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Saīsinājumi 

AER 

ASN 

CSDD 

atjaunojamie energoresursi 

augstspiediena nātrija spuldze 

Ceļu satiksmes drošības direkcija 

CSP Centrālā statistikas pārvalde  

CSS Centralizētā siltumapgādes sistēma 

ES 

Hg 

Eiropas Savienība 

augstas intensitātes izlādes dzīvsudraba spuldze 

IERP Smiltenes novada pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 

LED Gaismu emitējošas diodes (light emitting diodes LED) 

KLS 

MH 

MK 

kompaktās luminiscences spuldzes 

metāla halīda spuldzes 

Ministru kabinets 

NAP 2020 Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam 

Stratēģija 2030 Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika 

sabiedrībai 

PLMP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PII Pirmsskolas izglītības iestāde 

ZPI zaļais publiskais iepirkums 

NZ nav zināms  
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Kopsavilkums 
Energoplānošana ir nepārtraukts energosistēmas elementu ilgtermiņa attīstības un 

plānošanas process. Ilgtspējīga energoplānošana pašvaldībā ir cieši saistīta ar atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas veicināšanu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai, 

energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās, infrastruktūrā un ierīcēs, kā arī transporta sektorā. 

Energoplānošana ietver ne tikai esošās situācijas novērtējumu un rīcību izstrādi, bet arī 

paredzēto pasākumu īstenošanu un to nepārtrauktu novērtējumu (monitoringu). Tas, 

savukārt, rada nepieciešamību veikt izmaiņas plānotajos pasākumos.  

Smiltenes novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns (IERP) ir izstrādāts, balstoties uz 

Latvijas normatīvajos dokumentos izvirzītajiem mērķiem, kā arī divām dažādām metodikām:  

 Eiropas Komisijas Pilsētu mēru pakta iniciatīvas ietvaros sagatavoto metodoloģiju CO2 
emisiju novērtējumam; 

 Latvijas standarta LVS EN ISO 50001:2012 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un 
lietošanas norādījumi” procedūru. 

Eiropas Savienības (ES) un nacionālās politikas mērķi ir apskatīti un definēti IERP 1.nodaļā, 

bet 2.nodaļā ir dots ieskats esošajā situācijā Smiltenes novadā. Tas ietver gan enerģijas 

ražošanas avotu analīzi, gan enerģijas patēriņa izvērtējumu pašvaldības, dzīvojamās un 

citās ēkās un ierīcēs, t.sk. ielu apgaismojumam, gan pašvaldības un privātā transporta 

enerģijas patēriņa novērtējumu. Esošās situācijas raksturošanā izmantoti ISO 5000:2011 

norādījumi. IERP 3.nodaļā ir aprēķinātas vēsturiskās CO2 emisijas Smiltenes novadā, bet 

4.nodaļā ir definēti ilgtspējīgas enerģētikas mērķi un rīcības šo mērķu sasniegšanā. IERP 

noslēgumā 5.nodaļā ir aprakstīta monitoringa sistēma, kas apraksta plānoto pasākumu 

izvērtēšanas kārtību. 

IERP ir izstrādāts, ņemot vērā 2014.gada 2.decembra MK noteikumu N.737 „Attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 2. un 25.punkta 

prasības. 

Lai pilsētā veicinātu izmaiņas enerģētikas politikas jomā un nodrošinātu kvalitatīvu Smiltenes 

novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna (IERP) izstrādi un energopārvaldības sistēmas 

ieviešanu, 2015.gada janvārī tika izveidota IERP darba grupa1. Darba grupas 

pamatuzdevums bija uzraudzīt kvalitatīva Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības 

plāna izstrādi, energopārvaldības sistēmas ieviešanu Smiltenes novadā un IERP plānā 

paredzēto pasākumu ieviešanu, nodrošinot nepārtrauktu energoefektivitātes rādītāju un 

energopārvaldības sistēmas uzlabošanu. 

  

                                                
1
 Smiltenes novada domes 2015. gada 25. janvāra rīkojums Nr. 10-1 „Par Smiltenes novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģijas 

rīcības plāna izstrādes vadības darba grupas izveidošanu” 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the 
authors. It does not necessarily represent the opinion of the European 
Union. Neither the EASME nor the European Commission are 
responsible for any use that may be made of the information contained 
therein. 

 



 

 

Twitter: @500001SEAPs 
www.500001seaps.eu  

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016.-2020.gadam 6 

 

1. ES un valsts nostādnes enerģijas 
politikas īstenošanai 

Valsts augstākajā ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentā „Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” kā galvenais mērķis enerģētikas sektorā ir noteikta 

valsts enerģētiskās neatkarības nodrošināšana, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu 

un integrējoties ES enerģijas tīklos. Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā 

ir noteikti šādi septiņi svarīgākie veicamie pasākumi, kas savstarpēji salīdzināmi pret valsts 

un pašvaldību investīciju vienību: 

 daudzdzīvokļu māju atjaunošana un siltumenerģijas patēriņa samazināšana; 

 siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana; 

 investīcijas centralizētajās siltumapgādes sistēmās – siltumtīklu zudumu samazināšana 
ļaus būtiski ietaupīt līdzekļus, kuri tiek izlietoti kurināmā iegādei; 

 elektroenerģijas pārvades un sadales zudumu samazināšana; 

 elektriskā transporta energoefektivitātes uzlabošana un sasaiste ar citiem transporta 
veidiem; 

 energoefektīvs ielu apgaismojums pilsētās; 

 racionāla enerģijas patēriņa veicināšana mājsaimniecībās: nozīmīga loma ir iedzīvotāju 
izglītošanai un viņu izpratnes veicināšanai par enerģijas taupīšanas iespējām; 

 valsts un pašvaldību iepirkumu konkursu kritērijos būtu jāiekļauj energoefektivitāte un 
produktu dzīves cikla analīzes apsvērumi. 

Valsts augstākais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments „Latvijas nacionālais 

attīstības plāns 2014.-2020.gadam” (NAP2020) nosaka trīs galvenās prioritātes, kuru 

starpā viens no rīcības virzieniem ir energoefektivitāte un enerģijas ražošana. NAP2020 ir 

uzskaitīti septiņi uzdevumi, kuriem tiek plānots indikatīvais pieejamais finansējums 1239 

miljonu EUR apmērā:  

 pašvaldību energoplānu izstrāde, paredzot kompleksus pasākumus energoefektivitātes 
veicināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem; 

 energoefektivitātes programmas valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku sektorā; 

 atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamiem 
energoresursiem; 

 atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem; 

 atbalsta programmas pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem transporta sektorā un 
nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, atbalstot tikai tādus alternatīvos 
energoresursus, kas ir ekonomiski izdevīgi, kā arī atbalstot inovāciju, kuras rezultātā tiek 
sekmēta ekonomiski izdevīgu alternatīvo energoresursu izmantošana; 

 atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas ražošanā, samazinot atkarību no 
fosilajiem energoresursiem, un energoefektivitātes veicināšana centralizētajā 
siltumapgādē; 

 energoinfrastruktūras tīklu attīstība. 
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2014.gada decembrī Eiropas Komisija apstiprināja Latvijas Partnerības līgumu ES fondu 

2014.-2020.gada plānošanas periodam. Plānā ir iekļauts indikatīvais naudas dalījums 10 

prioritārajiem virzieniem. Viens no ES uzstādījumiem visām dalībvalstīm, ir novirzīt vismaz 

20% no kopējā budžeta ar klimata pārmaiņām saistītām aktivitātēm2.  

2013.gada 28.maijā Ministru kabinets izskatīja Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu 

par „Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika 

sabiedrībai” (Stratēģija 2030). Stratēģija ir izstrādāta, lai piedāvātu jaunu enerģētikas 

politikas scenāriju, kas vērsts ne vien uz enerģētikas sektora attīstību, bet skata to kontekstā 

ar klimata politiku – ES saistošo ietvaru siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Tās 

galvenais mērķis ir konkurētspējīga ekonomika, veidojot sabalansētu, efektīvu, uz tirgus 

principiem balstītu enerģētikas politiku, kas nodrošina Latvijas ekonomikas tālāko attīstību, 

tās konkurētspēju reģionā un pasaulē, kā arī sabiedrības labklājību. 

Viens no Stratēģijas 2030 apakšmērķiem ir ilgtspējīga enerģētika. To plānots panākt, 

uzlabojot energoefektivitāti un veicinot efektīvas atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

tehnoloģijas. Energoefektivitātei ir jākļūst par horizontālu starpnozaru politikas mērķi, 

iekļaujot to citās politikas jomās, tādās kā reģionālā un pilsētu attīstība, transports, 

rūpniecības politika, lauksaimniecība. Stratēģijā ir noteikti šādi mērķi un rezultativitātes 

rādītāji 2030.gadā: 

 nodrošināt 50% AER īpatsvaru bruto enerģijas gala patēriņa (nesaistošs mērķis); 

 par 50% samazināt enerģijas un energoresursu importu no esošajiem trešo valstu 
piegādātājiem; 

 vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei tiek samazināts par 50% pret pašreizējo 
rādītāju, kas ar klimata korekciju ir aptuveni 200 kWh/m2 gadā. 

Stratēģijā ir uzskaitīta virkne pasākumi, kas paredzēti, lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus 

un rādītājus.  

2016.gada 9.februārī Ministru Kabinets apstiprināja „Enerģētikas attīstības 

pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kas balstītas uz Stratēģijā 2030 noteiktajiem 

pamatvirzieniem. Pamatnostādnes ir balstītas uz Eiropas Savienības 2007.gadā izvirzītajiem 

mērķiem atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas 

jomā, kas sasniedzami līdz 2020.gadam: 

 par 20% samazināts primārās enerģijas patēriņš (salīdzinot ar prognozēto attīstības 
tendenci); 

 par 20% palielināta atjaunojamo energoresursu (AER) daļa kopējā enerģijas patēriņā; 

 par 20% samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas, salīdzinot ar 1990.gada līmeni. 

Pamatnostādnēs ir izvirzīti vairāki gan saistoši, gan nesaistoši mērķi:  

                                                
2
 Klimata pārmaiņu pasākumi ir klimata pārmaiņas mazinošie pasākumi, piemēram, energoefektivitātes paaugstināšana, 

atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana, un klimata adaptācijas pasākumi, piemēram, plūdu risku, krasta erozijas 
mazināšana un citi 
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 energoapgādes drošuma paaugstināšana; 

 ilgtspējīga enerģētika:  

o attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, laika posmā līdz 2020.gadam Latvijā ir 
noteikti vairāki mērķi: 

 AER īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā 2020.gadā -  40%, mērķis 
ir saistošs, noteikts AER Direktīvā 2009/28/EK un Latvijas nacionālajā 
reformu programmā „ES 2020”; 

 AER īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā transporta sektorā 
2020.gadā – 10%, mērķis ir saistošs, noteikts AER Direktīvā 
2009/28/EK un Latvijas nacionālajā reformu programmā „ES 2020”; 

 samazināt SEG emisijas uz vienu piegādātās degvielas vai enerģijas 
vienību līdz 2020.gadam par 6%; 

o attiecībā uz energoefektivitāti laika posmā līdz 2020.gadam Latvijā ir noteikti 
vairāki mērķi: 

 primārās enerģijas ietaupījums 2020.gadā - 0,670 Mtoe (28 PJ), 
mērķis nesaistošs, noteikts Latvijas nacionālajā reformu programmā 
„ES 2020”; 

 valsts obligātais uzkrātais gala enerģijas ietaupījums līdz 2020.gadam 
- 0,850 Mtoe, mērķis saistošs, noteikts saskaņā ar Energoefektivitātes 
Direktīvu 2012/27/ES;   

 katru gadu renovēti 3% no tiešās pārvaldes ēku platības (maksimālā 
prognoze – kopā renovēti 678 460 m2) - mērķis saistošs, noteikts 
Energoefektivitātes Direktīvā 2012/27/ES;  

 samazināt vidējo siltumenerģijas patēriņu apkurei  (ar klimata 
korekciju) par 50% pret 2009.gada patēriņu (202 kWh/m2), līdz 
2020.gadam jāsasniedz mērķis 150 kWh/m2 gadā. Mērķis nesaistošs, 
definēts Enerģētikas stratēģijā 2030.   

 energointensitātes samazināšanos no 372,9 kg naftas ekvivalenta uz 
1000 euro no IKP 2010.gadā līdz 280 kg naftas ekvivalenta uz 1000 
euro no IKP 2020.gadā. 

 Līdz ar to Latvijai ir obligāti mērķi vides sektorā, kas vistiešāk skar arī enerģētiku:  

o ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas nozarēs ne-ETS tā, lai pieaugums 
nepārsniegtu 17%, salīdzinot ar 2005.gadu; 

o ierobežot valsts kopējās SEG emisijas, lai 2020.gadā tās nepārsniegtu 12,16 
Mt CO2 ekvivalenta. 

ES energoefektivitātes mērķi ir atrunāti Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 

2012/27/ES par energoefektivitāti, kurā noteikti dalībvalstu līmenī veicamie pasākumi. 

Latvijas indikatīvais mērķis un arī pārējās direktīvas prasības ir iestrādātas 

Energoefektivitātes likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 29.martā. Obligātais enerģijas 

galapatēriņa ietaupījuma mērķis 2014.-2020. gadam atbilst enerģijas ietaupījumam 2474 

GWh (0,213 Mtoe; 8,9 PJ) 2020.gadā.  

Likuma 5.pantā par energoefektivitāti valsts un pašvaldības sektorā ir noteiktas šādas 

tiesības un iespējas: 
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(1) Valsts iestādēm un pašvaldībām ir tiesības: 

1) izstrādāt un pieņemt energoefektivitātes plānu kā atsevišķu dokumentu vai 

kā pašvaldības teritorijas attīstības programmas sastāvdaļu, kurā iekļauti 

noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi; 

2) atsevišķi vai kā sava energoefektivitātes plāna īstenošanas sastāvdaļu 

ieviest energopārvaldības sistēmu; 

3) izmantot energoefektivitātes pakalpojumus un slēgt energoefektivitātes 

pakalpojuma līgumus, lai īstenotu energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumus. 

