETS) turpinās darboties, radot nemainīgu 
oglekļa vērtību, proti, € 5/tCO2, ko piemēro kā 
neplānotās izmaksas visos fosilā kurināmā 
izmantošanas veidos proporcionāli to Co2 izmešiem, bet 
tajā netiek paredzēti turpmāki pasākumi, ko Eiropas 
Savienība varētu īstenot, lai samazinātu siltumnīcefekta 
gāzu izmešu daudzumu, ievērojot Kioto protokolā 
noteiktos mērķus klimata pārmaiņu jomā, līdz 
2012. gadam vai pēc tā. 

Bāzes līnijas scenārijs būtībā ir nākotnes 
energosistēmas atspoguļojums, kas paredz 
vismazākās izmaksas, un tajā netiek ņemtas vērā 
ārējas izmaksas un ietekme, piemēram, ietekme uz vidi 
vai ģeopolitiskais risks, kas ietekmē energoapgādes 
drošību. Tomēr tas “neiesaldē” energoefektivitātes 
progresu vai jaunu tehnoloģiju vai atjaunojamo 
enerģijas avotu izplatību. Gluži pretēji, 
energoefektivitātes politika un arī tirgus tendences, kas 
rada enerģijas produktivitātes uzlabošanos, turpinās arī 
nākotnē saskaņā ar bāzes līnijas scenārija 
nosacījumiem, taču atšķirībā no turpmāk norādītajiem 
alternatīvajiem scenārijiem bāzes līnijas scenārijā ir 
ņemta vērā tikai jau ieviestā politika, standarti un 
pasākumi. 

Saskaņā ar bāzes līnijas scenāriju ieguvumus 
energoefektivitātes un produktivitātes jomā nosaka 
mērķis samazināt izmaksas un kāpināt ekonomikas 
izaugsmi, neņemot vērā tādus ārējus apstākļus, kā 
ietekme uz klimata pārmaiņām, vai iespējamos 

riskus un ilgtermiņa energoapgādes drošības 
apdraudējumu. Tāpat tiek uzskatīts, ka atjaunojamie 
enerģijas avoti, ņemot vērā atbalstošo politiku, kas 
turpinās saskaņā ar bāzes līnijas scenāriju, bet 
nepaplašinās, turpinās attīstīties tirgus konjunktūras un 
vislētākās apgādes nodrošināšanas centienu rezultātā. 
Faktiski saskaņā ar šo scenāriju būs vērojams būtisks 
energoefektivitātes progress, ja bāzes līnijas scenāriju 
salīdzina ar prognozēto enerģijas pieprasījumu 
situācijā, kad enerģijas intensitāte nav mainījusies. 

Pieņēmumi attiecībā uz ekonomikas izaugsmi ir 
daudzsološi. Eiropas ekonomikas izaugsme būs vidēji 
2% procenti gadā līdz 2030. gadam, bet tad tā 
palēnināsies ilgākā termiņā, sasniedzot 1% gadā līdz 
2050. gadam. Eiropas ekonomikas struktūra 
pakāpeniski mainās, jo sektori, kam ir augstāka 
pievienotā vērtība, attīstās vairāk nekā tie, kas ir ļoti 
intensīvi enerģijas un materiālu ziņā. Eiropas 
demogrāfija ir diezgan stabila. Paredzams, ka 
ekonomiskā darbība pasaulē pastāvīgi palielināsies par 
3% gadā līdz 2030. gadam un par 2,2% ilgākā termiņā. 
2012. gads ir pagrieziena punkts, jo valstīs, kurās ir 
“jaunā ekonomika”, piemēram, Ķīnā un Indijā, sāk 
patērēt lielāku enerģijas daudzumu nekā ESAO valstīs. 

Bāzes līnijas scenārijs atspoguļo enerģijas virzību, ko 
ietekmē visai augstās naftas un gāzes cenas 
(26. attēls), kas paaugstinās daudz vairāk nekā tika 
prognozēts pirms trim vai četriem gadiem. Tiek 
prognozēts, ka naftas cenas īstermiņā – vidējā termiņā 
nostabilizēsies līmenī, kas ir nedaudz zemāks par 
maksimālo 2005. – 2006. gadā, un sāks atkal 
paaugstināties ilgtermiņā, sasniedzot 46 €'2005/bbl6 
2030. gadā un gandrīz 80 €'2005/bbl 2050. gadā. Šīs 
naftas cenas ilgtermiņa tendences atspoguļo resursu 
ierobežojumus, vispārējā enerģijas pieprasījuma 
nepārtrauktu palielināšanos un arvien lielāku atkarību 
no netradicionālās naftas, kam ir augstas ieguves 
izmaksas. 

Tiek prognozēts, ka gāzes cenas būs cieši saistītas ar 
naftas cenām. Tas ir saistīts ne vien ar noslēgtajiem 
ilgtermiņa gāzes iepirkuma līgumiem, bet ir arī tirgus 
dinamikas rezultāts, jo gāze ir iespējamais naftas 
aizstājējprodukts un gāzes pieprasījuma elastīgums ir 
liels. 

Tiek prognozēts, ka akmeņogļu cenas paaugstināsies 
daudz lēnāk nekā naftas un gāzes cenas daudzo 
akmeņogļu resursu un labvēlīgākas ģeopolitikas dēļ. 
Tas nozīmē, ka gāzes konkurētspēja salīdzinājumā ar 
akmeņogļu konkurētspēju pastāvīgi samazinās – 
gāzes un akmeņogļu cenu attiecība, kas 
1990. gados bija 1,5 un 2006. gadā bija 2,5, pirms 
2030. gada būs 3 un tad 2050. gadā sasniegs 5. 

6 Visi monetārie dati attiecas uz nemainīgu eiro likmi 2005. gadā. 
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26. ATTĒLS. OGĻŪDEŅRAŽU IMPORTA 
CENAS NEMAINĪGĀ VALŪTĀ 

 

 

 

 

 

Eiropas bāzes līnijas scenārija perspektīvā 
(27. attēls) ir norādītas primārās enerģijas 
prasības, kas nepārtraukti tiek nošķirtas no 
ekonomikas izaugsmes – enerģijas pieaugums ir 
0,3% gadā, ņemot vērā IKP vispārējo enerģijas 
intensitāti, kas samazinās par 1,7% gadā. Tas 
atbilst vēsturiskajām ilgtermiņa tendencēm, un tā 
iemesls ir gan ekonomikas strukturālās izmaiņas, 
gan piesātinājums, gan tehnoloģiskā attīstība. 
Paredzams, ka elektrifikācija attiecībā uz enerģijas 
pieprasījumu turpināsies saskaņā ar bāzes līnijas 
scenāriju, atspoguļojot iepriekšējās tendences – 
elektroenerģijas pieprasījums palielinās par 1,3% 
gadā, un elektroenerģijas daļa tirgū nepārtraukti 
palielinās, proti, 1990. gadā tā bija 17%, bet 
2030. gadā tā būs 25%. Šī tendence liecina par 
faktu, ka elektroenerģija virza tehnoloģisko 
attīstību, komfortu un jaunu ekonomikas izaugsmi 
Eiropā. 

Galīgais enerģijas pieprasījums pēc tradicionālās 
degvielas, piemēram, cietā kurināmā un 
dīzeļdegvielas atlikumiem, samazinās. Tomēr 
naftas produktus, galvenokārt dīzeļdegvielu un 
benzīnu, plaši izmanto konkrētos pielietojumos, 
galvenokārt transportā. Galīgais pieprasījums pēc 
dabasgāzes palielinās par 1,1% gadā, bet tas ilgākā 
termiņā palēninās augsto cenu un piesātinājuma dēļ. 