(2) Republikas pilsētu pašvaldības savā saimniecībā ievieš sertificētu 

energopārvaldības sistēmu. 

(3) Novadu pašvaldības, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un 

iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, un valsts tiešās pārvaldes iestādes, kuru 

īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmetru vai lielāku kopējo apkurināmo 

platību, ievieš energopārvaldības sistēmu. Novadu pašvaldības un valsts tiešās 

pārvaldes iestādes attiecīgo sistēmu ievieš viena gada laikā no minēto nosacījumu 

iestāšanās dienas. 

(6) Vērtējot projektus, kuri tiks pilnībā vai daļēji īstenoti, izmantojot maksājumus no 

valsts budžeta, valsts galvojumus, kredītu procentu likmju subsīdijas vai citu finanšu 

palīdzību, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts vai Eiropas Savienības budžeta 

līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, valsts iestādēm un pašvaldībām, 

kuru pienākums atbilstoši šā likuma noteikumiem ir ieviest energopārvaldības sistēmu 

un kuras šo pienākumu ir izpildījušas, palielina atbilstoši kvalitātes vērtēšanas 

kritērijiem maksimāli iegūstamo punktu skaitu, ievērojot kārtību, kādu nosaka 

normatīvais akts par attiecīgā finansējuma piešķiršanu. 

2011.gada 15.decembrī Eiropas Komisija pieņēma „Enerģētikas ceļvedi 2050”3. Ceļvedis 

piedāvā vairākus scenārijus, kā varētu attīstīties energosektors Eiropas Savienībā līdz 

2050.gadam. Dokuments pierāda, ka dekarbonizācija ir iespējama un norāda, ka lēmumi, 

kas tiek pieņemti tagad, jau veido 2050.gada energosistēmu.  

Dažādos normatīvajos aktos augstāk uzskaitītie mērķi ir sasniedzami, kopīgi sadarbojoties. 

Vietējām pašvaldībām un novadiem ir izšķiroša loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, 

jo 80% no enerģijas patēriņa un CO2 emisiju ir cieši saistīti ar pilsētu darbību. Tāpēc, pēc ES 

Klimata un enerģētikas tiesību akta kopuma pieņemšanas 2008. gadā, Eiropas Komisija 

izveidoja Pilsētu mēru pakta iniciatīvu, lai apstiprinātu un atbalstītu vietējo pašvaldību 

centienus ilgtspējīgas enerģētikas politikas īstenošanā. Pilsētu mēru pakts šobrīd ir vienīgā 

kustība, kas apvieno vietējus un reģionālus dalībniekus ES mērķu sasniegšanai. Kopš 

2008.gada iniciatīvai ir pievienojušās 19 Latvijas pašvaldības, to skaitā vairākas Rīgas 

plānošanas reģiona pašvaldības – Rīga, Salaspils, Lielvārde, Ķegums, Ikšķile, Ogre un 

                                                
3 COM(2011) 885final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:LV:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:LV:PDF
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Jūrmala. Šīs pašvaldības ir uzņēmušās saistības līdz 2020.gadam savā teritorijā samazināt 

CO2 emisijas par 20%.  

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ieteikumus enerģijas sektora plānošanai pašvaldībās, 

ņemot vērā Latvijas politikā noteiktās prioritātes, kā arī izpildot Energoefektivitātes direktīvas 

2012/27/ES prasības attiecībā uz pašvaldību energoplānošanu un publiskā sektora parauga 

lomu energoefektivitātes jomā. Energoplānošanas ieteikumi „Rokasgrāmata pašvaldību 

energoplānošanai” ir publicēti  Ekonomikas ministrijas mājas lapā4.  

Smiltenes novada IERP izvirzītie mērķi ir cieši saistīti ar ES un valsts mērķiem ilgtspējīgas 

enerģētikas jomā, kā arī šis politikas plānošanas dokuments ir saistīts ar pašvaldības 

stratēģiskās plānošanas dokumentiem. 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037 ir hierarhiski augstākais 

vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokuments, saskaņā ar kuru izstrādāta Smiltenes 

novada attīstības programma 2012-2018.gadam un Smiltenes novada teritorijas 

plānojums. 

IERP izstrādē ir ņemti vērā augstāk aprakstīto plānošanas dokumentu mērķi, prioritātes un 

rīcības. To sasaiste ar esošajiem plānošanas dokumentiem ir norādīta pie katras plānotās 

rīcības. 

 

 

  

                                                
4
 Pieejams šeit: https://www.em.gov.lv/files/energetika/2903r_2.pdf 

https://www.em.gov.lv/files/energetika/EES_1.doc
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2. Esošā situācija 
Smiltenes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā un tā administratīvais centrs ir 

Smiltenes pilsēta. Novada kopējā platība ir 946,85 km2. Vislielāko platību no novada 

teritorijas aizņem Launkalnes pagasts ar 221,87 km2
,
 bet vismazākā platība ir Smiltenes 

pilsētai – 7,2 km2. Smiltenes pilsēta atrodas aptuveni 30 km no Valmieras un 134 km no 

Rīgas. Novads robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas, Beverīnas, 

Vecpiebalgas un Priekuļu novadiem. Smiltenes novada teritorija attēlota 2.1.attēlā.  

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga–Veclaicene–Sanktpēterburga 

(Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–

Gulbene, Smiltene–Strenči. 

 
2 .1 .A T TĒ LS .   S M IL TE N E S NOVADA T ER I TOR IJA  

Lielākās ūdensteces novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vijas upe. Lielākās 

ūdenstilpnes ir Lizdoles, Niedrājs, Spiciera ezeri. Smiltenes novads ir viens no 

mežainākajiem Latvijas novadiem – 54% no novada kopējās teritorijas aizņem meža zemes, 

bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 38%5. 

Smiltenes novadu veido Smiltenes pilsēta un 8 pagasti: 

 Bilskas pagasts; 

 Blomes pagasts; 

 Brantu pagasts;  

 Grundzāles pagasts; 

                                                
5 Nekustamo īpašumu nodaļas dati par 2014. gadu 
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 Launkalnes pagasts; 

 Palsmanes pagasts; 

 Smiltenes pagasts; 

 Variņu pagasts. 

 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem (PMLP), deklarēto iedzīvotāju 

skaits 2016.gada janvārī Smiltenes novadā bija 13275 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits kopš 

2007. gada ir samazinājies par 9,3% (sk. 2.2.att.).  

          
2 .2 .A T TĒ LS .   I ED ZĪ VO TĀJ U  SKA IT S S MI L TE NE S NO VADĀ P A GADI EM  

Kā redzams 2.2.attēlā, sākot ar 2012.gadu, iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā sarūk 

straujāk. Lielākā daļa iedzīvotāju 41,3% dzīvo Smiltenes pilsēta, bet pagastos iedzīvotāju 

skaita sadalījums 2016.gada janvārī norādīts 2.3.attēlā.  

 

 

 

 

 

 

 

2 .3 .A T TĒ LS .  IED ZĪ VO T Ā J U  SADAL ĪJU M S P A P A GAS TI EM  

Bilskas pagasts 
9% 

Blomes pagasts 
8% 

Brantu pagasts 
4% 

Grundzāles 
pagasts 

7% 

Launkalnes 
pagasts 

9% 

Palsmanes pagasts 
7% 

Smiltenes pagasts 
9% 

Variņu pagasts 
6% 

Smiltene  
41% 
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Pēc Smiltenes pilsētas nākamie apdzīvotākie pagasti 2016.gada janvārī bija Bilskas, 

Launkalnes un Smiltenes pagasti – attiecīgi 1242, 1213 un 1127 iedzīvotāji. Vismazāk 

apdzīvotais pagasts ir Brantu pagasts, kurā 2016.gada sākumā dzīvoja 580 iedzīvotāji.  

Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo dzīvokļos - visizplatītākais6 mājokļu veids Smiltenes pilsētā ir 

atsevišķs dzīvoklis, bet gandrīz 2 reizes mazāk pilsētā ir individuālās mājas, attiecīgi 1294 un 

775. Pašvaldības īpašumā pilsētā ir tikai 1,5% no kopējās dzīvojamās platības, kas bieži ir 

par iemeslu potenciālo iedzīvotāju zaudēšanai. Smiltenes pilsētas pašvaldības dzīvojamais 

fonds sastāv no kopējās platības 3230 m2, bet privātīpašumā ir 203 153 m2 dzīvojamās 

platības. 

Mājokļu lielums Smiltenes pilsētā ir atšķirīgs, tomēr visvairāk pilsētā mājokļu ir ar 2 istabām 

(860), tad mājokļu ar 3 istabām (591) un 1 – istabas mājokļu (297). Saskaņā ar Smiltenes 

Novada attīstības programma 2012-2018.gadam, būtiskākā daļa dzīvojamās platības 

neatbilst mūsdienu prasībām, kā arī ir nolietota. Turklāt jaunu ēku būvniecība sastāda tikai 

sesto daļu no kopējo Smiltenes novada būvniecības pieteikumu skaita. 

Pagastos pašvaldības rīcībā esošais dzīvojamais fonds proporcionāli ir lielāks un ir 

pietiekams iedzīvotāju izmitināšanai. Tomēr pagastos esošais pašvaldības un privātīpašumā 

esošais dzīvojamais fonda nolietojums ir lielāks un daļa atrodas neapmierinošā stāvoklī.   

                                                
6 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam I sējums (1.daļa) 
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2.1. Enerģijas ražošana 

Enerģijas ražošana Smiltenes novadā notiek trīs veidos:  

 centralizēti – Smiltenes novadā darbojas centralizētā siltumapgādes sistēmas, kas 
siltumenerģijas patērētājus nodrošina ar savās katlu mājās un/vai koģenerācijas stacijās 
ražoto siltumenerģiju, bet saražoto elektroenerģiju nodod valsts vienotajā 
elektroenerģijas tīklā. Centralizētai siltumapgādei ir virkne priekšrocību, tostarp tā 
nodrošina visaugstāko siltumapgādes drošību, ko garantē vairāku siltumavotu pieslēgumi 
kopējiem siltumtīkliem un tīklu racionāls slēgums, kā arī neapdraud patērētāja īpašumu 
ar tiešu uguns vai eksploziju risku; 

 vietējās katlu mājās – patērētāji, kas nav pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai, 
bet ar vienu kopēju siltuma avotu nodrošina siltumenerģiju visai ēkai vai ēku 
kompleksam; 

 individuāli – patērētājs nav pieslēgts centralizētajai siltumapgādes sistēmai, nav uzstādīts 
vietējais siltuma avots, bet siltumenerģija tiek ražota individuāli, piemēram, dzīvoklī 
uzstādīts autonoms apkures katls. 

Smiltenes novadā tika identificēti 17 centralizētie un vietējie siltuma avoti. Dati par katlu māju 
galvenajiem parametriem apkopoti 2.1. tabulā. 

2.1. tabula 

Smiltenes novada katlu māju parametri par 2015. gadu 

Nr. Atrašanās vieta Kurināmais 

Uzstādītā 

jauda, 

MW 

Kurināmā 

patēriņš 

Saražotā 

enerģija, MWh
7
 

Lietderības 

koeficients
8
 

1. 
Rīgas iela 16a 

(CSS) – 2014. gads 

Šķelda 6,50 
53290 m

3
 

26729 
91,1% 

Šķelda CHP 4,9 6046 

2. 
Kalnamuiža 10 

(CSS) – 2014. gads 

Šķelda 
3,0 

3190 t 
6308 

80% 

Granulas 43,02 t 85% 

Saule 0,088 - NZ - 

3. Palsmane (CSS) 
Malka 1,6 961m

3
 

1148 
75% 

Dabasgāze 0,5 20820 m
3
 90% 

4. 

Palsmanes  

internātpamatskola 
(CSS) 

Malka 1,2 390 m
3
 395 75% 

5. 
Birzuļu tautas nams 
(CSS)

9
 

Malka 0,4 276,17 m
3
 280 75% 

6. Blomes pamatskola Malka 0,5 218,56 m
3
 221 75% 

7. 
Grundzāles pagasta 
pārvalde 

Malka 0,5 81,7 m
3
 83 75% 

8. Bilskas pamatskola Malka 0,5 161,18 m
3
 163 75% 

9. 
Bilskas pagasta 
pārvalde 

Malka 0,2 112 m
3
 113 75% 

                                                
7 Siltumenerģija tiek uzskaitīta tikai Rīgas ielas 16a katlu mājā. Pārējos siltuma avotos norādīts aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš.  
8 Kurināmā patēriņa dati un saražotās siltumenerģijas apjoms pieejams tikai Rīgas ielas 16a katlu mājai. Pārējām katlu mājām lietderības 
koeficients pieņemts atkarībā no kurināmā veida. 
9 Apsilda divas ēkas 
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10. 
Grundzāles 
pamatskola 

Malka 

Siltumsūknis 

0,2 

0,025 
18,3 m

3
 19 75% 

11. 
Launkalnes 
sākumskola 

Dīzeļdegviela 0,17 16127 l 144 90% 

12. 
Blomes pagasta 
pārvalde 

Malka 0,10 37,51 m
3
 38 75% 

13. 
Launkalnes pagasta 
pārvalde 

Dīzeļdegviela 0,06 8889 l 79 90% 

14. 
Blomes kultūras 
nams 

Siltumsūknis 0,025 NZ NZ NZ 

15. 
Variņu pagasta 
pārvalde 

Dabasgāze 0,07 11553 m
3
 97 90% 

Malka  1,8 542,43 549 75% 

16. Variņu pamatskola Dabasgāze 0,03 5626 m
3
 47 90% 

17.  Variņu sporta zāle  Dīzeļdegviela  1827 l 16 90% 

KOPĀ 22,368    

Kopējā uzstādītā jauda Smiltenes novada katlu mājās 22,4 MW. Gandrīz puse no uzstādītās 

jaudas ir izvietota Rīgas ielas 16a katlumājā, kas nodrošina siltumapgādi Smiltenes pilsētai. 