27. ATTĒLS. BĀZES LĪNIJAS SCENĀRIJĀ 
PAREDZĒTIE ENERĢĒTIKAS UN EKONOMIKAS 
RĀDĪTĀJI 

  

 

 

 

 

 
 

Kā redzams 28. attēlā, ir paredzams, ka enerģijas 
pieprasījums rūpniecībā mēreni palielināsies, jo 
būtiski samazināsies enerģijas intensitāte, kas 
saistīta ar strukturālām izmaiņām, tiecoties pēc 
ražošanas procesiem ar mazāku enerģijas 
intensitāti. Salīdzinoši augstais enerģijas 
pieprasījums pakalpojumu sektorā liecina par 
Eiropas ekonomikas pakāpenisko pāreju uz 
pakalpojumiem. Tiek prognozēts, ka sadzīves 
galīgais enerģijas pieprasījums palēnināsies 
piesātinājuma iedarbības dēļ, izņemot 
elektroenerģijas pieprasījumu, attiecībā uz kuru 
paredzēts pieaugums jaunu īpašu elektroenerģijas 
pielietojumu dēļ. Dominējošā transporta nozares 
nozīme galīgajā enerģijas pieprasījuma pieaugumā ir 
ievērojama. Apvienotā ietekme, ko rada transporta 
darbību nošķiršana no ekonomiskās izaugsmes (jo 
īpaši attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem) un 
transportlīdzekļu tehnoloģiskā attīstība, enerģijas 
pieprasījuma pieaugumu transporta nozarē var 
palēnināt tikai ilgtermiņā. Tomēr transports joprojām 
ir nozare ar visstraujāk augošo enerģijas 
pieprasījumu. Tas izskaidro kopējā naftas produktu 
pieprasījuma stabilitāti visā periodā, uz kuru attiecas 
prognozes, izņemot laika posmu pēc 2030. gada, 
kad pieprasījums pēc naftas Eiropā sāks 
vienmērīgi samazināties. 

Palielināts elektroenerģijas pieprasījums nozīmē, ka 
ievērojami palielināsies elektroenerģijas ražošanas 
jauda, kam salīdzinājumā ar mūsdienām līdz 
2030. gadam jāpalielinās par 50% (29. attēls). Lai 
apmierinātu pieaugošo pieprasījumu un aizstātu 
novecojušas spēkstacijas, ES-25 valstīs jānodrošina 
kopējā jauda, kas ir 825 GW. 

4. Enerģijas modelēšana un scenāriji I 47 

NAFTA 

GĀZE 

AKMEŅOGLES 

ES-25 BĀZES LĪNIJA (1990. g = 100) 

IKP 

ELEKTROE-
NERĢIJAS 
PIEPRASĪJUM

KOPĒJĀ 
PRIMĀRĀ 
ENERĢIJA 
CO2 
OGLEKĻA 
INTENSITĀTE 
ENERĢIJAS 
INTENSITĀTE 



28. ATTĒLS. GALĪGAIS ENERĢIJAS 
PIEPRASĪJUMS PA NOZARĒM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar bāzes līnijas scenārija nosacījumiem 
kodolenerģijas nozarē ir četras galvenās problēmas: 
ES prasības slēgt vairākas spēkstacijas jaunajās 
dalībvalstīs, daudzu spēkstaciju parastā 
ekspluatācijas termiņa beigas pēc 2020. gada, 
kodoltehnoloģiju pakāpeniska samazināšana trīs ES 
valstīs, iespējamie lēmumi lielajās kodolenerģijas 
valstīs nenomainīt visas kodolspēkstacijas pēc 
ekspluatācijas pārtraukšanas. Tas izskaidro 
kodoljaudas samazinājumu, kas līdz 2030. gadam 
sasniegs līmeni, kurš ir par 40% zemāks nekā 
pašlaik, kaut arī ieguldījums jaunās kodoltehnoloģijās 
būs 48 GW. Saskaņā ar bāzes līnijas scenārijā 
paredzētajām tendencēm kodolenerģijas daļa 
2030. gadā varētu būt tikai 15% no kopējās 
ražošanas jaudas, tātad mazāka nekā 30,8% 
2005. gadā. 

Tehnoloģiskā attīstība, palielināta konkurētspēja 
elektrības tirgū, kas ir izdevīgs zemu kapitāla izmaksu 
ieguldījumu gadījumā, koģenerācijas palielināšana, lai 
sasniegtu 28% daļu 2030. gadā salīdzinājumā ar 16% 
2005. gadā, kā arī vidējas slodzes pieprasījuma 
pieaugums izskaidro, kāpēc vidējā termiņā 
ieguldījumiem jaunās kombinētā gāzes cikla 
spēkstacijās ir būtiska nozīme, kaut arī gāzes cenas ir 
augstas. Bāzes līnijas scenārijs paredz, ka 50% jauno 
termoelektrostaciju nākamajos piecpadsmit gados 
būs kombinētā gāzes cikla spēkstacijas. Ilgākā 
termiņā gāzes konkurētspējas samazināšanās 
attiecībā pret akmeņoglēm izraisa ievērojamas 
pārmaiņas par labu ieguldījumiem jaunās akmeņogļu 
un lignīta spēkstacijās. Paredzams, ka laika posmā no 
2015. gada līdz 2030. gadam tiks uzbūvētas jaunas 
akmeņogļu spēkstacijas, kuru jauda būs 250 GW, un 
tādējādi cietā fosilā kurināmā spēkstaciju kopējā 
jauda 

 2030. gadā būs 300 GW salīdzinājumā ar 190 GW 
2005. gadā. 

Ņemot vērā to, ka bāzes līnijas scenārijā tiek 
pieņemts, ka tiks turpināta atbalstoša politika attiecībā 
uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, tiek secināts, ka 
ieguldījumi RES spēkstacijās būtiski palielināsies – 
tiek prognozēts, ka vēja enerģijas jauda sasniegs 
190 GW 2030. gadā, no kuriem 47 GW būs jūras vēja 
enerģijas jauda. Paredzams, ka arī saules 
fotoelementu enerģijas jauda ilgākā termiņā sāks 
palielināties, sasniedzot 10 GW 2030. gadā. Tiek 
prognozēts, ka biomasas un atkritumu 
sadedzināšanas spēkstaciju (tostarp biomasas 
līdzsadedzināšanas spēkstaciju) kopējā jauda 
2030. gadā sasniegs 60 GW. Attīstās arī 
hidroelektrostacijas, kaut arī daudz lēnāk. Rezultātā 
tiek plānots, ka no atjaunojamajiem enerģijas avotiem 
saražotās elektroenerģijas daļa būs 25% no kopējās 
saražotās elektroenerģijas 2030. gadā salīdzinājumā 
ar 15,7% 2005. gadā. 

Pieaugošo degvielas cenu dēļ un neraugoties uz to, 
ka notiek tehnoloģiju attīstība un konkurence, 
saskaņā ar bāzes līnijas scenāriju paredzams, ka 
elektroenerģijas vidējā cena paaugstināsies par 0,2% 
reālajā izteiksmē. Aprēķinātie kopējie ieguldījumu 
izdevumi, kas saistīti ar elektroenerģijas ražošanu, 
laika posmā no 2005. gada līdz 2030. gadam būs 
1 triljons €. 

Kaut arī izmaksas palielinās, enerģijas kopējās 
izmaksas, izteiktas kā procentuālā daļa no IKP, laika 
gaitā nedaudz samazināsies, proti, no 10,86% 
2005. gadā līdz 9,57% 2030. gadā. 

Saskaņā ar bāzes līnijas scenārija noteikumiem 
oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums, kas 
palielināsies daudz mazāk nekā IKP un pat mazāk 
nekā kopējais enerģijas pieprasījums (sk. 27. attēlu), 
joprojām ir daudz lielāks, nekā to paredz izmešu 
samazināšanas mērķi, kas jāsasniedz, lai izpildītu 
Kioto protokolā noteiktos pienākumus un ievērotu 
klimatam nekaitējošu virzību izmešu jomā pēc Kioto 
protokola īstenošanas. Ievērojamais enerģijas 
intensitātes samazinājums un būtiskā atjaunojamo 
enerģijas veidu izplatība, ko prognozē bāzes līnijas 
scenārijs, nav pietiekami, lai ierobežotu CO2 izmešus. 
Tā iemesls ir trīs faktori, kas atsver ieguvumus, kādus 
nodrošina efektivitāte un atjaunojamie enerģijas avoti: 
a) enerģijas pieprasījuma tendences transporta jomā 
ir vienmērīgas, un saskaņā ar bāzes līnijas scenāriju 
nav reāli pieejama naftas aizstājējprodukta, b) laika 
gaitā tiek atsākta elektroenerģijas ražošana 
akmeņogļu stacijās, c) kodolenerģijas ražošana 
samazinās un tiek aizstāta ar akmeņogļu ģenerētu 
enerģiju. Bāzes līnijas scenārijs paredz par 10,5% 
vairāk izmešu ES-25 valstīs 2030. gadā 
salīdzinājumā ar bāzes gadu (1990. gadu) un par 3% 
vairāk izmešu 2050. gadā. 
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ES-25 Bāzes līnijas scenārijs