2.1.1. Centralizētā siltumenerģijas ražošana 

Centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS) veido: 

 siltuma avots; 

 siltumtīkli; 

 siltumenerģijas patērētāji. 

Pēc šādiem kritērijiem Smiltenes novadā definējamas 6 centralizētās siltumapgādes 

sistēmas. Pie Birzuļu tautas nama diviem malkas katliem bez pašas ēkas papildus pieslēgta 

tikai viena daudzdzīvokļu ēka. Kā redzams 1.tabulā, saražotais siltumenerģijas apjoms arī 

Palsmanes internātpamatskolas un Variņu centralizētas sistēmās saražotais siltumenerģijas 

apjoms ir salīdzinoši neliels. Lielākās CSS Smiltenes novadā ir Smiltenes pilsētā, 

Kalnamuižā un Palsmanē. 

Lielākā uzstādītā jauda ir Smiltenes pilsētas katlu mājā. Kopā ar koģenerācijas staciju tā ir 

11,4 MW: 10,4MWth un 1MWel. 

Lielākā daļa siltuma avotu kā kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus – pārsvarā 

malku un šķeldu. Vidzemes reģionā ir pieejama dabasgāze, tomēr šī energoresursa 

izmantošana netiek pilnīgi izmantota tīklu vājās attīstības un pieaugošās dārdzības dēļ. 

Pēdējos 10 gados ir samazinājusies dabasgāzes izmantošana ražošanas objektos, tomēr 

dabasgāzes patēriņa pieaugums ir individuālo patērētāju vidū10. Smiltenes novadā 

dabasgāze apkurei izmanto Variņu un Palsmanes pagastos. Variņu pagastā ir pieejama 

dabasgāzes sadales infrastruktūra. 

                                                
10 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. 
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Esošās katlu iekārtas objektos lielākajā daļā gadījumu ir labā darba kārtībā un spēj 

nodrošināt tehnoloģijai atbilstošu lietderības koeficientu. Siltuma avotu atrašanās vietas ir 

norādītas 2.4. attēlā. 

2 .1 .A T TĒ LS .  KAT LU  MĀ JU  ATR AŠA NĀS  VI E TAS SM I LT EN ES NOV ADĀ  

Kopējais saražotais siltumenerģijas daudzums Smiltenes novadā no 2006.gada līdz 

2014.gadam ir bijis 22 – 35 GWh. Saražotās siltumenerģijas apjoms Smiltenes novadā dots 

2.5. attēlā.  

2 .5 .  A T TĒ LS .  K OP ĒJ AI S  S MI L TEN ES NO VADĀ SAR A ŽO TA IS S I LTU ME NER Ģ IJA S A P JO MS N O 2 0 0 6 .  
LĪD Z 2 0 1 4 .  GADAM  

No 2013.gada ievērojams siltumenerģijas apjoms Smiltenes pilsētā tiek padots no SIA 

“8CBR”, kas palielina kopējo Smiltenes novadā saražoto siltumenerģijas apjomu. Lielākā 

daļa iesniegto datu par patērēto kurināmā daudzumu pagastos ir laika posmā no 2008.gada, 

tādēļ novērojams saražotās siltumenerģijas pieaugums sākot ar 2008. Saražotais 

siltumenerģijas apjoms Smiltenes novada CSS sistēmās dots 2.6. attēlā.  
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2 .6 .  A T TĒ LS .  C E N TR A LI Z ĒT O KA TLU  MĀJ U  S AR AŽ OTĀ SI L TU M ENE R Ģ IJ A  N O 2 0 0 6 .  LĪD Z 

2 0 1 4 .  GADAM  

Kā redzams 2.6. attēlā, ievērojami lielāko siltumenerģijas daļu CSS saražo Smiltenes pilsētā, 

Rīgas ielas 16a katlu mājā. Nākamā lielākā CSS pēc saražotā siltumenerģijas apjoma ir 

Kalnamuiža. 2014.gadā Rīgas ielas 16a katlu mājā tika saražoti 75,1%, bet Kalnamuižā 

17,7% no kopējā saražotā siltumenerģijas apjoma CSS. Pārējās 2.6. attēlā redzamajās 

katlumājas 2014.gadā tika saražoti 7,2% no kopējā saražotā siltumenerģijas apjoma CSS.  

Katlu māja Rīgas ielā 16a 

Pilsētā siltumapgāde tiek nodrošināta ar katlu māju Rīgas ielā 16a. Tā nodota ekspluatācijā 

1977.gadā. Katlu māju apsaimnieko SIA “SM Energo”, kur tiek ražota gan siltumenerģija, gan 

elektroenerģija. Katlu mājā uzstādīti divi ūdenssildāmie šķeldas apkures katli: AK-2500 ar 

nominālo siltuma jaudu 2,5MW un AK-4000 nominālo siltuma jaudu 4MW. Papildus 

elektroenerģijas ražošanai uzstādīts termoeļļas katls AVR TC 4900-TOEL ar nominālo 

siltuma jaudu 3,9MWth un nominālo elektrisko jaudu 1 MWel. Koģenerācijas stacija izveidota 

2013.gada martā. Elektroenerģijas ražošanai kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Kopējā 

uzstādītā siltuma jauda katlu mājā ir 10,4MWth un elektriskā jauda 1MWel. Šķelda tiek 

uzglabāta noliktavā zem jumta. Esošie šķeldas ūdenssildāmie katli un termoeļļas katla 

kurtuve redzami 2.7. attēlā.  

   

2 .7 .A T TĒ LS .  ŠĶ ELDA S KA TL I  (P A KR EI SI)  U N T ER MOE ĻĻ AS K AT LA KU R TU VE (P A LA BI)  
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Lielāko daļu nepieciešamās enerģijas nodrošina koģenerācijas stacija, bet šķeldas 

ūdenssildāmie apkures katli tiek izmantoti pīķa slodžu nosegšanai. Pēc šķeldas 

nogādāšanas kurināmā novietnē, katlumājas tehnoloģiskais process ir pilnībā automatizēts. 

Siltumenerģija tiek nodrošināta visa gada garumā, tai skaitā karstais ūdens vasaras periodā. 

Visas siltumapgādes trases ir rekonstruētas un tās pilnībā veido rūpnieciski izolēti cauruļvadi. 

Saskaņā ar SM Energo sniegto informāciju, kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 6,5km. 

Katlu mājā saražotās enerģijas apjoms ir redzams 2.8. attēlā.  

 

 

2 .8 .A T TĒ LS .  SAR AŽ OTĀ  E NER Ģ IJA  R Ī GAS IE LAS  1 6 A KAT LU  MĀ JĀ NO 2 0 0 6 .  LĪD Z 2 0 1 4 .  GADAM  

Kā redzams 2.8. attēlā, saražotās siltumenerģijas apjoms dažādos gados ir bijis svārstīgs, 

bet kopumā izstrādātās siltumenerģijas apjoms sākot ar 2013.gadu ir ievērojami pieaudzis, 

kas saistīts ar to, ka no 2013.gada 8-11GWh tiek nodotas SIA “8CBR”. 

Smiltenes tehnikuma katlu māja Kalnamuižā 

Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmu 2012-2018.gadam, katlu māja 

Kalnamuižā nodrošina siltumapgādi 10 Smiltenes valsts tehnikuma ēkām, 4 daudzdzīvokļu 

un vienai pašvaldības ēkai. 

2012.gadā katlu mājā veikta siltuma avotu nomaiņa, kuru laikā tika uzstādīts apkures katls ar 

kopējo siltuma jaudu 3MW un saules kolektoru sistēmu ar kopējo jaudu 88,26kW11. Visas 

siltumapgādes trases ir rekonstruētas un tās pilnībā veido rūpnieciski izolēti cauruļvadi. 

Kopējais siltumtīklu garums ir 3,5km. Kā kurināmais katlumājā tiek izmantotas arī koksnes 

granulas.  Apkures katls un saules kolektori ir redzami 2.9. attēlā.    

                                                
11 http://www.smiltenestehnikums.lv/index.php/whatever/7-jaunumi/127 
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2 .9 .A T TĒ LS .  SM IL T ENE S VAL S TS TE H N I KU MA AP K U R ES KA T LS  U N SAU L ES KOL EK T OR I  

Kopējais saražotais siltumenerģijas apjoms no apkures katla 2013.gadā un 2014.gadā ir 

pieaudzis, lai gan apkurināmo dienu skaits bija zemāks un vidējā āra gaisa temperatūra šajā 

periodā bija siltāka. Aprēķinātais saražotais siltumenerģijas apjoms dots 2.10. attēlā. 

 

2 .1 0 .  A T TĒ LS .  KA LNA MU I ŽAS KA TLU  MĀ JĀ SAR A ŽO TĀS SI L TU M E N ER ĢI JAS A P JOM S  

Kā redzams 2.10.attēlā, vidējais saražotais siltumenerģijas apjoms Kalnamuižā 2013.-

2014.gadā bija ap 6000 MWh. Šķelda tiek uzglabāta noliktavā zem jumta.  

Palsmanes centralizētās siltumapgādes katlu māja 

Katlumājā uzstādītas trīs sadedzināšanas iekārtas – divi ūdenssildāmie malkas katli AK-1000 

un AK-600, kā arī dabasgāzes katls GOILOT FPG-540. Kopējā uzstādītā jauda Palsmanes 

centralizētās siltumapgādes katlumājā – 2,1MW. Bāzes slodzes nosegšanai tiek izmantoti 

abi AK sērijas apkures katli, bet pīķa slodžu nosegšanai vai rezerves gadījumos tiek 

izmantots arī dabasgāzes apkures katls (sk. 2.11. attēlu).      
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2 .1 1 .A T TĒ LS .  AK SER IJA S  KAT LI  (P A  KR E IS I) ,  DAB ASGĀZ E S KA TL S (P A V ID U ) ,  MA L KA S 

U ZGLA BĀŠA NA P I E KA TL U MĀJAS (P A LAB I)  

2014.gadā katlumājā tika patērētas 1102m3 malkas un 20,551t.m3 dabasgāzes. Kā redzams 

2.11. attēlā pa labi, malka tiek uzglabāta pie katlumājas atklātā veidā. 

Saražotais siltumenerģijas apjoms no 2006.gada ir samazinājies gandrīz divas reizes, t.i. par 

46,5%. Saražotais siltumenerģijas apjoms pa dažādiem kurināmā veidiem Palsmanes centra 

kaltu mājā dots 2.12. attēlā.  

 

2 .1 2 .A T TĒ LS .  P AL SM AN E S CE N TR A KA TLU  MĀJĀ  S AR AŽO TĀS SI L TU M EN ER ĢIJA S AP JO MS  

Kā redzams 2.12 attēlā,  lielākais siltumenerģijas patēriņa samazinājums novērojams 2011. 

un 2013.gadā. Lielākā daļa no saražotā siltumenerģijas apjoma tiek saražota ar malku. 

Dabasgāzes apkures katli tiek lietoti rezerves gadījumos un pīķa slodžu nodrošināšanai.  

Siltumtīkli 

Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmu, kopējais siltumtīklu garums pilsētā ir 

12,56 km. Siltumtrašu garumi parādīti 2.2.tabulā.  
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2.2. tabula 

CSS kopējais siltumtrašu garums 

Nr. CSS sistēma Siltumtrašu kopējais garums, km 

1. Smiltenes pilsēta 6,5 

2. Kalnamuiža 3,5 

3. Palsmane 1,73 

4. Variņi - 

5. 
Palsmanes  

internātpamatskola (CSS) 
0,83 

6. Birzuļu tautas nams (CSS) - 

Siltumtīkli Smiltenes pilsētā, Kalnamuižā, Palsmanē ir labā darba stāvoklī, jo, saskaņā ar 

Smiltenes novada attīstības programmu 2012-2018.gadam, visas trases sastāv no 

rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, kas ievērojami samazina siltuma zudumus trasēs. 

Siltumapgāde tiek nodrošināta ar divcauruļu sistēmu, karsto ūdeni sagatavojot ēku 

siltummezglos.  

Smiltenes pilsētā vidējie zudumi siltumtīklos no 2006. gada līdz 2014.gadam bija 13,3%.  

Apkopotie dati par 2006.–2014. gadā kopējo saražoto un galapatērētājiem nodoto 

siltumenerģiju, kā arī siltumenerģijas zudumiem tīklos norādīti 2.13. attēlā.  

2 .1 3 .A T TĒ LS .  S I LTU ME NE R ĢIJA S ZU DU M I SM IL T EN ES P I L SĒ TA S CS S 2 0 0 6 . – 2 0 1 4 .  GADĀ  

Kopš 2006. gada siltumenerģijas zudumi tīklos ir samazinājušies no 15% līdz 13% 

2014.gadā. Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmu un SIA “SM Energo” sniegto 

informāciju, visas trases sastāv no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem. Tomēr, saskaņā ar 

Smiltenes pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam 1.daļu, tika paredzēts, ka pēc 

visu siltumtīklu rekonstrukcijas siltuma zudumi tīklos nepārsniegs 8%.  