KOPĒJĀ GALĪGĀ ENERĢIJA = 
0,7% PA

TRANSPORTS = 1,0% PA

PAKALPOJUMI = 1,1% PA

DZĪVOJAMAIS SEKTORS = 0,8% PA

CITAS NOZARES = 0,7% PA

SMAGĀ RŪPNIECĪBA = 0,1% PA



29. ATTĒLS. ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANA 
ATBILSTOŠI ENERĢIJAS AVOTIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paredzams, ka visu enerģijas veidu vietējā 
ražošana, izņemot enerģijas ražošanu no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem, laika gaitā 
būtiski samazināsies (30. attēls). Šī tendence 
apvienojumā ar pieaugošo enerģijas pieprasījumu 
pēc naftas un gāzes ievērojami palielina Eiropas 
atkarību no enerģijas importa. Arī analīze attiecībā 
uz tās gāzes iespējamo izcelsmi, kuru arvien vairāk 
piegādā Eiropai, liecina par lielu atkarību no 
Krievijas un Vidējo Austrumu gāzes resursiem. 
Kopējā atkarība no importa 2030. gadā būs 68%, 
salīdzinot ar 50% 2005. gadā, bet naftas un gāzes 
neto imports uz vienu vajadzīgās primārās enerģijas 
vienību palielināsies līdz 57% 2030. gadā no 45% 
2005. gadā. 

Kaut arī saskaņā ar bāzes līnijas scenārija 
nosacījumiem tiek panākti ievērojami enerģijas 
intensitātes ieguvumi, pašreizējo tendenču un 
politikas apstākļos Eiropas enerģijas nākotne 
ilgtermiņā nav ilgtspējīga. Pastāvīgais lielais 
pieprasījums pēc naftas transporta jomā, 
pastāvīgais lielais pieprasījums pēc gāzes 
energoapgādes jomā un vietējās elektroenerģijas 
ražošanas samazināšanās Eiropā rada 
nepieredzētu ilgtermiņa atkarību no importa, kas 
saistīta ar lieliem ģeopolitiskiem riskiem. 

Šādos apstākļos tiem, kuri investē enerģijā, rodas 
nenoteiktība, jo ir risks, ka viņiem nākotnē varētu 
piemērot ar klimatu saistītas soda naudas vai 
maksājumus un ka varētu rasties monopola 
izraisītas lielas cenu svārstības vai pat fosilā 
kurināmā importa pārtraukšana. 

Šī nenoteiktība mazina ieguldījumus, un tāpēc tiek 
pieņemti neoptimāli lēmumi vai ieguldījumi tiek 
atlikti. Acīmredzot tas vēl vairāk mazina jaudas 
pietiekamību Eiropā un iespējamos ieguvumus, ko 
nodrošina tehnoloģiskā attīstība. Ja nav jaunas 
politikas, Eiropas enerģijas pieprasījuma un 
piedāvājuma sistēma nevar nodrošināt enerģētikas 
pārstrukturēšanu, kas vajadzīga, lai sasniegtu ar 
klimata pārmaiņām saistītos ilgtermiņa mērķus. 

30. ATTĒLS. VIETĒJĀ ELEKTROENERĢIJAS 
RAŽOŠANA UN NETO IMPORTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Alternatīvie scenāriji 

Bāzes līnijas scenārija analīzē ir identificēta 
vajadzība ieviest papildu politiku un pasākumus, jo 
īpaši attiecībā uz sekām, ko rada atkarība no 
enerģijas importa un klimata pārmaiņas. Tālab ir 
kvantificēti alternatīvie scenāriji. 

Bāzes līnijas scenārija rezultātu analīze skaidri 
pierāda, ka CO2 samazināšanas politika ir ļoti cieši 
saistīta ar diviem citiem virzītājfaktoriem, proti, 
atkarību no importa un ekonomikas konkurētspējas. 
Ņemot to vērā, esam nolēmuši visiem 
alternatīvajiem scenārijiem, kas ir kvantificēti, 
izmantojot modeļus, noteikt vienu un to pašu 
augsto mērķi oglekļa dioksīda izmešu daudzuma 
mazināšanā – saskaņā ar visiem alternatīvajiem 
scenārijiem ES-25 valstīm ir pienākums 
nepārsniegt CO2 izmešu vispārējo maksimālo 
daudzumu, proti, to samazināt par -30% 2030. gadā 
un  par -20% – 2020. gadā salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Attiecībā uz ilgāka termiņa analīzi 
pieņem, ka šis maksimālais daudzums kļūs  
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ES-25: BĀZES LĪNIJAS SCENĀRIJS TWH

KOPĒJĀ SARAŽOTĀ 
ENERĢIJA = 1,1 % PA 

NO RES = 2,4 % PA 

NO NAFTAS = -1,2 % PA 

NO GĀZES = 1,2 % PA 

NO CIETĀ KURINĀMĀ = 1,8 % PA 

NO KODOLENERĢIJAS = 
-0,9 % PA 

ES-25 BĀZES LĪNIJAS SCENĀRIJS
PRIMĀRĀS ENERĢIJAS 
PIEDĀVĀJUMS = 0,5 % PA 

CIETĀ KURINĀMĀ NETO IMPORTS
= 3% PA

NAFTAS UN GĀZES NETO IMPORTS = 1,3% PA 
PRIMĀRĀS ENERĢIJAS 
RAŽOŠANA = -0,9% PA 

RAŽOŠANA NO RES= 2,8% PA 

RAŽOŠANA NO NAFTAS UN GĀZES 
= -1,8% PA

RAŽOŠANA NO CIETĀ KURINĀMĀ  = -2,7% PA 

RAŽOŠANA NO KODOLENERĢIJAS = -0,4% 



ierobežojošāks, proti, -40% 2040. gadā un -50% 
2050. gadā. Tādējādi alternatīvie scenāriji kļūst 
savstarpēji salīdzināmi. 

Tomēr alternatīvajos scenārijos, kā arī vairākos citos 
jutīguma analīzes scenārijos, kas arī ir īstenoti, ir 
izmantoti dažādi pieņēmumi attiecībā uz enerģētikas 
politikas pieeju un tehnoloģijas attīstību, kas vajadzīga, 
lai nepārsniegtu maksimālo izmešu daudzumu. 
Minētajā nozīmē alternatīvie scenāriji ir definēti šādi.  
• Efektivitātes un RES scenārijā tiek pieņemts, ka 

politika tiek vērsta uz energoefektivitātes un 
atjaunojamo enerģijas avotu jomu. Tālab scenārijs 
paredz vairākus pasākumus energotaupības 
veicināšanā un īpaši efektīvus instrumentus, kā arī 
politiku, kas sekmē atjaunojamo enerģijas avotu 
turpmāku izmantošanu, tostarp biomasas ražošanas 
atbalstu, īstenojot kopējo lauksaimniecības politiku. 
Atšķirībā no bāzes līnijas scenārija šis scenārijs 
neparedz kodolpolitikas pārskatīšanu, kā arī tas 
neparedz oglekļa piesaistīšanas un uzglabāšanas 
(CCS) tehnoloģijas attīstību.  

• Piedāvājuma scenārijā tiek pieņemts, ka politika tiek 
vērsta galvenokārt uz elektroenerģijas ražošanu, 
nodrošinot zema oglekļa izmešu līmeņa 
energosistēmu un nepārsniedzot maksimālo 
pieļaujamo izmešu daudzumu. Salīdzinājumā ar 
bāzes līnijas scenāriju šis scenārijs neparedz papildu 
pasākumus energoefektivitātes vai atjaunojamo 
enerģijas avotu veicināšanā. Šajā scenārijā pieņem, 
ka tiek pieņemta un ieviesta jauna kodolpolitika un ka 
tiek veicināta un veiksmīgi attīstīta CCS tehnoloģija. 
Jauna kodolpolitika rada iespēju paildzināt vecu 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas ilgumu (selektīvi – 
atkarībā no tehniskajiem ierobežojumiem), atcelt 
plānoto kodolenerģijas izmantošanas pakāpenisku 
samazināšanu trīs dalībvalstīs (tomēr nav paredzēta 
kodoltehnoloģiju attīstība desmit dalībvalstīs, kurās 
iepriekš nav izmantota kodolenerģija) un gūt 
panākumus jaunas kodolu skaldīšanas tehnoloģijas 
jomā. Attiecībā uz CCS scenārijā tiek pieņemts, ka 
akmeņogļu un gāzes spēkstacijas, kas izmanto CCS, 
kļūs komerciāli pieejamas un ka CO2 transportēšana 
un uzglabāšana attīstīsies visā Eiropā. 