Citās Smiltenes novada CSS nav zināms nodotais siltumenerģijas apjoms, līdz ar to nav 

iespējams noteikt siltuma zudumus siltumtīklos. 
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2.1.2. Vietējās katlu mājas Smiltenes novadā 

Lai arī centralizētā siltumapgāde nodrošina lielu daļu no pilsētai nepieciešamās 

siltumenerģijas, tomēr saskaņā ar AS „Latvijas Gāze” datiem individuālās un vietējās 

apkures nodrošināšanai 2014.gadā Smiltenes novadā tika patērēti 25,9 tūkst.m3, bet 

2015.gadā 25,8 tūkst.m3 dabasgāzes, kas ir aptuveni 271 MWh. 

Salīdzinot ar 2008. gadu kopējais dabasgāzes patēriņš Smiltenes novada teritorijā 

2015.gadā ir samazinājies par aptuveni 34%. Vēl vairāk dabasgāzes patēriņš samazinājās 

2013.gadā, patēriņam Smiltenes novadā samazinoties zem 100 tūskt.m3. Kopējais 

dabasgāzes patēriņš pa sektoriem Smiltenes novadā ir redzams 2.14. attēlā, kur tas ir 

sadalīts četros sektoros: 

 pašvaldības un valsts iestādes – dabasgāzes patēriņš, kas tiek izmantots 
pašvaldības vai valsts iestādēs; 

 komunālie lietotāji – iedzīvotāju dabasgāzes patēriņš, kas netiek izmantots 
siltumenerģijas ražošanai apkures katlos; 

 mājsaimniecības – ēkas, kurās uzstādīti dabasgāzes apkures katli, tai skaitā arī 
patēriņš ēdienu gatavošanai.   

 rūpniecības sektors – juridisko personu dabasgāzes patēriņš. 

 

2 .1 4 .  A T TĒ LS .  DABA SGĀZ ES P A TĒR IŅ Š P A P AT ĒR Ē TĀJ U  GR U P ĀM 2 0 0 8 . – 2 0 1 4 .  GADĀ  

Sektorā pašvaldības un valsts iestādes galvenokārt norādīts dabasgāzes patēriņš 

Palsmanes CSS, Variņu pagasta pārvaldē un Variņu bērnudārzā. Tā kā citās centralizētās 

siltumapgādes sistēmās dabasgāze netiek izmantota, lielākais dabasgāzes patērētājs 

Smiltenes novadā ir rūpniecības sektors – 2015.gadā 42,7%.  

Kopumā novadā dabasgāzes tīkli ir vāji attīstīti, līdz ar to arī kopējais dabasgāzes patēriņš ir 

relatīvi neliels un 2015.gadā līdzvērtīgs ievadītajam enerģijas patēriņam 1,1 GWh.  

Lielākajā daļā gadījumu vietējās katlumājās kā kurināmais tiek izmantota malka. Kopējā 

uzstādītā jauda vietējās katlu mājās ir 2,5 MW. Kopā šajās katlumājās 2014.gadā patērēja 

636m3 malkas, 17179m3 dabasgāzes un 25016 l degvielas. Lielākā daļa apkures katlu 

atrodas apmierinošā stāvoklī. Saražotais apjoms pa katlumājām pa gadiem norādīts 2.15. 

attēlā.  
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2 .1 5 .A T TĒ LS .  V I ET ĒJĀ S K AT LU  MĀJĀ S SAR A ŽO TA IS  SI LTU ME NER Ģ IJA S AP JO MS  

Lai arī lielākā daļa no saražotās siltumenerģijas tiek saražota ar malku, tomēr Launkalne 

atrodami divi apkures katli kuros kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela. Variņu pagasta 

pārvaldē un bērnudārzā kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Savukārt Blomes kultūras 

namā un Grundzāles pamatskolā uzstādīti siltumsūkņi. Papildus Grundzāles pamatskolā 

uzstādīts malkas apkures katls (sk. 2.16. attēlu).  

    
2 .AT T ĒL S .  DĪ ZE ĻDEG V IE L AS KA TL S  (P A KR EI SI) ,  D ĪZ EĻD E G VI ELA S U ZG LAB ĀŠANA S  T VER T NE S 

(P A VIDU ) ,  S IL TU MSŪ K N I S U N MA LKA S KA T LS (P A KR E IS I)  

Saskaņā ar valsts statistikas pārskatu Nr.2-Gaiss datubāzi12 bez minētajiem siltuma avotiem 

Smiltenes novadā 2014.gadā atradās vēl 19 uzņēmumi, kuros uzstādīti siltuma avoti ar jaudu 

lielāku par 200kW. Kopējā uzņēmumos uzstādītā siltuma jauda ir 67,938MW, kur 49% 

uzstādīti uzņēmumā SIA “Graanul Invest”. Vairāk kā 99% siltumenerģijas šajos uzņēmumos 

tiek saražota ar biomasu. Pārsvarā saražotā siltumenerģija tiek izmantota ražošanas procesu 

nodrošināšanai. 

                                                
12 http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=reportIndexView&type=2A&incrementCounter=1 
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Tā pat novadā atrodamas vairākas vietējas siltumapgādes sistēmas, kas izveidotas 

daudzdzīvokļu ēkās. Precīzi dati par šādām apkures sistēmām nav pieejami (sk. 2.17.attēls 

pa labi).   

2.1.3. Individuālās katlu mājas Smiltenes novadā 

Individuālā siltumapgāde pārsvarā tiek nodrošināta ārpus Smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu 

dzīvojamajās ēkās, kuras nav pieslēgtas centralizētai siltumapgādes sistēmai un kurās nav 

uzstādīts kopīga apkures iekārta. Individuālā siltumapgāde šādās ēkās tiek nodrošināta 

apkurinot katru dzīvoklī atsevišķi, pārsvarā izmantojot malku. Šādas sistēmas ir ļoti 

neefektīvas un lielākajā daļā gadījumu neatbilst ugunsdrošības noteikumiem (sk. 2.17.att). 

  
3 AT TĒ LS .  I NDI V IDU ĀLĀ AP KU R ES SI S TĒ MA VAR I ŅOS (P A KR E IS I)  U N V IE T ĒJĀ A P KU R ES 

SI S TĒ MA LAU N KA LNĒ (P A LABI)  

Ņemot vērā, ka nav pieejama ticama informācija par kurināmā patēriņu šajās ēkās, to 

patēriņi un emisijas plānā netiek iekļauti. 

2.1.4. Elektroenerģijas ražošana 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas mājas lapā publicēto informāciju par komersantu obligātā 

iepirkuma ietvaros izmaksātajām summām, Smiltenes novadā 2015.gadā elektroenerģiju 

ražoja 8 komersanti.  Kopā 2014.gadā Smiltenes novadā tika saražotas 58,7GWh 

elektroenerģijas, bet 2015.gadā - 59,5GWh. Lielākā daļa elektroenerģijas (88,5%) tika 

saražota granulu ražošanas uzņēmumā SIA “Graanul Invest”, otrs lielākais elektroenerģijas 

(10,3%) ražotājs bija Smiltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošinātājs SIA “SM 

Energo”, bet atlikušo apjomu (1,2%) saražoja seši HES, kas atrodas Smiltenes novadā.  

Kopējā uzstādītā jauda 2015.gada sākumā bija 7,974MW. Saražotā elektroenerģija pa 

gadiem norādīta 2.18. attēlā.   
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2 .1 8 .A T TĒ LS .   S MI L TE NE S NO VADĀ SAR A ŽO TĀ E L EK TR O ENER Ģ IJ A  P A G ADI EM  

Saražotās elektroenerģijas pieaugums pa gadiem skaidrojams ar SIA “Graanul Invest” un 
SIA “SM Energo” koģenerācijas staciju ekspluatācijas sākumu attiecīgi 2012.gada 30.maijā 
un 2013.gada 8.martā. 

Lielākais elektroenerģijas ražotājs ar lielāko uzstādīto elektrisko jaudu Smiltenes novadā ir 
SIA “Graanul Invest”, kur uzstādītā elektriskā jauda ir 6,492 MW (sk.2.19. attēlu). 

 

 
2 .1 9 .  A T TĒ LS .  S IA  “GR A A NU L I NV ES T ”  KO Ģ EN ER Ā CI JAS STA C IJA  L AU NKA L NES P AGA S TĀ  13 

Koģenerācijas stacijā ir uzstādīts verdošā slāņa kurtuve ar kopējo jaudu 22,8 MW, no kuriem 

15 MWth un 6,492 MWel
14. Kopējais stacijas lietderības koeficients ir 89,6%. Saražotā 

siltumenerģija tiek izmantota granulu ražošanas procesā, veicot skaidu žāvēšanu.  

2.2. Enerģijas gala patēriņš 

2.2.1. Siltumenerģijas gala patēriņš  

 Saskaņā ar SIA “SM Energo” sniegtajiem datiem, kopējais pieslēgto patērētāju skaits 

centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir 85 pieslēgumi no tiem 22 juridiskas personas, 21 

publiska ēka un 42 dzīvojamās ēkas. Dzīvojamais fonds Smiltenēs pilsētā patērē 31% no 

kopējā siltumenerģijas gala patēriņa centralizētajā siltumapgādes sistēmā (sk. 2.20 att.). 

                                                
13 http://ziemellatvija.diena.lv/biznesa-zinas/darba-birza/sia-graanul-invest-buves-otru-cehu-3190 
14 B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA12IB0024 
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2 .2 0 .  A T TĒ L S .  C SS GA LAP ATĒR IŅA SADAL ĪJU MS 2 0 1 4 .  GAD Ā P A SE K TOR IEM  

Kā redzams 2.20. attēlā, lielākais patērētājs pa sektoriem ir pakalpojumu un rūpniecības 

sektors, bet lielāko daļu no šī sektora patērē ceļu būves uzņēmums SIA “8CBR”. Aptuveni 

31% patērē daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, bet 13% pašvaldības un citas valsts iestāžu 

ēkas. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

2.21. un 2.22. attēlā ir apkopoti īpatnējie siltumenerģijas patēriņa rādītāji daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkās un privātmājās Smiltenes pilsētā 2014. gadā. Atsevišķi apskatītas ēkas ar 

centralizētu karstā ūdens apgādi un bez (ēkas ar karsto ūdeni atzīmētas ar “*”). Vidējais 

īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ēkās ar centralizētu karstā ūdens apgādi bija 

164,4 kWh/m2 gadā, bet ēkās ar bez centralizētās karstā ūdens apgādes 134,9 kWh/m2 

gadā. Attēlos norādīti faktiskais siltumenerģijas patēriņš bez klimata korekcijas.  

 

2 .2 1 .  A T TĒ LS .  ĪP A T NĒ JA I S  S IL TU M EN ER ĢI JAS  P A T ĒR IŅ Š DZ Ī VOJA MĀ F OND A ĒKĀ S AR  

CEN TR A LI Z ĒTU  KAR S TĀ Ū DENS AP GĀD I 2 0 1 4 .  GA DĀ  
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Saskaņā ar SIA “SM Energo” iesniegtajiem datiem, zemākais īpatnējais siltumenerģijas 

patēriņš ēkām ar centralizētu karstā ūdens apgādi identificēts ēkai Baznīcas laukumā 11, bet 

augstākais Peldu ielā 18, kur tas attiecīgi 2014.gadā bija 81 kWh/m2 gadā un 228 kWh/m2 

gadā. Latvijas vidējais rādītājas tikai apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās uz 

01.03.2016 bija 152,04 kWh/m2 gadā. Lai arī 2.21.attēlā norādītajās ēkās tiek nodrošināta arī 

karstā ūdens apgāde, vidējais siltumenerģijas patēriņš ar karsto ūdeni ir tuvu Latvijas 

vidējam rādītājām15 bez karstā ūdens. Līdz ar to var secināt, ka Smiltenes pilsētas 

dzīvojamais fonds apkures nodrošināšanai vidēji patērē mazāk kā vidēji Latvijā. Lai arī ēkas 

patērē mazāk kā vidēji Latvijā, Smiltenes pilsētā joprojām ir daudz nerenovētas ēkas un 

pastāv potenciāls samazināt to siltumenerģijas patēriņu. 

Savukārt ēkās bez karstā ūdens patēriņa siltumenerģijas patēriņš ir zemāks, jo nav 

jānodrošina karstā ūdens uzsildīšana un piegāde. Lielākā daļa no ēkām, kurās netiek 

nodrošināta centralizētā karstā ūdens apgāde ir nelielas 50-946m2. Liela daļa no ēkām ir 

privātmājas, kuras pieslēgtas CSS. Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ēkām bez 

centralizētas karstā ūdens apgādes 2014. gadā ilustrēts 2.22. attēlā.  

 
4 .  AT T ĒL S.  ĪP A TN ĒJA IS  SI LTU ME NE R Ģ IJA S P AT ĒR I ŅŠ DZ Ī V OJA MĀ F ONDA Ē KĀS B EZ  

CEN TR A LI Z ĒTA S KAR S TĀ  Ū DENS AP GĀD ES 2 0 1 4 .  G ADĀ  

Saskaņā ar SIA “SM Energo” iesniegtajiem datiem, zemākais īpatnējais siltumenerģijas 

patēriņš ēkām bez centralizētas karstā ūdens apgādes identificēts ēkai Peldu ielā 11, bet 

augstākais Kalēju ielā 6, kur tas attiecīgi 2014.gadā bija 35,5 kWh/m2 gadā un 321,7 kWh/m2 

gadā.  

Faktiskais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš, kas norādīts 2.22. attēlā, dzīvojamā fonda 

ēkās bez centralizētas karstā ūdens apgādes 2014. gadā vidēji bija 134,9 kWh/m2 gadā, kas 

arī ir zemāk par  Latvijas vidējo rādītāju. 

                                                
15

 Ekonomikas ministrijas statistiski noteiktais vidējais īpatnējais apkures patēriņš daudzdzivokļu dzīvojamajās ēkās uz 01.03.2016. Tiešsaistē 

pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/petijumi__statistika/videjais_apkures_paterins_ekas_uz_01_03_2016_/  
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Pašvaldības un valsts sektora ēkas 

Publiskajā sektora ēkās karstais ūdens pārsvarā tiek sagatavots necentralizēti. Publiskajās 

ēkās ar centralizētu karstā ūdens apgādi īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ir ļoti atšķirīgs 

robežās no 20 - 180 kWh/m2 gadā. Publisko ēku īpatnējais siltumenerģijas patēriņš 

2014. gadā ar centralizētu karstā ūdens apgādi ir dots 2.23. attēlā. 

 

2 .2 3 .  A T TĒ LS .  ĪP A T NĒJA I S  S IL TU M EN ER ĢI JAS P A T ĒR IŅ Š P U BL I SKA JĀS ĒKĀ S AR  
CEN TR A LI Z ĒTU  KAR S TĀ Ū DENS AP GĀD I 2 0 1 4 .  G A DĀ  

Saskaņā ar SIA “SM Energo” iesniegtajiem datiem, zemākais īpatnējais siltumenerģijas 

patēriņš ēkām ar centralizētas karstā ūdens apgādes identificēts Ģimnāzijas sporta zālei 

Dakteru ielā 27, bet augstākais bērnudārzam Rīgas ielā 8a, kur tas attiecīgi 2014.gadā bija 

21,5 kWh/m2 gadā un 181,4 kWh/m2 gadā. Zemais Ģimnāzijas siltumenerģijas patēriņš 

liecina par zemu komforta līmeni telpās vai neprecīzu iesniegto informāciju. Vidējais 

īpatnējais siltumenerģijas patēriņš 90,8 kWh/m2 gadā. 

Kā redzams 2.24. attēlā ēkām bez centralizētās karstā ūdens apgādes siltumenerģijas 

patēriņš ir ļoti atšķirīgs, kas liecina par dažādu energoefektivitātes līmeni un komforta 

apstākļiem ēkās. 

 

2 .2 4 .  A T TĒ LS .  Ī P A T NĒJA I S  S IL TU M EN ER ĢI JAS P A T ĒR IŅ Š P U BL I SKA JĀS ĒKĀ S BE Z 
CEN TR A LI Z ĒTA S KAR S TĀ  Ū DENS AP GĀD ES 2 0 1 4 .  G ADĀ  
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Saskaņā ar SIA “SM Energo” iesniegtajiem datiem, zemākais īpatnējais siltumenerģijas 

patēriņš ēkām bez centralizētas karstā ūdens apgādes identificēts Trīs pakalnu pamatskolai 

Rīgas ielā 16c, bet augstākais Smiltenes domes ēkai Pils ielā 6, kur tas attiecīgi 2014.gadā 

bija 31,6 kWh/m2 gadā un 215,7 kWh/m2 gadā. Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš 

117,9 kWh/m2 gadā. 

Pakalpojumu un rūpniecības sektors  

Pakalpojumu un rūpniecības sektors centralizētās siltumapgādes gala patēriņa aizņem 

vismazāko daļu – 17%.  Šajā sektorā iekļautas dažādas juridiskas personas, kas Smiltenes 

pilsētā nodarbojas ar uzņēmējdarbību un kuru siltumapgāde tiek nodrošināta centralizēti. Pie 

CSS pieslēgtas 22 juridiskas personas, no kurām detalizētāka informācija pieejama par 19 

uzņēmumiem. Jāņem vērā, ka juridiskas personas var aizņemt tikai daļu no ēkas. 

Pakalpojumu un rūpniecības sektora ēku siltumenerģijas patēriņš 2014. gadā ar centralizētu 

karstā ūdens apgādi ir dots 2.25. attēlā. 

 
2 .2 5 .  A T TĒ LS .  ĪP A T NĒJA I S  S IL TU M EN ER ĢI JAS P A T ĒR IŅ Š P AKA LP O JU MU  U N R Ū P NIE CĪ BAS 

SE KT OR A Ē KĀS AR  C EN T R ALI ZĒ TA S KAR ST Ā Ū DE NS AP GĀDE S 2 0 1 4 .  GAD Ā   

Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš pakalpojumu un rūpniecības sektorā atkarīgs no ēkas 

izmantošanas veida un funkcijām. Ēkās ar centralizētu karstā ūdens apgādi patēriņa 

diapazons svārstījās no 23 kWh/m2 gadā līdz 118 kWh/m2 gadā. Vidējais īpatnējais 

siltumenerģijas patēriņš 69,2 kWh/m2 gadā. Savukārt ēku īpatnējās siltumenerģijas patēriņš 

bez centralizētas karstā ūdens apgādes noradīts 2.26. attēlā.  
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2 .2 6 .  A T TĒ LS .  ĪP A T NĒJA I S  S IL TU M EN ER ĢI JAS P A T ĒR IŅ Š P AKA LP O JU MU  U N R Ū P NIE CĪ BAS 
SE KT OR A Ē KĀS B EZ CE N T R ALI ZĒ TA S KAR ST Ā Ū D E NS AP GĀDE S 2 0 1 4 .  GA D Ā   

Ēkās bez karstā ūdens patēriņa diapazons bija plašāks un svārstījās no 27 kWh/m2 gadā līdz 

184 kWh/m2 gadā. Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš 103,1 kWh/m2 gadā. 

Vidējais visu ēku īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Smiltenes pilsētā ēkām ar centralizētu 

karstā ūdens apgādi ir 138,1 kWh/m2 gadā, bet ēkām bez centralizētās karstā ūdens 

apgādes 118,6 kWh/m2 gadā. Vidējie īpatnējie siltumenerģijas patēriņa rādītāji dažādiem 

sektoriem 2014.gadā norādīti 2.27. attēlā. 

 
5 .  AT T ĒL S.  V I DĒJ IE ĪP A T NĒJ IE SI L T U M EN ER ĢI JAS P ATĒR IŅA  R ĀD Ī TĀJ I  DAŽ ĀDIE M S E K TOR IE M 

2 0 1 4 .GADĀ  

Kā redzams 2.27. attēlā,  vidējie rādītāji uzņēmumu ēkās un publiskā sektora ēkās ir zemāki 

kā dzīvojamajās ēkās. Ēkās ar centralizētu karstā ūdens apgādi  patēriņš  ir vidēji par 20 

kWh/m2 gadā  augstāks.  

2.2.2. Elektroenerģijas gala patēriņš 

Smiltenes pilsētā elektroenerģijas piegādi nodrošina A/S „Latvenergo” filiāle Ziemeļu 

elektriskie tīkli. Kopā smiltenes novadā 2014.gadā tika patērētas 83,6 GWh elektroenerģijas. 
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Lielākie elektroenerģijas patērētāji Smiltenes novadā ir rūpniecības uzņēmumi. 

Elektroenerģijas patēriņa sadalījums 2014.gadā bija šāds: 

 rūpniecības sektors - 71,9%; 

 iedzīvotāju (privātmājas un daudzdzīvokļu ēkas) elektroenerģijas patēriņš - 12,8%; 

 citi patērētāji – 6,2%; 

 terciārais sektors – 4,4%; 

 lauksaimniecības uzņēmumi (tai skaitā zemnieku saimniecības) – 3,5%; 

 ielu apgaismojums – 0,6%; 

 ūdensapgāde un kanalizācija – 0,6%. 

Elektroenerģijas patēriņš Smiltenes novadā katru gadu ir pieaudzis. Salīdzinot ar 2008.gadu, 

kad elektroenerģijas patēriņš bija viszemākais, 2014.gadā elektroenerģijas patēriņš ir 

pieaudzis par 57% no 53,3 GWh līdz 83,5 GWh. Elektroenerģijas patēriņš pa gadiem un pa 

sektoriem ir norādīts 2.28. attēlā.  

 

2 .2 8 .  A T TĒ LS .  K OP ĒJA I S  EL EK TR O ENER ĢI JAS P A T ĒR IŅ Š S M IL TE NE S N O VA DĀ NO 2 0 0 8 .  L ĪDZ 
2 0 1 4 .  GADAM  

No 2008.gada līdz 2011.gadam kopējais elektroenerģijas patēriņš Smiltenes novadā ir 

pakāpeniski pieaudzis par vidēji 5% gadā. Sākot ar 2012. gadu ik gadu novērojams 

būtiskāks elektroenerģijas patēriņa pieaugums vidēji par 11% gadā. Galvenokārt pieaugums 

novērojams rūpniecības sektorā, bet neliels pieaugums novērojams arī ūdens apgādes un 

kanalizācijas nodrošināšanai. Iedzīvotāju elektroenerģijas patēriņš no 2008. gada ir nedaudz 

samazinājies par 5%. Terciārā sektora elektroenerģijas patēriņš no 2008. gada ir 

samazinājies par 16,5%. Lauksaimniecības uzņēmumu elektroenerģijas patēriņš no 2008. 

gada ir samazinājies par 11%. Smiltenes novadā kopā 2014.gadā tika saražotas 58,8 GWh 

elektroenerģijas, bet patērētas 83,5 GWh.  
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Pašvaldības ēkas un pašvaldības funkciju nodrošināšanai domātās ēkas kopā 2014. gadā 

patērēja 1397 MWh.  

Ielu apgaismojums 

Ielu apgaismojums veido tikai 0,6 % no novada elektroenerģijas patēriņa, tomēr šajā sektorā 

energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laiks ir viens no ātrākajiem. Pašvaldības ielu 

apgaismojuma tīklu ekspluatāciju pilsētā nodrošina izpildītājas pēc iepirkuma procedūras 

rezultātiem. Kopā visā novadā pašvaldības pārziņā 2016. gada sākumā bija kabeļu līnijas 

46,14 km garumā, 1073 apgaismojuma stabi un 1147 gaismekļi (skat. 2.29. attēlu). No 

uzstādītajiem gaismekļiem 54% ir augstspiediena nātrija spuldzes, 40% LED gaismekļi, bet 

dzīvsudraba spuldzes aizņem tikai 2% no kopējā uzstādīto gaismekļu skaita. 

  
2 .2 9 .  A T TĒ LS .  I ELU  AP GA IS MOJU MA S I S T ĒMA S S MI LT EN ES NOV A D Ā  

2.29. attēlā var redzēt, ka novadā uzstādītas dažādas ielu apgaismojuma tehnoloģijas. 

Rīcības plānā ņemts vērā, ka nākotnē uzstādītais gaismekļu skaits varētu pieaugt, jo pilsētā 

un pagastos ir nozīmīgas ielas, kas vēl nav izgaismotas. Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” 

sniegto informāciju, 2.30. attēlā ir redzams elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam, kā 

arī patēriņš ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanai, tai skaitā notekūdeņu attīrīšanas 

ietaisēs.  

 

2 .3 0 .  A T TĒ LS .  E LE K TR OE NER Ģ IJA S P AT ĒR I ŅŠ P IL S ĒTA S I NFR A S TR U K T Ū R AS  OBJE K TI EM  



 

 

Twitter: @500001SEAPs 
www.500001seaps.eu  

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016.-2020.gadam 33 

 

Kā redzams 2.30. attēlā, elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam 2009.gadā, 

salīdzinot ar 2008.gadu samazinājies gandrīz desmitkārtīgi, kas varētu būt skaidrojams ar 

datu ievadīšanas kļūdu. Ielu apgaismojuma infrastruktūra Smiltenes novadā16 aprakstīta 

2.3.tabulā.  

2.3.tabula 

Ielu apgaismojuma infrastruktūra Smiltenes novadā 2016.gadā17 

Ielu un laukumu 
apgaismojuma sistēma 

Apgaismojuma 
līnijas garums, km 

Kopējais gaismas 
punktu skaits, gb 

Balstu 
skaits, gb 

Apgaismojuma veidi 

Smiltenes pilsēta 32,5 877 833 
464  - ASN, 356 – LED, 11 

– Hg, 10 – MH, 36 – citi.  

Blomes apgaismojuma 
sistēma 

1 34 28 17  - ASN, 17 – LED 

Kalnamuižas 
apgaismojuma sistēma 
(nedarbojas) 

0,2 0 4 4 – Hg (nedarbojas) 

Bilskas apgaismojuma 
sistēma (Tautas nams – 
Ziediņi) 

0,55 20 11 20 – LED  

Bilskas apgaismojuma 
sistēma (Žīguri – Skola) 

0,4 11 11 11 – Hg 

Bilskas apgaismojuma 
sistēma (Zvaigžņu iela – 
Skolas iela) 

0,5 16 16 16 – LED  

Mēru apgaismojuma 
sistēma 

0,1 6 3 6 – ASN 

Grundzāles apgaismojuma 
sistēma 

2 37 35 
22 – ASN, 12 – LED, 3 – 

citi 

Palsmanes apgaismojuma 
sistēma 

0,6 11 11 11 – ASN 

Palsmanes apgaismojuma 
sistēma (Rozītes) 

0,52 12 12 12 – ASN 

Palsmanes apgaismojuma 
sistēma (Zvaigznītes) 

0,83 17 14 17 – ASN 

Palsmanes apgaismojuma 
sistēma (Centrs) 

0,49 6 7 3 – LED, 3 – Hg 

Variņu apgaismojuma 
sistēma 

1,2 28 30 28 – LED 

Launkalnes apgaismojuma 
sistēma 

1,1 31 26 31 – ASN 

Silvas apgaismojuma 
sistēma 

0,7 19 14 18 – ASN, 1 – citi  

Vidzemes apgaismojuma 
sistēma 

0,95 18 18 18 – ASN 

KOPĀ ~46,14 1143 1073 
616 – ASN, 452 – LED, 

25 – Hg, 10 MH,  

Augstāk redzamajā 2.3. tabulā norādīti pašvaldības pārziņā esošās ielu un parku 

apgaismojuma sistēmas. Tabulā nav iekļautas pašvaldības ēku iekšējās teritorijas 

                                                
16 Smiltenes novada attīstības programma 
17 Smiltenes novada pašvaldības dati 
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apgaismojumus, tai skaitā Smiltenes kultūras centrs, PII "Pīlādzītis", Smiltenes ģimnāzija, 

Palsmanes internātskola, Launkalnes sākumskola u.c. 