• Scenārijs “Elektrības nozīme” pieļauj līdzekļus vai 
iespējas, lai nodrošinātu zema oglekļa izmešu satura 
energosistēmu Eiropā. Šis scenārijs paredz politiku, 
kas veicina energoefektivitāti pieprasījuma līmenī, un 
politiku, kas atbalsta atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kā to paredz bāzes līnijas scenārijs, 
taču tas neparedz papildu politiku attiecībā uz 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem un biomasu. 
Turklāt šajā scenārijā pieņem, ka veiksmīgi attīstīsies 
jaunas pieprasījuma līmeņa elektrotehnoloģijas. 

Dažas no šīm tehnoloģijām uzlabo energoefektivitāti 
īpašu elektroenerģijas pielietojumu jomā, piemēram, 
efektīva apgaismojuma vai motorizēto sistēmu jomā, 
bet citas veicina elektroenerģijas plašāku izplatību 
aizstājošas enerģijas izmantošanā, ieskaitot 
siltumsūkņus un elektrotīklā uzlādējamos 
hibrīdtransportlīdzekļus. Piedāvājuma līmenī scenārijs 
“Elektrības nozīme” papildus atjaunojamiem enerģijas 
avotiem mobilizē gan jauno kodolpolitiku, gan CCS 
tehnoloģiju, kā to paredz piedāvājuma scenārijs. 

Visos alternatīvajos scenārijos tiek pieņemts, ka 
maksimālais pieļaujamais izmešu daudzums tiek 
piemērots ES kopumā un ka būs iespējams, ka visas 
nozares un ES valstis veicina izcilas sadalījuma 
sistēmas ieviešanu izmešu daudzuma mazināšanā. 
Citiem vārdiem sakot, visas nozares un valstis, cik 
lielā mērā tas vajadzīgs, sniedz savu ieguldījumu, 
nodrošinot izmešu daudzuma vispārēju 
samazināšanu, ar nosacījumu, ka visām nozarēm 
rodas vienādas mazināšanas robežizmaksas. Šīs 
robežizmaksas, ko dēvē par “oglekļa vērtību”, atbilst 
vispārējā pieļaujamā maksimālā daudzuma 
robežvērtībai. Oglekļa vērtība ir lielums, kas izsaka 
salīdzinošās grūtības ievērot ierobežojumus, un tas 
nav saistīts ar tiešām patērētāju vai ražotāju 
izmaksām, kuriem jāsedz tikai netiešās izmaksas 
saistībā ar energosistēmas pārstrukturizāciju. 

Visos alternatīvajos scenārijos ir ievērota izmešu 
dinamika pēc Kioto protokola ieviešanas (sk. 
31. attēlu), un tie paredz būtisku enerģētikas 
pārstrukturizāciju. Tomēr katrs scenārijs ļauj veikt 
atšķirīgu pārstrukturizāciju, lai nodrošinātu zema 
oglekļa izmešu līmeņa energosistēmu. Īstenojot 
optimālu tirgus līdzsvara pieeju, modelis nosaka 
līdzekļu un iespēju vislabāko apvienojumu 
ierobežojošās izmešu dinamikas sasniegšanā. 

Eiropas Komisijas priekšlikumā par ilgtermiņa 
enerģētikas politiku “Stratēģisks enerģētikas 
pārskats”, kas publicēts 2007. gada 10. janvārī, ir 
pausta Eiropas vēlme noteikt būtiskus saistošus 
oglekļa dioksīda izmešu ilgtermiņa ierobežojumus. 
Komisija ierosina vairākas jaunas politikas jomas un 
mērķus energoefektivitātes, atjaunojamo enerģijas 
avotu, kodolpolitikas, oglekļa piesaistīšanas un 
uzglabāšanas jomā elektroenerģijas ražošanā un 
jaunās tehnoloģijās gan pieprasījuma, gan 
piedāvājuma līmenī. Kaut gan scenārijos paredzētā 
izmešu daudzuma samazināšana tika noteikta ilgi 
pirms Komisijas dokumenta publicēšanas un tāpēc 
gluži neatbilst minētajā dokumentā ierosinātajiem 
mērķiem, tās pamatā tomēr ir ļoti būtisks un 
pieaugošs izmešu līmeņa samazinājums. 
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4.4. Alternatīvo scenāriju rezultātu 
iztirzājums

 
 

Visi scenāriji paredz samazināt galīgo enerģijas 
pieprasījumu. Kopumā rezultāti apstiprina, ka politikā 
galvenā prioritāte jāpiešķir energoefektivitātei, lai 
samazinātu oglekļa intensitāti Eiropas ekonomikā. 

2. tabulā ir norādīts, ka salīdzinājumā ar citiem 
scenārijiem efektivitātes un RES scenārijs 
nodrošina galīgā enerģijas pieprasījuma 
viszemāko līmeni. Saskaņā ar šo scenāriju, kaut 
arī notiks ekonomikas izaugsme, 2030. gadā 
galīgais enerģijas pieprasījums sasniegs tādu pašu 
līmeni kā 2010. gadā un tad pazemināsies par 
10% 2050. gadā, salīdzinot ar pieprasījuma līmeni 
2005. gadā. Tas atbilst scenārija galvenajam 
mērķim – uzlabot energoefektivitāti. 
Scenārijā “Elektrības nozīme” ir paredzēts lielāks 
elektroenerģijas patēriņš, jo rezultāti liecina, ka 
veiksmīga jaunu elektrotehnoloģiju ieviešana, 
nodrošinot elektroenerģijas plašāku izmantošanu 
automobiļos un termiskajos pielietojumos, ļauj no 
enerģijas pieprasījuma līmeņa uz piedāvājuma 
līmeni rentabli novirzīt arī izmešus. Šī novirzīšana ir 
tāda, ka samazinās vispārējās izmešu 
mazināšanas izmaksas un vispārēji pazeminās 
izmešu līmenis. Uzlabotās elektrotehnoloģijas ļaus 
ietaupīt enerģiju 2030. gadā līdz 10% ēku sektorā 
un līdz 7% rūpniecībā. Elektroenerģijas daļa 
attiecībā pret kopējo galīgo enerģijas patēriņu 
saskaņā ar šo scenāriju 2030. gadā palielināsies 
līdz 31% atšķirībā no bāzes līnijas scenārija, kurā 
paredzētais palielinājums 2030. gadā ir 25%. 
Elektrotīklā uzlādējamo hibrīdtransportlīdzekļu daļa 
2030. gadā sasniegs 11%, bet līdz 2050. gadam – 
23%. 
Gan efektivitātes un RES scenārijā, gan scenārijā 
“Elektrības nozīme” paredzēts, ka 2030. gadā 
enerģijas pieprasījums transporta jomā būs par 

15% mazāks nekā bāzes līnijas scenārijā 
paredzētais. Tā iemesls ir gan tas, ka priekšroka 
tiek dota sabiedriskā transporta izmantošanai, gan 
tas, ka palielinās transportlīdzekļu efektivitāte. 
Abos scenārijos ir paredzēti arī transporta 
efektivitātes uzlabojumi oglekļa intensitātes ziņā, 
vairāk izmantojot biodegvielu, kā tas paredzēts 
efektivitātes un RES scenārijā (25% 2050. gadā), 
un elektroenerģiju, kā to paredz scenārijs 
“Elektrības nozīme” (26% 2050. gadā). Abos 
scenārijos ir paredzēts, ka ūdeņraža un kurināmā 
elementu tehnoloģijas sāks izmantot pēc 
2045. gada. 