Kopš 2012. gada Smiltenes novadā veikta ievērojama ielu apgaismojuma sistēmas 

rekonstrukcija, kopā uzstādot 452 LED gaismekļus. SIA „Vidzemes energoceltnieks” ir 

ieviesis ielu apgaismojuma uzturēšanas žurnālu, kurā tiek reģistrēta visa nepieciešamā 

informācija attiecībā uz ielu apgaismojuma uzturēšanu.   

Papildus pašvaldībā plānveidīgi tiek veikta sadales tīklu pārbūve. 

2.2.3. Enerģijas patēriņš transporta vajadzībām 

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga–Veclaicene–Sanktpēterburga 

(Krievija) un Reģionālie autoceļi savieno novadu ar lielākajām reģiona pilsētām – Smiltene– 

Valka (P24), Valmiera–Smiltene (P18), Smiltene–Velēna–Gulbene (P27), Smiltene–Strenči 

(P25). Smiltenes novadā pašvaldības autoceļi veido 329,99 km garu tīklu. Ielu kopgarums 

novadā ir 83,368 km18. Smiltenes novadā ir 35 valsts mežu ceļi, kopgarums 94 km. 

Smiltenes novadu šķērso 24 valsts vietējie autoceļi, kas savieno Smiltenes novada centru – 

Smiltenes pilsētu ar visiem novada pašvaldības pagastu centriem. No Smiltenes pilsētas 

pagastu centri ir sasniedzami 25 minūšu braucienā ar vieglo automašīnu. 

Vidzemes reģiona teritorijas plānojumā kā viena no rīcībām ir ietverta stratēģiskas nozīmes 

pamata infrastruktūras izveide – apvedceļu plānošana reģionālas nozīmes centriem, tai 

skaitā arī Smiltenei. Smiltenes pilsētas apvedceļa būvniecība atslogotu pilsētas centru no 

tranzīta transporta un sekmētu satiksmes drošību. 

Transports pilsētās ir viens no vislielākajiem piesārņotājiem, un galvenokārt piesārņojumu 

rada lielais transportlīdzekļu skaits. Smiltenes novadā reģistrēto un tehniskā kārtībā esošo 

transportlīdzekļu skaits 2006.–2016. gadā19 dots 2.31.attēlā.  

 

                                                
18 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. 
19 Netiek ņemtas vērā piekabes un puspiekabes 
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2 .3 1 .  A T TĒ LS .  TE HN IS KĀ KĀR T ĪBĀ ESO ŠO TR AN SP OR T LĪD ZE K ĻU  SKA I TS SM IL T ENE S NO VADĀ 
2 0 0 6 .-2 0 1 6 .  GADĀ  

CO2 emisiju aprēķināšanai ņemti vērā tikai tie transportlīdzekļi, kas attiecīgajā gadā izgājuši 

tehnisko apskati un ir ekspluatējami uz Latvijas valsts ceļiem. Kā redzams 2.31. attēlā, 

kopējais transportlīdzekļu skaits no 2006.gada līdz 2008.gadam ļoti strauji pieauga (~24,8%). 

No 2008.gada līdz 2010.gadam tehniskā kārtībā esošo transportlīdzekļu skaits nedaudz 

samazinājās, bet no 2010.gada līdz 2016.gada sākumam ir būtiski pieaudzis. Uz 2016.gada 

sākumu Smiltenes novadā tehniskā kārtībā esošo transportlīdzekļu skaits bija 4921 

transportlīdzekļi. Transportlīdzekļu sadalījums pa veidiem ir redzams 2.32. attēlā.  

 

2 .3 2 .  A T TĒ LS .  R EĢ IS TR Ē TO T E HN I SKĀ KĀR T ĪBĀ E SOŠ O TR A NSP OR T L ĪDZ EK ĻU  SK AI TA 
SADAL ĪJU MS P A GAD IE M  
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Kā redzams 2.32. attēlā, lielāko daļu no tehniskā kārtībā esošajiem transportlīdzekļiem 

aizņem vieglie transportlīdzekļi, bet kravas auto ir otra lielākā daļa. Autobusi, motocikli, tricikli 

un kvadricikli kopā pa gadiem veido 1-3%. 

Ņemot vērā, ka nav pieejami dati par degvielas patēriņu Smiltenes novada teritorijā, kopējā 

degvielas patēriņa aprēķināšanai no privātā autotransporta ir veikti vairāki pieņēmumi: 

 satiksmē ikdienā tiek izmantoti 30% no tehniskajā kārtībā esošajām vieglajām un 
kravas automašīnām; 

 satiksmē ikdienā tiek izmantoti 50% no tehniskajā kārtībā esošajiem autobusiem; 

 satiksmē 5 mēnešu garumā ikdienā tiek izmantoti 35% no tehniskajā kārtībā 
esošajiem motocikliem; 

 satiksmē 3 mēnešu garumā ikdienā tiek izmantoti 50% no tehniskajā kārtībā 
esošajiem kvadracikliem; 

 vieglās automašīnas vidēji dienā nobrauc 25 km (365 dienas); 

 kravas automašīnas vidēji dienā nobrauc 60 km (365 dienas); 

 autobusi vidēji dienā nobrauc 50 km (365 dienas); 

 motocikli vidēji dienā nobrauc 20 km (150 dienas); 

 kvadracikli vidēji dienā nobrauc 30 km (90 dienas). 

Papildus augstāk minētajiem pieņēmumiem par transportlīdzekļiem ar vairāku veidu 

dzinējiem tika izmantota Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes informācija par degvielas 

patēriņu laika posmā no 2008. līdz 2014. gadam. Izmantotās degvielas sadalījums pārējiem 

gadiem ir pieņemts, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem. 

Degvielas patēriņa sadalījums dots 2.33. attēlā. 

     
2 .3 3 .  A T TĒ LS .  K OP ĒJA I S  LAT V IJĀ  IZ MAN TO TĀ S DE GV I EL AS S ADAL ĪJU MS 

AU TO TR AN SP OR TL ĪD ZE K Ļ I EM 20 

                                                
20

 Avots: www.csb.gov.lv. 
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Kā redzams 2.33. attēlā, pēdējos gados autotransportā aizvien vairāk tiek lietota autogāze, 

dīzeļdegviela un atjaunojamie energoresursi (biodīzelis un bioetanols, tai skaitā kā 

piejaukums degvielai), bet benzīna īpatsvars pakāpeniski samazinās. 

Rīcības plāna ietvaros papildus tika apskatīts Smiltenes novada pašvaldības un to 

kapitālsabiedrību autoparka degvielas patēriņš. Apkopots degvielas patēriņš par trīs 

iestādēm: 

 Smiltenes novada dome; 

 SIA “Smiltenes NKUP”; 

 SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”. 

Smiltenes novada iestāžu un kapitālsabiedrību patēriņš parādīts 2.34. attēlā.  

2 .3 4 .  A T TĒ LS .  K OP ĒJA I S  DEG V IE LA S P AT ĒR I ŅŠ SM IL T ENE S NO VADA P A ŠVA LD ĪBA S I E STĀD ĒS 
U N U ZŅ ĒMU MOS  

Pēdējos gados degvielas patēriņš Smiltenes novada pašvaldības iestādēs un uzņēmumos ir 

bijis stabils un vidēji patērēti ap 140000 litri degvielas gadā. Apmēram 30% degvielas 

patēriņa samazinājums bija novērojams 2010. un 2011.gadā. Par 2006. un 2007.gadu nav 

pieejami degvielas patēriņa dati no Smiltenes novada domes un SIA “Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca”. Degvielas patēriņš par iestādēm dots 2.35. attēlā.  
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2 .3 5 .  A T TĒ LS .  DEG V IE LA S P A T ĒR I ŅŠ SM IL T ENE S NOV ADA P A ŠVA LD ĪBAS I ES T ĀDĒ S U N 
U ZŅĒ MU M OS  

Kā redzams 2.35.attēlā, lielākais patērētājs no Smiltenes novada pašvaldības iestādēm un 

kapitālsabiedrībām ir Smiltenes novada dome, kur tiek uzskaitīts degvielas patēriņš arī 

pagasta pārvaldēs un citās pašvaldības iestādēs. Pavisam neliela daļa degvielas tiek 

patērētā SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā”.  

Smiltenes novada pašvaldības enerģijas patēriņš autotransportam, salīdzinot ar kopējo 

enerģijas patēriņu autotransportam, pēdējos gados vidēji aizņem ap 8%. Kopējais enerģijas 

patēriņš autotransportam Smiltenes novadā dots 2.36. attēlā.  

 

2 .3 6 .  A T TĒ LS .  K OP ĒJA I S  ENE R Ģ IJA S P A TĒR IŅ Š TR AN SP OR TA V AJAD ZĪBĀ M SM IL T ENE S 
NOVADĀ  

Lielākais enerģijas patēriņš transportam ir saistīts ar privātā autotransporta izmantošanu. 

Viszemākais enerģijas patēriņš transporta sektorā bija 2010. gadā, bet 2007. gadā 

novērojams augstākais enerģijas patēriņš autotransporta vajadzībām.  

Velotransports 
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Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam atbalsta veloceliņu 

attīstību un velotransporta lomas transporta infrastruktūras kopējā sistēmā paaugstināšanos.  

Līdz 2012.gadam Smiltenes novadā kā veloceliņi bija izmantojami tikai atbilstoša platumā un 

kvalitātē esošie celiņi Smiltenes pilsētā 2,5 km kopgarumā, bet pēc projekta „Smiltenes 

pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” noslēgšanos Smiltenes pilsētā lietošanā tika 

nodoti 3,5 km apvienotie gājēju un velo celiņi.21 

Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam. II. sējums 

„Stratēģiskā daļa” gala redakcija līdz 2018.gadam paredzēts izbūvēt kopā 18 km veloceliņu. 

2016.gada uzsākta būvprojekta izstrāde veloceliņam no Silvas līdz Smiltenei.  

Kopumā novadā aizvien vairāk tiek domāts par videi un veselībai draudzīgu pārvietošanos. 

Piemēram, Smiltenes novadā ik gadu tiek rīkoti vairāki velosipēdu sacensību posmi. (sk. 

2.37.attēlu).  

2 .3 7 .  A T TĒ LS .  V IE NAS NO  VE LOS IP ĒDU  SAC EN SĪ BĀ M SM I LT EN Ē 2 4 .0 7 .2 0 1 6 . 22 

Šāda veida sacensību organizēšana Smiltenes novadā veicina velotransporta izmantošanu. 

Velotransporta attīstībā nozīmīgs faktors ir ne tikai veloceliņi, bet arī velosipēdu novietņu 

skaits, kas būtu jāattīsta pie publiskajām ēkām Smiltenes novadā.  

 

  

                                                
21 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam I.sējums “Esošās situācijas analīze” 
22 Avots: http://www.mtb-maratons.lv/  

http://www.mtb-maratons.lv/
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3. CO2 emisiju aprēķins Smiltenes 
novadā 

3.1. Emisiju aprēķina metodika 

Bāzes emisiju uzskaite ir kvantitatīvs rādītājs, ar kuru nosaka to CO2 emisiju daudzumu, ko 

bāzes gada laikā izraisījis enerģijas patēriņš Smiltenes novadā. Rādītājs ļauj noteikt 

galvenos CO2 emisiju avotus un to samazināšanas iespējas. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

noteikšanai ir izmantota Pilsētu mēra pakta izstrādātā metodika no vadlīnijām „IERP 

ceļvedis”23. 

Emisiju mērvienība ir tonnas CO2 emisiju, un tiek aprēķinātas, balstoties uz apkopotajiem 

enerģijas patēriņa datiem. Siltumenerģijas gadījumā emisijas tiek noteiktas, izmantojot datus 

par patērēto kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai (skat. 3.2.apakšnodaļā). 

Emisiju aprēķināšanai no patērētā kurināmā apjoma (siltumapgādes un transporta sektoriem) 

ir izmantots vienādojums: 

𝐶𝑂2  =  𝐵 ∗ 𝑄𝑑
𝑧 ∗ 𝐸𝐹, 𝑡𝐶𝑂2   (1) 

𝐶𝑂2 – radītais CO2 emisiju daudzums, tCO2 

𝐵 – patērētais kurināmā daudzums, 1000 m3 (vai t) 
𝑄𝑑

𝑧 – kurināmā zemākais sadegšanas siltums, MWh/1000 m3 (vai MWh/t) 

𝐸𝐹 – kurināmā emisijas faktors, tCO2/MWh. 

Emisijas no patērētās elektroenerģijas aprēķina pēc šāda vienādojuma: 

𝐶𝑂2  = 𝐸𝑝𝑎𝑡 ∗ 𝐸𝐹, 𝑡𝐶𝑂2   (2) 

𝐸𝑝𝑎𝑡 – patērētais elektroenerģijas daudzums, MWh. 

3.2. nodaļā sniegta informācija par izmantotajiem datiem un emisiju faktoriem katram 

sektoram. 

3.2. Izejas dati emisiju aprēķinam 

CO2 emisijas Smiltenes novadam ir aprēķinātas trīs sektoriem: 

 siltumapgādei; 

 elektroapgādei; 

 transporta sektoram. 

Zemāk ir apkopoti galvenie pieņēmumi CO2 emisiju aprēķinam katram sektoram.  

                                                
23

 http://www.pilsetumerupakts.eu/support/library_lv.html  

http://www.pilsetumerupakts.eu/support/library_lv.html
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3.2.1. Siltumapgāde 

Siltumapgādes sektora CO2 emisijas tika aprēķinātas, izmantojot vienādojumu (1). Fosilo 

kurināmo katlu māju emisijas aprēķinātas pēc patērētā kurināmā daudzuma, izmantojot 

formulu (1). Emisiju noteikšanai izmantoti IPCC standarta, kā arī Latvijā noteiktie emisiju 

faktori, kas ir parādīti 3.1.tabulā. 