Abos scenārijos, kas saistīti ar jaunu kodolpolitiku, 
ir paredzēts, ka 2030. gadā kodolenerģijas 
ražošana palielināsies par 60% salīdzinājumā ar 
2005. gadu; tā palielināsies vairāk nekā divkārt 
2050. gadā. Saskaņā ar visiem alternatīvajiem 
scenārijiem (kas nav bāzes līnijas scenāriji) 
elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem 
enerģijas avotiem būtiski palielināsies pēc 
2005. gada. Jo īpaši scenārijā “Elektrības nozīme” 
un efektivitātes un RES scenārijā ir paredzēts, ka 
elektroenerģijas ražošana no RES palielināsies 3 
vai 4 reizes salīdzinājumā ar 2005. gadu. 

Atjaunojamo enerģijas avotu vislielākā daļa 
paredzēta efektivitātes un RES scenārijā – 45% no 
visas saražotās enerģijas 2030. gadā un 57% 
2050. gadā. Šis scenārijs pieļauj, ka, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, 2030. gadā varēs 
saražot 20% no visas vajadzīgās primārās 
enerģijas. Salīdzinot ar pārējiem diviem 
scenārijiem, 

31. ATTĒLS. OGLEKĻA VĒRTĪBA, KAD PIEĻAUJAMAIS MAKSIMĀLAIS IZMEŠU 
DAUDZUMS IR VIENĀDS, SASKAŅĀ AR ALTERNATĪVAJIEM SCENĀRIJIEM 
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 BĀZES LĪNIJAS SCENĀRIJS 

KIOTO 

PĒC 
KIOTO 

OGLEKĻA VĒRTĪBA

PIEDĀVĀJUMA 
SCENĀRIJS 

EFEKTIVITĀTES UN 
RES SCENĀRIJS 

SCENĀRIJS 
“ELEKTRĪBAS NOZĪME”



atjaunojamo enerģijas avotu papildu ieguldījums ir 
saistīts galvenokārt ar biomasas attīstību. 

CCS tehnoloģija ļauj būtiski samazināt izmešu 
daudzumu – saskaņā ar piedāvājuma scenāriju no 
2020. gada līdz 2030. gadam zem zemes 
uzglabās vairāk nekā 5 miljardus tonnu CO2, un 
no 2030. gada līdz 2050. gadam – 14 miljardus 
tonnu. To var salīdzināt ar vispārējo iespējamo 
CO2 uzglabāšanas daudzumu, kas ir vairāk nekā 
70 miljardi tonnu CO2. 

Visos alternatīvajos scenārijos ieguldījumi 
enerģētikas ražošanā ir lielāki nekā bāzes līnijas 
scenārijā. Tas ir saistīts ar dažu vecāko spēkstaciju 
priekšlaicīgu norakstīšanu lūžņos. Elektroenerģijas 
ražošanas ievērojama pārstrukturizācija ir saistīta 
ar augstākām vidējām elektroenerģijas cenām, kas 
ir par 20% augstākas piedāvājuma scenārijā, par 
11% augstākas efektivitātes un RES scenārijā, bet 
vismazākais paaugstinājums paredzēts scenārijā 
“Elektrības nozīme” – 9%. 

2. TABULA. ENERGOSISTĒMAS IZMAIŅU APKOPOJUMS (ES-25) 
 

SCENĀRIJU REZULTĀTI PAR 
2030. GADU 

BĀZES 
LĪNIJAS 

SCENĀRIJS

SCENĀRIJS 
“ELEKTRĪBAS 

NOZĪME”
PIEDĀVĀJUMA 

SCENĀRIJS 
EFEKTIVITĀTE
S UN RES 
SCENĀRIJS

Galīgais enerģijas pieprasījums (2005. g. 
=100) 118 106 113 102 

Elektroenerģijas patēriņš (2005. g. = 100) 145 172 143 127 
Elektroenerģijas cena (2005. g. = 100) 111 121 133 123 
Elektroenerģija no kodolenerģijas (TWh) 654 1643 1535 852 
Elektroenerģija no atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem (TWh) 1092 1359 1267 1675 

Uzglabātā C02 (uzkrātie Mt) - 3797 5315 - 
Ieguldījums elektroenerģijā (uzkrātie GW) 928 1090 950 984 

Visos trijos alternatīvajos scenārijos ir paredzēta 
elektroenerģijas ražošanas pārveidošana ļoti 
zemas oglekļa intensitātes enerģijas pārveides 
nozarē – izmeši, ko rada Eiropas enerģētikas 
nozare, no 0,43 t CO2 uz MWh 2000. gadā 
saskaņā ar efektivitātes un RES scenāriju 
samazināsies līdz 0,15 t/MWh, saskaņā ar 
scenāriju “Elektr ības nozīme” – līdz 
0,13 t/MWh un saskaņā ar piedāvājuma 
scenāriju – pat līdz 0,06 t/MWh. Pēdējā minētajā 
scenārijā ir paredzēts, ka 2030. gadā tiks piesaistīti 
un uzglabāti vairāk nekā 60% no CO2 izmešiem, 
kas rodas elektroenerģijas ražošanas procesā, 
salīdzinājumā ar 42%, ko paredz scenārijs 
“Elektrības nozare”. 

Elektroenerģijas ražošanas nozares 
pārstrukturizācija ir norādīta 32. un 33. attēlā un 
3. tabulā. Elektroenerģijas ražošanai gāzes 
spēkstacijās joprojām būs liela nozīme saskaņā ar 
efektivitātes un RES scenāriju, jo nebūs citas 
izvēles, izņemot atjaunojamos enerģijas avotus. 
Scenārijs “Elektrības nozīme” paredz visu 
enerģijas veidu līdzsvarotu izmantošanu 
elektroenerģijas ražošanā. Saskaņā ar šo 
scenāriju kopējais saražotās elektroenerģijas 
daudzums ir vislielākais, jo elektroenerģijas 
pieprasījums ir ievērojami lielāks. Ar CCS 
tehnoloģijām aprīkoto jauno spēkstaciju īpatsvars 
2030. gadā būs no 12% līdz 19%, bet 2050. gadā 
– no 17% līdz 23%. Paildzinot vecāku 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas termiņu, var 
saražot 78 GW, bet, samazinot izmaksas, 
pazeminās saražotās elektroenerģijas cenas. 
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32. ATTĒLS. GĀZES UN AKMEŅOGĻU IZMANTOŠANA ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANĀ (ES-25) 
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32. attēlā un 4. tabulā (sk. 55. lappusi) ir norādīts arī tas, cik liela nozīme ir gāzes papildu piedāvājuma 
nodrošināšanai Eiropā nākamo 10 – 15 gadu laikā. 

3. TABULA. IEGULDĪJUMI ELEKTROENERĢIJAS NOZARĒ 
 

2030. GADA REZULTĀTI 
BĀZES 
LĪNIJAS 

SCENĀRIJS

EFEKTIVITĀTES 
UN RES 

SCENĀRIJS 
PIEDĀVĀJU

MA 
SCENĀRIJS 

SCENĀRIJS 
“ELEKTRĪBAS 

NOZĪME” 

Ieguldījums elektroenerģijas ražošanā 2000. – 
2030. gadā (GW)* 928 984 950 1090

Gāzes spēkstacijas 261 292 285 336

Cietā kurināmā spēkstacijas 281 67 179 219

Atjaunojamie enerģijas avoti 297 520 368 398
Kodolenerģija 51 76 91 104

Kodolspēkstacijas ar pagarinātu ekspluatācijas 
termiņu (GW) 0 0 78 78

Jaunas spēkstacijas ar CCS iespējām (GW) 0 0 182 143
Koģenerācijas rādītājs (% elektroenerģijas, kas 
saražota koģenerācijas procesā 28,3 31,5 26,8 26,9

Kurināmais, kas nav cietais fosilais kurināmais, 
elektroenerģijas ražošanā (%) 39,5 66,2 61,8 56,1

CO2 izmeši uz MWh 0,363 0,153 0,060 0,128
 

*Piezīme. Naftas spēkstacijas nav ņemtas vērā attiecībā uz iepriekš minētajiem dažādajiem degvielas tipiem, bet tās ir ietvertas kopējā ieguldījumā elektroenerģijas ražošanā no 
2000. gada līdz 2030. gadam. 

Kā minēts iepriekš, bāzes līnijas scenārijs paredz, ka 
ievērojami palielināsies Eiropas atkarība no enerģijas 
importa. 4. tabula liecina, ka alternatīvie scenāriji, 
ņemot vērā to, ka būs mazāka elektroenerģijas 
izmantošana un notiks pāreja uz avotiem bez oglekļa 
satura, paredz lielāku enerģijas importu nekā bāzes 
līnijas scenārijs. 
Tas jo īpaši attiecas uz naftu – kaut arī samazināsies 
naftas vietējā ieguve Eiropā, naftas neto importa 
līmenis laika gaitā samazināsies saskaņā ar visiem 
alternatīvajiem scenārijiem. Gan efektivitātes un RES 

 scenārijs, gan scenārijs “Elektrības nozīme” paredz, 
ka naftas importa apjoms pēc 2030. gada būs 
mazāks nekā 2005. gadā. 
Arvien lielākā nepieciešamība (no 2005. gada) 
importēt gāzi saskaņā ar alternatīvajiem scenārijiem 
arī samazināsies, salīdzinot ar bāzes līnijas scenāriju, 
taču gāzes imports būtībā ir ļoti neelastīgs, un tāpēc 
visos alternatīvajos scenārijos ir paredzēts, ka tas 
joprojām būs ievērojams. Tā iemesls, protams, ir 
fakts, ka izmešu daudzuma samazināšana ir 
galvenais izmaiņu virzītājfaktors. 
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33. ATTĒLS. ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANA ATBILSTOŠI AVOTIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attiecībā uz pieaugošo gāzes importu no 
2005. gada scenārijs “Elektrības  
nozīme” ir precīzāks nekā pārējie divi scenāriji. 
Pieaugošā akmeņogļu importa samazinājums ir 
paredzēts visos alternatīvajos scenārijos, salīdzinot 
ar bāzes līnijas scenāriju, bet mazākā apjomā to 
paredz scenārijs “Elektrības nozīme”, jo šajā 
scenārijā ir paredzēts vislielākais elektroenerģijas 
ražošanas apjoms. 

Tādējādi scenārijs “Elektrības nozīme” ir 
visprecīzākais absolūtā izteiksmē (Mtoe) attiecībā 
uz pieaugošo nepieciešamību pēc gāzes un naftas 
neto importa no 2005. gada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Runājot par vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa, procentuālajā ziņā visos alternatīvajos 
scenārijos atšķirībā no bāzes līnijas scenārija ir 
paredzēta atkarības mazināšanās. Scenārijs 
“Elektrības nozīme” paredz lielāku efektivitāti nekā 
abi pārēji scenāriji – tas paredz, ka atkarība no 
naftas un gāzes importa procentuālajā ziņā 
2030. gadā sasniegs 2005. gada līmeni. 

Visos alternatīvajos scenārijos paredzētais oglekļa 
dioksīda samazinājums ir vienāds, bet katrā 
scenārijā samazināt oglekļa daudzumu paredzēts 
citādi. Pēc 
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sadalījuma tehnoloģijas piemērošanas modeļa 
rezultātiem ir iespējams aprēķināt, kāda ir katra 
oglekļa samazināšanas līdzekļa neto ietekme katrā 
scenārijā atsevišķi. Izmantojot šo sadalījumu, tiek 
salīdzināts bāzes līnijas scenārijā un alternatīvajos 
scenārijos paredzētais CO2 izmešu daudzums. 
 
4. TABULA. PIEAUGOŠAIS FOSILĀ KURINĀMĀ 
NETO IMPORTS (NO 2005. GADA) 

 

MTOE ATŠĶIRĪBA NO 
2005. GADA 

2020. 2030. 2050.

Bāzes līnijas 
scenārijs 

Gāze  
Nafta 
Cietais 
kurināmais 

185 
106 
62 

196 
90 

128

235 
-68 
127

Efektivitātes un 
RES scenārijs 

Gāze  
Nafta 
Cietais 
kurināmais

188 
34 

-64 

177
 -19 
-77

178 
-192 
-91

Piedāvājuma 
scenārijs 

Gāze  
Nafta 
Cietais 
kurināmais 

203 
66 

-60 

165 
46
-5

165 
-134 
-20

Scenārijs 
“Elektrības 
nozīme” 

Gāze  
Nafta 
Cietais 
kurināmais

176 
18 

-49 

144 
-37 
34

145 
-206

42

34. attēlā ir norādīts to vispārējo izmešu sadalījums, 
kurus paredzēts novērst līdz 2030. gadam saskaņā ar 
bāzes līnijas scenāriju gan enerģijas pieprasījuma, gan 
piedāvājuma līmenī. Piedāvājuma scenārijs pārsvarā 
paļaujas uz piedāvājuma līmeņa oglekļa izmešu 
daudzuma mazināšanu, bet pārējie divi scenāriji paredz 
līdzsvaru starp pieprasījuma un piedāvājuma līmeņa 
darbībām. Iepriekš tekstā minētajā iedalījumā “Dažādi 
kurināmā veidi” ir ņemta vērā gan pāreja kurināmā jomā 
no akmeņoglēm uz dabasgāzi, gan termiskās 
efektivitātes pasliktināšanās ietekme, ko rada apstāklis, 
ka oglekļa piesaistīšanai ir vajadzīga enerģija. Tomēr 
salīdzinājumā ar vispārējo novērsto izmešu daudzumu 
pēdējā minētā ietekme ir maza. 

Saskaņā ar efektivitātes un RES scenāriju 
elektroenerģijas ražošanā notiek paļaušanās galvenokārt 
uz atjaunojamajiem enerģijas veidiem un dažādu 
kurināmā veidu izmaiņām, dodot priekšroku gāzei, lai 
samazinātu izmešu daudzumu. Saskaņā ar šo scenāriju 
izmanto arī vairāk enerģijas, nekā to paredz bāzes līnijas 
scenārijs – dažas valstis, kas pieļauj kodolenerģijas 
plašāku izplatību, veic lielākus ieguldījumus. 

Elektroenerģijas ražošanā saskaņā ar piedāvājuma 
scenāriju galvenokārt paļaujas uz kodolenerģiju un CCS, 
bet mazāk – uz atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Šajā 
scenārijā paredzētās dažādu fosilā kurināmā veidu 
izmaiņas (t. i., pāreja uz gāzi) ir mazākas, 

34. ATTĒLS. NOVĒRSTO CO2 IZMEŠU SADALĪJUMS 
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daļēji tāpēc, ka CCS tehnoloģija ļauj saglabāt 
akmeņogļu izmantošanu, un daļēji tāpēc, ka ir lielākas 
kodoltehnoloģiju attīstības iespējas. 

Scenārijā “Elektrības nozīme” ir ievērota 
līdzsvarotāka pieeja dažādu oglekļa 
samazināšanas līdzekļu relatīvajai izmantošanai. 
Scenārijs paredz ne vien kodoltehnoloģiju un CCS 
izmantošanu, bet arī atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu daudz lielākā apjomā 2030. gadā, 
nekā to paredz piedāvājuma un bāzes līnijas 
scenārijs7. Šī “portfeļa” pieeja, kas raksturīga 
scenārijā “Elektrības nozīme”, izskaidro tā lielāko 
efektivitāti no ekonomisko izmaksu un oglekļa 
vērtības viedokļa. Šī līdzsvarotā pieeja nodrošina 
zemākas ekonomiskās izmaksas, jo, to īstenojot, 
visus oglekļa samazināšanas līdzekļus izmanto 
optimālajā ar izmaksām saistītajā līmenī. Ja netiktu 
pieļauta iespēja samazināt oglekļa daudzumu, tas 
nozīmētu, ka, lai sasniegtu CO2 izmešu daudzuma 
vienādu vispārējo samazinājumu, būtu jāizmanto 
daži citi līdzekļi neoptimālos izmaksu līmeņos. 

Tomēr tas nav vienīgais iemesls, kāpēc scenārijs 
“Elektrības nozīme” ir efektīvāks no izmaksu un 
oglekļa vērtības viedokļa. Šis scenārijs paredz arī 
maksimāli palielināt ieguvumus, ko nodrošina 
portfeļa pieeja, jo tas pieļauj izmešu daudzuma 
lielāku samazinājumu, kam nav vajadzīgas lielas 
izmaksas, plašāk ieviešot efektīvas elektroierīces, 
elektriskos transportlīdzekļus, apgaismojumu utt. 
un turklāt pārstrukturizējot enerģētikas nozari zema 
oglekļa izmešu līmeņa enerģijas pārveides sistēmā. 
Šis scenārijs apvieno uzlabotu elektrotehnoloģiju 
priekšrocības (elektrotīklā uzlādējami 
hibrīdtransportlīdzekļi, siltumsūkņi utt.), attiecībā uz 
kurām scenārijs “Elektrības nozīme” paredz to 
ievērojamu akceptēšanu tirgū un tehnoloģiskus 
panākumus. Šo elektrotehnoloģiju nozīme attaisno 
terminu “elektroenerģijas inteliģenta izmantošana”, 
jo tās veicina energoefektivitāti atsevišķos 
elektroenerģijas pielietojumos un elektroenerģijas 
plašāku izmantošanu siltumtehnoloģijās un 
transportā. 