3.1.tabula  

Aprēķinos izmantotie izejas dati, emisijas faktori un piemērotās aprēķina formulas 

Izejas dati Izmantotā 

formula 

Emisijas faktors, 

tCO2/MWh 

Ievadītais dabasgāzes daudzums, dabasgāzes zemākais 

sadegšanas siltums (9,35 MWh/1000 m
3
) 

(1) 0,202 

Patērētais dīzeļdegvielas daudzums, dīzeļdegvielas 

zemākais sadegšanas siltums (11,8 MWh/t) 
(1) 0,267 

3.2.2. Elektroapgāde 

Dati par patērēto elektroenerģiju daudzdzīvokļu, pašvaldības, pakalpojumu un rūpniecības 

ēku sektorā, kā arī ielu apgaismojumam un kopējo elektroenerģijas patēriņu Smiltenes 

novadā iegūti no AS „Sadales tīkls”. Dati pieejami par laika periodu no 2008. līdz 2014. 

gadam.  

Smiltenes novadā ņemts vērā saražotās elektroenerģijas daudzums, kas izstrādāts no 

atjaunojamiem energoresursiem un uzskatāma kā CO2 neitrāla elektroenerģija. 

Balstoties uz IERP vadlīnijām, CO2 emisiju aprēķins tika veikts, piemērojot vienādojumu (2). 

CO2 emisiju aprēķinam izmantotie izejas dati un emisijas faktori visiem gadiem attēloti 3.2. 

tabulā. 

3.2. tabula 

Elektroenerģijas sektora CO2 emisiju aprēķins  

Izejas dati 
Izmantotās 

formulas 

Emisijas faktors, 

tCO2/MWh 

Patērētais elektroenerģijas daudzums (2) 0,109 

3.2.3. Transporta sektors 

Dati transporta sektora emisiju aprēķinam ņemti no CSDD datu bāzes un Smiltenes novada 

pašvaldības sniegtās informācijas. Aprēķinā iekļauti privātā sektora transportlīdzekļi, kas ir 

reģistrēti Smiltenes novadā un ir izgājuši tehnisko apskati. Dati pieejami par laika periodu no 

2006. līdz 2015. gadam.  

Datus par degvielas patēriņu pašvaldības transporta vajadzībām sniedza Smiltenes novada 

pašvaldība. 2.2.3.1. nodaļā sniegta visa informācija par veiktajiem pieņēmumiem, lai noteiktu 
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novada teritorijā patērētās degvielas apjomus. Izejas dati un piemērotie emisijas faktori 

skatāmi 3.3. tabulā.  

3.3. tabula 

Izejas dati, emisijas faktori un aprēķina formulas transporta sektorā 

Degvielas veids Izejas dati 
Izmantotā 

formula 

Emisijas faktors, 

tCO2/MWh 

Dīzeļdegviela 
Patērētais degvielas daudzums, 
dīzeļdegvielas zemākais sadegšanas 
siltums (11,8 MWh/t) 

(1) 0,267 

Benzīns 
Patērētais degvielas daudzums, benzīna 
zemākais sadegšanas siltums 
(12,21 MWh/t) 

(1) 0,249 

Autogāze 
Patērētais degvielas daudzums, 
autogāzes zemākais sadegšanas siltums 
(12,65 MWh/t) 

(1) 0,225 

Atjaunojamie 
Patērētais degvielas daudzums, zemākais 
sadegšanas siltums (10,56 MWh/t) 

(1) 0 

3.3. CO2 emisijas Smiltenes novadā 

Balstoties uz augstāk aprakstītajiem datiem un aprēķinos izmantotajiem pieņēmumiem, 3.1. 

attēlā ir dots kopējais Smiltenes novada CO2 emisiju apjoms no 2008. līdz 2014. gadam.  

 
3 .1 .  A T TĒ LS .  S M IL TE N E S NOVADA CO 2  E M IS IJU  AP J OMS NO 2 0 0 8 .  L ĪD Z 2 0 1 4 .  GADAM  

Par 2006-2007.gadu pieejami nepilnīgi kurināmā un enerģijas patēriņa dati, līdz ar to netiek 

apskatīti CO2 emisiju novērtējumā. Kopš 2008. gada līdz 2014. gadam CO2 emisiju apjoms ir 

samazinājies par 40,5 %, un 2014. gadā tas bija 6766 t CO2. Sasniegtais CO2 emisiju 

samazinājums galvenokārt ir skaidrojams ar saražotās atjaunojamās elektroenerģijas 

pieaugumu Smiltenes novadā. Detalizētāks CO2 emisiju apjoms pa sektoriem un gadiem 

redzams 3.4. tabulā. 
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3.4. tabula 

Smiltenes novada CO2 emisijas 2006.–2014. gadā 

Sektors 
CO2 emisijas, tCO2/gadā 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Centralizētā siltumapgāde 66,6 48,9 54,8 69,6 34,4 42,5 38,8 

Vietējā un individuālā 

siltumapgāde 
268,6 187,4 169,8 143,1 202,4 130,3 250,7 

Pārējā dabasgāze 3,4 7,3 6,2 11,2 11,2 8,3 8,3 

Elektroenerģijas patēriņš 6394,3 5631,0 6077,7 6238,9 4821,6 2125,3 2245,6 

Autotransports 4633,5 4259,3 3574,2 3721,9 3894,5 4139,8 4223,1 

KOPĀ, tCO2/gadā 11366,4 10134,0 9882,6 10184,8 8964,1 6446,2 6766,5 

Izmaiņas pret 2008. 

gadu, % 
0% 10,8% 13,1% 10,4% 21,1 % 43,3% 40,5% 

Kā redzams 3.4.tabulā, salīdzinot ar bāzes gadu, lielākie CO2 samazinājumi novērojami 

elektroenerģijas patēriņa sektorā un centralizētā siltumapgādes sektorā, attiecīgi 64,9% un 

41,7%. Savukārt autotransporta sektorā un individuālajā siltumapgādes sektorā novērojams 

neliels samazinājums – attiecīgi 8,9% un 6,7%. CO2 emisiju pieaugums novērojams 

mājsaimniecību dabasgāzes patēriņa dēļ, kas 2014.gadā pieaudzis par 146%, tomēr 

pieaugums kopā veido tikai nepilnas 5 tCO2 emisiju. Kā redzams 3.1. attēlā lielākie CO2 

emisiju sektori Smiltenes novadā ir elektroenerģijas patēriņš un autotransports. 
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4. Līdz 2020.gadam plānotie pasākumi 
4.1. Vīzija un stratēģiskie mērķi 

Augstākā līmeņa plānošanas dokuments Smiltenes novadā ir Smiltenes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam. Stratēģija pakļauta gan Vidzemes reģiona 

plānošanas dokumentiem, gan Latvijas valsts plānošanas dokumentiem.  

Stratēģijā izvirzīta Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības vīzija: pasaules latviskākais novads 

Vidzemes centrā. Novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības kultūras 

un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un darbojas gudri un izglītoti cilvēki. Lai 

sasniegtu Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, tiek noteikti trīs 

stratēģiskie mērķi (SM): 

 SM1: Konkurētspējīgs un dinamisks novads 

 SM2: Latviskās identitātes un tradīciju novads 

 SM3: Pievilcīga dzīves vieta 

Stratēģiskie mērķi balstās uz novada vērtību izmantošanu ekonomiskās vides, sabiedrības 

un kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšanā.  Smiltenes novada galvenā vērtība un 

attīstības pamats ir iedzīvotāji. Ar aktīvu rīcību un produktīvu darbu, veicinot ģimenes 

labklājības pieaugumu, novada iedzīvotāji nodrošina novada ilgtspējīgu izaugsmi un kopējās 

labklājības pieaugumu. Novadā radītā produkcija un pieejamie kvalitatīvie pakalpojumi ir 

drošs ienākumu avots, veicina teritorijas turpmāku attīstību, sabiedrības labklājību un kopēju 

dzīves vides uzlabošanos. 

Smiltenes novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna ilgtermiņa mērķis līdz 2030.gadam ir 

kļūt par pirmo CO2 neitrālo novadu Latvijā. 

Ilgtermiņa mērķis paredz, ka novads kļūs par zaļāko un videi draudzīgāko novadu Latvijā. 

Mērķim pakļautie pasākumi veicinās novada konkurētspēju un radīs pievilcīgu dzīves vidi 

iedzīvotājiem un potenciālajiem tūristiem. Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna ilgtermiņa 

mērķa sasniegšanai izvirzīti vidēja termiņa mērķi līdz 2020.gadam un konkrēti uzdevumi, kas 

harmonizēti ar Smiltenes novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam. 

Ilgtermiņa mērķa sasniegšanai Smiltenes novada pašvaldība ir apņēmusies nodrošināt 

novada attīstību, piemērojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus principus. Ilgtspējīgai 

enerģētikas attīstībai Smiltenes novadā līdz 2020. gadam tiek izvirzīti šādi mērķi: 

1. samazināt novadā radītās CO2 emisijas par 40%, salīdzinot ar 2008. gada emisiju 
līmeni; 

2. samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 20% attiecībā pret 2014. gadu; 
3. veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu mājokļu sektorā (galvenokārt attiecas uz 

daudzdzīvokļu ēkām) par 10% attiecībā pret 2014. gadu 
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4. izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā (atbilstoši ISO 50001 
prasībām) līdz 2017. gada jūlijam 

4.2. Pasākumi CO2 emisiju un enerģijas patēriņa samazināšanai 

Ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu sasniegšanai definēti konkrēti uzdevumi. 

4.2.1. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana pašvaldībā 

Energopārvaldības sistēmas izveide paredz sekojošus apakšpasākumus: 

 darba grupas izveidošanu 

 energopārvaldības rokasgrāmatas un procedūru izveidošana un ieviešana 

 energopārvaldnieka darbības uzsākšana 

 energopārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde 

Lai novadā panāktu izmaiņas un tiktu nodrošināta veiksmīga energopārvaldība un IERP 

īstenošana, izveidotajai IERP darba grupai ir jāturpina darboties novada līmenī ar 

siltumapgādes, elektroapgādes un transporta sektora ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. 

Darba grupas viens no nākamajiem uzdevumiem būtu uzraudzīt energopārvaldības sistēmas 

ieviešanu Smiltenes novadā un datu plūsma pašvaldībā.  

Energopārvaldība ir nepieciešama, lai novada līmenī vieglāk varētu novērtēt esošo situāciju 

un, balstoties uz to, veikt koriģējošās darbības. Vienlaicīgi tas ļautu izveidot optimālu sistēmu 

datu uzskaitei, kā arī nodrošinātu to analīzi, mērķu izvirzīšanu un sagatavot novērtējumu par 

to sasniegšanu. 4.1.attēlā ir atspoguļota esošā enerģijas patēriņa datu plūsma pašvaldībā. 

4 .1 .A T TĒ LS .   E SO ŠĀ ( E NE R GO)P ĀR VA LDĪBA S S I ST Ē MA SM I LT EN ES NO VADA P AŠVA LDĪ BA S 

ĒKĀ S  

Šobrīd pašvaldības ēkās atbildīgais personāls veic tikai elektroenerģijas skaitītāju nolasīšanu 

un reģistrēšanu elektroenerģijas tirgotāja mājaslapā. Pēc tam tirgotājs piestāda rēķinu 



 

 

Twitter: @500001SEAPs 
www.500001seaps.eu  

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016.-2020.gadam 46 

 

domei. Finanšu nodaļā notiek datu analīze un apkopošana, taču jāuzlabo datu pieejamība 

atbildīgajiem par ēkām. 

Centralizētās apkures skaitītājus pašvaldības ēkās pilsētā nolasa SIA “SM Energo” un 

piestāda rēķinus Smiltenes novada domei. Pašvaldības ēkas netiek informētas par 

siltumenerģijas patēriņu. Ēku apsaimniekotajiem/saimniekiem ir iespēja veikt biežāku datu 

uzskaiti, nolasot rādījumus. Lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkās, atbildīgajiem 

darbiniekiem, kā arī pārējiem cilvēkiem, kuri uzturas ēkā, ir jābūt informētiem par patēriņu, kā 

arī iespējām to samazināt.  

Finanšu nodaļā dati tiek savākti vienkopus un tiek salīdzināti ar citiem gadiem, mēnešiem un 

summāri. Par detalizētāku patēriņa analīzi atbildīgi ēku saimnieki. Energopārvaldības 

sistēmas ieviešana Smiltenes novadā ļautu atrisināt jautājumus par enerģijas patēriņa datu 

uzkaiti un analīzi, tā panākot enerģijas patēriņa samazināšanu. Lai veiktu patēriņa datu 

uzskaiti, lielākajā daļā pašvaldības ēku pagastos vispirms ir jāuzstāda siltuma skaitītāji.  

4.2.attēlā ir dota viena no iespējamajām ēku energopārvaldības sistēmām Smiltenes novada 

pašvaldības ēkām, kuras rezultātā var tikt panākts siltumenerģijas un elektroenerģijas 

patēriņa samazinājums vismaz par 5%.  
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Atbildīgā pašvaldības struktūrvienība par energopārvaldības izveidi un ieviešanu Smiltenes 

novadā varētu būt Saimnieciskās darbības nodaļa, kur būtu iespējams apkopot visus 

enerģijas patēriņa datus un veikt datu analīzi. Energopārvaldības sistēmas ieviešanas 

uzraudzību Smiltenes novadā nodrošina IERP darba grupa.  

Kā redzams 4.2. attēlā, visi rēķini tiek saskaņoti Saimnieciskās darbības nodaļā un pagasta 

pārvaldēs. Finanšu nodaļā tiešā sadarbībā ar Saimniecības darbības nodaļu apkopo patēriņa 

datus no visām pašvaldības ēkām, pašvaldības autotransportu un ielu apgaismojumu. 