35. ATTĒLS. ELEKTROENERĢIJAS PIEPRASĪJUMS (ES-25) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. TABULA. IZMAKSU IZMAIŅAS 
 

REZULTĀTI ATTIECĪBĀ UZ ES – 2030. GADS 
BĀZES 
LĪNIJAS 

SCENĀRIJS 
SCENĀRIJS 

“ELEKTRĪBAS 
NOZĪME”

PIEDĀVĀJUMA 
SCENĀRIJS 

EFEKTIVITĀTES 
UN RES 

SCENĀRIJS
Elektroenerģijas kopējās izmaksas (2005. g. = 100) 146 147 161 156 
Elektroenerģijas kopējās izmaksas, izteiktas 5 no 
IKP 9,57 9,64 10,61 10,27 

Elektroenerģijas kopējās izmaksas uz vienību 
(2005. g. = 100) 124 139 142 153 

Elektroenerģijas vidējā cena (2005. g. = 100) 111 121 133 123 

Oglekļa vērtība €’2005/tCO2 5 35 63 125 
Ieguldījumi elektroenerģijā, miljardi € (līdz 
2030. gadam) 933 1115 1036 1039 

7 Atjaunojamo enerģijas avotu netieša izmantošana siltumsūkņos (no vides iegūtā enerģija) nav iekļauta aprēķinā, un tāpēc scenārija “Elektrības nozīme” 
netiešā ietekme uz atjaunojamajiem enerģijas avotiem nav ņemta vērā. Eiropas Komisijas nesen izstrādātajos dokumentos ir atzīta siltumsūkņu kā 
atjaunojamā enerģijas avota izmantošana, bet Eurostat vēl nav noteicis standarta statistikas sistēmu saistībā ar siltumsūkņiem un atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem. 
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Salīdzinot dažādajos scenārijos paredzēto izmešu 
samazināšanas izmaksu izmaiņas, ir skaidrs, ka scenārijam 
“Elektrības nozīme” ir priekšrocības, kas izriet no 
piedāvājuma “portfeļa” pieejas apvienojumā ar 
elektroenerģijas “inteliģentu” izmantošanu pieprasījuma 
līmenī (5. tabula). 

Papildu izmaksas, kas radīsies saskaņā ar scenāriju 
“Elektrības nozīme”, ir pamatotas – enerģētikas kopējo 
izmaksu īpatsvars procentos no IKP ir nedaudz lielāks nekā 
bāzes līnijas scenārijā paredzētais, bet pārējos divos 
scenārijos ir paredzēts būtisks šā īpatsvara palielinājums. 

Scenārijs “Elektrības nozīme” ir daudzsološāks ekonomikas 
attīstības ziņā, ņemot vērā to, ka tajā paredzētas zemākas 
enerģētikas izmaksas8 un ka tas ir arī spēcīgāks, jo tā 
paļaušanās uz plašāku piedāvājuma – un pieprasījuma – 
risinājumu portfeli ļauj sistēmai labāk pielāgoties 
neparedzētām izmaiņām vai notikumiem. 

Ir svarīgi uzsvērt, ka visos trijos alternatīvajos scenārijos ir 
paredzēts aizstāt naudas līdzekļu pārskaitījumus ārvalstīs, lai 
maksātu par importēto enerģiju ar lielākiem ieguldījumiem un  

citiem izdevumiem, ko sedz Eiropas vietējās nozarēs, 
piemēram, aprīkojuma preču rūpniecībā. Šāda aizstāšana 
labvēlīgi ietekmē ekonomikas izaugsmi. Tomēr visos trijos 
scenārijos ir paredzēts, ka enerģētikas nozarē izmaksas būs 
augstākas nekā citās ekonomikas nozarēs. Tā kā enerģētika 
ir “materiālu” ražošanas nozare, tajā parasti ir mazāka reizuļa 
ietekme nekā citās nozarēs, tādējādi nelabvēlīgi ietekmējot 
ekonomikas izaugsmi. Scenārijā “Elektrības nozīme” ir 
paredzēts aizstāt vairāk importētās elektroenerģijas nekā 
pārējos scenārijos, un vienlaikus tas paredz zemākas pārējo 
ekonomikas nozaru izmaksas. Tāpēc šim scenārijam ir 
lielāka vispārējā efektivitāte, ja vērtē, ņemot vērā ietekmi uz 
ekonomikas izaugsmi. Tomēr ilgtermiņa neto ietekme uz 
ekonomikas attīstību būs atkarīga no Eiropas tehnoloģiskās 
un rūpnieciskās dinamikas – enerģētikas un vides 
pārstrukturizācija atsevišķos ekonomikas un rūpniecības 
apstākļos var izraisīt endogēnu ekonomikas izaugsmi, 
nodarbinātību un aprīkojuma preču un pakalpojumu eksportu. 
Kopumā jāuzsver, ka enerģētikas pārstrukturizācija – kaut arī 
izmaksas ir augstas – varētu radīt tādu pašu vai pat lielāku 
IKP pieaugumu. 

6. TABULA. ALTERNATĪVO SCENĀRIJU VISPĀRĒJĀ EFEKTIVITĀTE 

 
 

2005=100 2030 2050 2030 2050 2030 2050
Bāzes līnijas scenārijs 146 159 126 138 110 96

Scenārijs “Elektrības nozīme” 147 164 105 102 70 50
Piedāvājuma scenārijs 161 169 115 114 70 50
Efektivitātes un RES scenārijs 156 164 128 137 70 50

(Rezultāti 2030. un 2050. gadā ir izteikti ar indeksu, kas 2005. gadā = 100)9 
6. tabulā ir attēlota vispārējā efektivitāte Eiropas Savienības 
enerģētikas politikas pamatmērķu izteiksmē. Atbilstoši 
vienlīdzīgiem vides ierobežojumiem scenārijs “Elektrības 
nozīme” ir efektīvāks nekā pārējie scenāriji ekonomiskās 
konkurētspējas ziņā un ņemot vērā Eiropas atkarību10 no 
konkurējoša importa. 

4.5. Nobeiguma piezīmes 
par modelēšanas darbu 

Bāzes līnijas scenārijs nepārprotami paredz neilgtspējīgu 
nākotni, domājot par ietekmi uz vidi (klimata pārmaiņas) un 
piedāvājuma drošību (atkarība no importa). 

Vairākos gadījumos ir veikta modeļu jutīguma analīze, 
lai pārbaudītu šo rezultātu spēku. Citu jutīguma 
analīzes gadījumu starpā ir kvantificēti scenāriji, kas 
saistīti ar augstākām naftas un gāzes cenām. 
Rezultāti liecina par tādiem pašiem secinājumiem, 
kādi izklāstīt iepriekš. 

Bāzes līnijas scenāriju varētu uzlabot, ja tajā būtu paredzēta 
kodolenerģijas izmantošanas iespēja (t. i., nebūtu paredzēta 
pakāpeniska tās izmantošanas samazināšana un 
ekspluatācijas termiņa pagarināšana) un ja energoefektivitātes 
un atjaunojamo enerģijas resursu politikai būtu jābūt 
efektīvākai. 

Ņemot vērā augsto mērķi, proti, samazināt CO2 izmešu 
daudzumu par 30% 2030. gadā, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni, to risinājumu kopums, kuri saistīti ar zema oglekļa 
izmešu līmeņa elektroenerģiju, gan pieprasījuma, gan 
piedāvājuma līmenī varētu būt ļoti lietderīgs no izmaksu 
viedokļa. 

8 Uz enerģijas modeļiem tas neattiecas, jo ekonomikas izaugsme ir ārējs nemainīgs pieņēmums.  
9 CO2 izmešu daudzums 2005. gadā bija apmēram tāds pats kā 1990. gadā. 

10 Rādītājs “atkarība no importētās naftas un gāzes” ir pakāpe, kādā Eiropas energosistēma ir atkarīga no konkurējoša importa, un to aprēķina, naftas un gāzes 
neto importu dalot ar kopējo vajadzīgo primāro enerģiju. 
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RADĪTIE CO2 IZMEŠI

ELEKTROENERĢIJAS 
KOPĒJĀS IZMAKSAS



Šis ar elektroenerģiju saistītais risinājumu kopums 
rada ievērojamu labumu, jo tas mazina atkarību no 
naftas un gāzes importa. Šis kopums ļauj notikt 
augstai tehnoloģiskai attīstībai visās 
elektroenerģijas jomās un var veicināt labvēlīgu 
ietekmi uz ekonomikas izaugsmi. Minētais kopums 
ir saistīts ar papildu izmaksām, kas rodas 
patērētājiem, bet tas ir pamatots un optimizēts. 

Šajā kopumā elektroenerģijas plašāka, toties 
inteliģenta izmantošana ir apvienota ar 
elektroenerģijas ražošanu, radot mazu oglekļa 
daudzumu – tas ir galvenais izmaksu 
efektivitātespriekšnosacījums. To ir iespējams 
īstenot, veiksmīgi ieviešot vairākas tehnoloģijas un 
politikas jomas, piemēram, 
• elektrotīklā uzlādējamos hibrīdtransportlīdzekļus; 
• siltumsūkņus, efektīvu apgaismojumu utt.; 
• augstu energoefektivitātes attīstību; 
• lielāku atjaunojamo enerģijas avotu 

potenciālu; 
• oglekļa piesaistīšanu un 
uzglabāšanu;  
• kodolenerģiju. 

Ar elektroenerģiju saistītu risinājumu kopuma 
izmaksu efektivitātes pamatā ir tā līdzsvarotā 
“portfeļa” pieeja un elektroenerģijas inteliģenta 
izmantošana. Visām iespējām – gan attiecībā uz 
pieprasījumu, gan piedāvājumu – ir jābūt 
pieejamām, lai izmantotu visaugstāko to potenciālu 
ar mazām izmaksām. Pieejas, kurās nav atsevišķu 
iespēju, nav lietderīgas no izmaksu viedokļa. 

Jutīguma analīze, ilgtermiņa (līdz 2050. gadam) 
prognozes un arī scenāriji, kuros tiek pieņemts, ka 
būs ļoti augstas fosilā kurināmā cenas, apstiprina 
iepriekš izklāstītos rezultātus un pierāda to spēku. 
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5. IETEIKUMI POLITIKAS JOMĀ 

 

Labas ziņas 

Šajā ziņojumā aprakstītā analīze pierāda, ka 
elektroenerģija var būtiski veicināt trīs galvenos 
Eiropas enerģētikas politikas “pīlārus”. Tai ir galvenā 
nozīme siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzuma 
būtiskā samazināšanā ar pamatotām izmaksām no 
ekonomikas viedokļa, un tā vienlaikus palīdz mazināt 
atkarību no naftas un gāzes. 

Lai šo iespēju izmantotu, nekavējoties jāīsteno 
nepārprotama enerģētikas politikas virzība. Šai 
enerģētikas politikas jaunajai virzībai nākamajās 
desmitgadēs jābūt balstītai uz pieciem vienlīdz 
svarīgiem pamatprincipiem, kas ir jāattīsta proaktīvi 
un vienlaicīgi. 

• Jāizmanto energoefektivitātes potenciāls 
Energotaupības kultūra ir jāveicina visos 
sabiedrības slāņos, izmantojot dažādus līdzekļus. 
Izglītība, atvieglojumi, standarti un marķēšana, 
pētniecība un tehnoloģiskā attīstība – katrai no šīm 
jomām ir jāveicina energoefektivitāte visās 
ekonomikas nozarēs, proti, mājsaimniecībās, 
rūpniecības un pakalpojumu nozarēs, transporta 
nozarē un visās enerģētikas un tehnoloģiju 
nozarēs. 

• Jāizstrādā zema oglekļa izmešu līmeņa 
elektroenerģijas sistēma, izmantojot visas 
pieejamās iespējas 
Nākamajās desmitgadēs ir jāturpina tādas 
elektrības ražošanas progress, kurā rodas maz 
CO2 izmešu, proaktīvi izmantojot un attīstot visas 
pieejamās iespējas – ūdens enerģiju, citus 
atjaunojamos enerģijas avotus, kodolenerģiju un 
tīrā fosilā kurināmā tehnoloģiju, tostarp oglekļa 
piesaistīšanu un uzglabāšanu. Ikviena politika, kurā 
netiek ņemti vērā šie līdzsvarotā portfeļa īpašie 
elementi, nebūs spējīga radīt spēcīgu un 
ekonomiski pamatotu zema oglekļa izmešu līmeņa 
elektroenerģijas sistēmu. 

• Inteliģenta ekonomikas elektrifikācija 
Inteliģenta ekonomikas elektrifikācija ietver divus 
svarīgus pamatprincipus. 
Pirmais ir uzlabot elektroenerģijas efektivitāti gan 
piedāvājuma, gan pieprasījuma līmenī, attīstot 
efektīvākas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas 
un uzlabojot visu veidu pielietojumu efektivitāti, 
tostarp apgaismojuma, rezerves jaudas, motorizēto 
sistēmu u. c. pielietojumu efektivitāti. 

Otrais ir aktīvi attīstīt tālejošo sinerģiju starp zema 
CO2 izmešu līmeņa elektroenerģijas piegādi un 
energoefektīvām pieprasījuma līmeņa 
elektrotehnoloģijām. 
Šis process ir jāpaātrina daudzos rūpnieciskos vai 
komerciālos pielietojumos un sabiedriskā transporta 
jomā, un tas ir proaktīvi jāizvērš, aptverot divas 
nozares, kurās elektrifikācija ļauj sasniegt ļoti lielu 
progresu, ja vērtē, ņemot vērā energoefektivitāti, 
CO2 izmešu daudzuma samazināšanu un atkarību 
no naftas/gāzes, proti, apkuri un dzesēšanu, 
izmantojot siltumsūkņus, un autotransportu, 
izmantojot elektrotīklā uzlādējamos 
hibrīdautomobiļus. 

•Konsekventa izmantošana 
un uz tirgu vērsta pieeja 
Priekšrocības, ko sniedz esošās un jaunās 
tehnoloģijas gan pieprasījuma, gan piedāvājuma 
līmenī, jāizmanto, tās uztverot praktiski. Tāpēc ir 
vajadzīga konsekventa lietojuma stratēģija, kas 
vērsta gan uz esošo tehnoloģiju plašas 
izmantošanas ieviešanu, gan uz jaunu tehnoloģiju 
īstenošanu uzņēmējdarbībā, izstrādājot pētniecības 
un attīstības demonstrācijas programmas, CO2 
cenu ilgtermiņa signālus un likvidējot šķēršļus 
izplatīšanai tirgū. 
Valsts atbalsta politika, ja tā ir vajadzīga, ir 
jāorganizē tā, lai veicinātu izmaksu efektivitāti un 
sekmētu jaunu tehnoloģiju ātru izplatīšanos tirgū. 
Ņemot vērā to, ka ieguldījumi enerģētikā 
piedāvājuma līmenī un daži ieguldījumi 
pieprasījuma līmenī ir ilgtermiņa ieguldījumi, oglekļa 
cenu noteikšanai jābūt pārredzamai ilgtermiņā, lai 
veicinātu ar klimata pārmaiņām saistītu pasākumu 
iekļaušanu ieguldījumu un uzņēmējdarbības 
stratēģijās. 

• Globāla sadarbība globālos jautājumos 
Enerģētikas politikas jaunā virzība nostiprina 
piedāvājuma drošību un veicina pasaules mēroga 
pieeju attiecībā uz klimata pārmaiņām, dažādojot 
elektroenerģijas apgādi, kā arī starptautiskus 
solidaritātes mehānismus, elektroenerģijas 
piegādātāju un patērētāju sadarbību starptautiskā 
līmenī un uzņēmējdarbības jomā, starptautisko 
sadarbību pētniecības un attīstības un 
demonstrācijas projektu jomā un starptautisku 
politikas un sadarbības sistēmu klimata pārmaiņu 
jautājumos. 
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