Finanšu nodaļas uzdevums ir sniegt ikmēneša/ceturkšņa/gada pārskatus/ziņojumus IERP 

darba grupai, kas ir atbildīga par energopārvaldnieka darbības uzraudzību. 

Energopārvaldnieks nodrošina pašvaldības ēkās esošo atbildīgo personu informēšanu par 

enerģijas patēriņu, kā arī apmācības, lai pašvaldības ēku atbildīgie darbinieki būtu informēti 

par iespējām samazināt enerģijas patēriņu.  

Smiltenes novadā ielu apgaismojuma sistēmas apkalpo sistēmas uzturētājs, ar kuru ir 

noslēgts līgums par pakalpojumu. Lai Ielu apgaismojuma uzturētājs būtu ieinteresēts 

energopārvaldībai ielu apgaismojuma sistēmās, energopārvaldnieks izstrādā kritērijus 

pakalpojuma līguma papildināšanai. Līgums tiek noslēgts ne tikai par sistēmas uzturēšanu 

darba kārtībā, bet arī par racionālu enerģijas izmantošanu. 

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, ir iespējams panākt enerģijas patēriņa samazinājumu 

pašvaldības ēkās un ielu apgaismojumam Smiltenes novadā par vismaz 5%, salīdzinot ar 

2014.gadu, kas nodrošinātu 248 MWh enerģijas patēriņa samazinājumu un 10,3 tCO2 

emisiju. Plānotais enerģijas un CO2 emisiju samazinājums ir balstīts uz pašvaldības enerģijas 

patēriņa optimizāciju siltumapgādes, energoapgādes un transporta sistēmās. Optimizācija 

tiktu panākta pašvaldības darbinieku apmācību rezultātā.  

IERP ietvaros ir izstrādāts sākotnējais pašvaldības ēku novērtējums Smiltenes novadā 

esošajām ēkām. Pašvaldības ēku energoefektivitātes plāns paredz detalizētu analīzi un 

esošā stāvokļa novērtēšanu visās Smiltenes novada pašvaldības ēkās, tai skaitā pagastos. 

Balstoties uz enerģijas patēriņa datiem un faktisko ēku tehnisko stāvokli, ir jāidentificē 

prioritārās ēkas un pasākumi. 

Pašvaldības ēku energoefektivitātes plāna minimālie mērķi visām pašvaldības ēkām: 

 siltummezglu sakārtošana; 

 siltuma skaitītāju uzstādīšana; 

 kvalitatīva malkas uzglabāšana; 

 atbildīgo personu apmācības. 

Energoefektivitātes plānā ir jānorāda katras ēkas atbildīgās personas par enerģijas patēriņu, 

kas ir informētas par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Smiltenes novadā, un izmaiņu 

gadījumā  šis saraksts jāturpina atjaunot. Atbildīgajām personām ir jādefinē pienākumi 

enerģijas patēriņa novērtēšanai un monitoringam. Balstoties uz monitoringa rezultātiem 
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atbildīgās personas nodrošina energoefektivitātes pasākumu ar nelielām investīcijām 

ieviešanu pašvaldības ēkās.  

Vispārīgi pasākumi ar nelielām investīcijām, ko iespējams veikt pašvaldības ēkās racionāla 

enerģijas patēriņa nodrošināšanai: 

 regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas datu analīze; 

 enerģijas patēriņa samazināšana, ņemot vērā darbinieku uzvedības maiņu; 

 iekštelpu apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvākām tehnoloģijām; 

 apkures sistēmas sakārtošana; 

 nakts vai brīvdienu (tai skaitā valsts svētku dienu) režīmu iestatīšana apkurei; 

 kustību sensoru uzstādīšana apgaismojumam; 

 citu darbinieku apmācība; 

 elektroenerģijas audita veikšana. 

Esošās apkures sistēmas sakārtošana ietver esošo ēkas siltumapgādes sistēmas apkopi, 

t.sk. sistēmas balansēšanu, vējtveru uzstādīšana, durvju, logu blīvēšana, u.tml., kā arī 

termoregulatoru uzstādīšanu iekštelpu temperatūras regulēšanai ēkās, kur ir veikta 

siltumapgādes sistēmas renovācija. Ir svarīgi, lai apkures sistēma būtu labi sabalansēta un 

lai katrs sildelements (konvektors jeb radiators) saņemtu precīzi aprēķināto ūdens plūsmu. 

Ja apkures sistēma nav balansēta, daži konvektori saņem pārāk lielu plūsmu, šo radiatoru 

jauda ir pārāk augsta un telpu temperatūra ir stipri paaugstināta. Vienlaikus citi radiatori 

saņem pārāk mazu plūsmu, kā rezultātā tiem ir mazāka siltumatdeve un telpās ar šiem 

sildelementiem ir pazemināta temperatūra. Lai paaugstinātu telpu temperatūru, parasti 

paaugstina turpgaitas temperatūru uz radiatoriem. Rezultātā rodas daudz augstāka 

temperatūra, nekā nepieciešams tajās telpās, kurās tā jau ir pārāk augsta, un rodas 

enerģijas pārtēriņš. Apkures sistēmas, kas apgādātas ar termostatiem uz radiatoriem, ir 

daļēji sabalansētas. Iespējamie nelielu investīciju pasākumi pašvaldības ēkās ir uzskaitīti arī 

katras ēkas energoauditā vai energosertifikātā.  

Būtisku elektroenerģijas patēriņa samazinājumu var sniegt esošā apgaismojuma nomaiņa, 

kur kvēlspuldzes tiek aizstātas ar kompaktajām luminiscences spuldzēm (KLS) vai LED 

spuldzēm, kā arī cauruļveida luminiscences spuldzes T12, T8 tiek aizstātas ar 

energoefektīvākiem apgaismojuma risinājumiem. Spuldžu nomaiņu vajadzētu organizēt 

pakāpeniski, t. i., tās jānomaina tikai tad, kad spuldzes ir beigušas darboties. Turklāt 

Smiltenes novada līmenī varētu veikt kopīgu spuldžu iepirkumu, kur tiek piemēroti zaļā 

iepirkuma principi, tā panākot spuldžu iegādes izmaksu samazinājumu un nodrošinot 

iepirkuma kvalitātes prasības ilgtermiņā.  

Enerģijas patēriņa samazināšanu, ņemot vērā darbinieku uzvedības maiņu, var panākt 

izstrādājot rekomendācijas. Šīs rekomendācijas ietver dažādus padomus, piemēram, 

elektroiekārtu neatstāšana gaidīšanas režīmā, apgaismojuma izmantošana tikai telpās, kur 

tas ir nepieciešams un citus ar uzvedības maiņu saistītus enerģijas patēriņa samazināšanas 
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pasākumus. Par pašvaldības darbinieku informēšanu un motivēšanu enerģijas patēriņa 

samazināšanai ir atbildīgs energopārvaldnieks.  

Paralēli iepriekš minētajiem pasākumiem ir jāizvērtē elektroenerģijas patēriņa sadalījums 

ēkās un jānosaka energoefektivitātes potenciāls. To var īstenot ar elektroenerģijas audita 

palīdzību. Audita laikā tiek veikta iekštelpu apgaismojuma inventarizācija, uzskaitītas 

elektroiekārtas un noteikts to elektroenerģijas patēriņš un sniegti konkrēti priekšlikumi 

enerģijas patēriņa samazināšanai. Šāda audita īstenošanu varētu nodrošināt atbildīgais 

energopārvaldnieks, kas apguvis nepieciešamās prasmes. Šī pasākuma laikā netiek panākts 

elektroenerģijas patēriņa samazinājums, bet tas ir būtisks solis potenciālo energoefektivitātes 

pasākumu identificēšanā. Šādu izpēti izglītības iestādes var veikt arī kopā ar skolniekiem, kā 

arī organizēt sacensības starp skolām. 

4.2.2. Pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai 

Lai arī Smiltenes novadam ir izstrādāta mājokļu politika, nepieciešams veikt papildu 

aktivitātes. Lai veicinātu siltumenerģijas patēriņa samazinājumu dzīvojamajā sektorā, viena 

no iespējām ir nodrošināt atbalstu ēku atjaunošanas projektu sagatavošanai. Viens no 

svarīgākajiem atbalsta instrumentiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai ir 

finansējuma nodrošināšana: 

 energoaudita izstrādei; 

 būvprojekta izstrādei; 

 projektēšanai; 

 līdzfinansējums ēku teritoriju labiekārtošanai. 

Iespēja saņemt līdzfinansējumu nepieciešamo dokumentu sagatavošanai, lai saņemtu 

atbalstu ēku atjaunošana var, palielināt iedzīvotāju interesi ēku atjaunošanā. Smiltenes 

pašvaldība izskatīs iespēju atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, subsidējot 

vai līdzfinansējot augstāk minētos pasākumus. 

Šobrīd projekta pieteikumus Smiltenes novadā virza SIA „Smiltenes NKUP”. Ēku 

atjaunošanai tiek ņemti aizņēmumi bankā, kurus garantē Smiltenes novada pašvaldība. 

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2016. gada 30.marta lēmumu Nr.5, 7.§. “Par Smiltenes 

novada mājokļu politiku” tika apstiprināta “Smiltenes novada mājokļu politika 2016.- 

2021.gadam”. 

Atbalstot daudzīvokļu ēku atjaunošanu, iedzīvotāji veikts ēku atjaunošanu. IERP pieņemts, 

ka līdz 2020.gada tiks atjaunotas vismaz 8 ēkas. Šāds pasākums samazinās enerģijas gala 

patēriņu par vismaz 1020 MWh attiecībā pret 2014.gadu 

4.2.3. Ēku infrastruktūras attīstības stratēģijas izstrāde 

Pašvaldībai trūkst instrumentu, ar kuriem tā varētu tieši ietekmēt enerģijas patēriņu 

dzīvojamo ēku sektorā, tomēr Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Smiltenes 

NKUP”, kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm meklēs risinājumus, kā 
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kopīgi veicināt un panākt ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. 

Pašvaldība var uzņemties galveno lomu sadarbības veicināšanā un ieinteresēto pušu 

apvienošanā, lai izstrādātu Ēku infrastruktūras attīstības ilgtermiņa stratēģiju. 

Plāna galvenais uzdevums ir identificēt visas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, tai skaitā ēkas 

pagastos, kā arī veikt ēku enerģijas patēriņa un tehniskā stāvokļa novērtējumu. Balstoties uz 

plānā apkopoto informāciju, ir jāidentificē prioritārās ēkas, kā arī jānosaka pasākumu kopums 

ēku sakārtošanai un tālākai attīstībai, tai skaitā ēkām ar individuālo apkuri. 

Plāns tiešu enerģijas patēriņa vai CO2 emisiju patēriņu nenodrošina, bet nepieciešams 

infrastruktūras sakārtošanai un nākotnes pasākumu ieviešanas nodrošināšanai. 

4.2.4. Atbalsts centralizēto siltumapgādes sistēmu saglabāšanai, jaunu 
patērētāju piesaistei 

Centralizētās siltumapgādes sistēmas, kurās tiek racionāli izmantoti atjaunojamie 

energoresursi, no vides un ilgtspējīgas attīstības viedokļa ir labākais risinājums. Ņemot vērā, 

ka Smiltenes pilsētā un pagastos esošajās sistēmās galvenokārt tiek  izmantota biomasa un 

tiek plānoti šo sistēmu efektivitātes uzlabošanas pasākumi, nepieciešams nodrošināt 

atbalstu sistēmas saglabāšanai un jaunu patērētāju piesaistei.  

Pašvaldībā esošajām struktūrām jāsadarbojas ar centralizētās siltumapgādes operatoriem, 

lai tie priekšlaicīgi tiktu informēti, ja kāda no CSS pieslēgtajām ēkām plāno atslēgties un 

uzstādīt savus siltuma avotus, un tiktu meklēti visām pusēm izdevīgi risinājumi. Arī 

gadījumos, ja tiek plānota jaunas ēkas būvniecība blakus esošajiem CSS tīkliem, būtu 

jāizvērtē iespējas un jāatrunā kārtība, kā izveidot pieslēgumu līdz jaunajam patērētājam.  

Galvenie pamatnosacījumi šādam izvērtējumam ir plānotais siltumenerģijas patēriņš (MWh) 

attiecināts pret attālumu līdz tuvākajam CSS tīklu pieslēguma punktam (m). Ja īpatnējais 

lineārais siltuma patēriņa indikators (MWh/m) ir lielāks par 2,5 MWh/m, Būvvaldei sadarbībā 

ar CSS operatoru būtu pienākums pieprasīt un izvērtēt iespējamos inženiertehniskos 

risinājumus, kas balstīti uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem risinājumiem. 

Smiltenes novadā esošās CSS sistēmas no vides un ilgtspējīgas attīstības viedokļa ir 

jāsaglabā, lai novērstu potenciālo individuālo siltumapgādes sistēmu veidošanos, it īpaši 

pagastos. Veidojoties individuālajām siltumapgādes sistēmām dzīvokļos (“skursteņmājas”), 

palielināsies primārās enerģijas patēriņš, kas saistīts ar zemu siltuma avotu efektivitāti.  

Pasākums nodrošinās, ka vietējās apkures sistēmas, kurās siltumenerģija tiek nodrošināta ar 

dabasgāzi tiks pieslēgtas CSS. IERP pieņemts, ka gadā tiks pieslēgts 1 jauns patērētājs, 

nodrošinot dabasgāzes samazinājumu vietējai enerģijas ražošanai.  Pasākuma ieviešana 

nodrošinās dabasgāzes patēriņa samazinājumu par 6,3 tūkst.m3 un nodrošinās CO2 emisiju 

samazinājumu par 12,1 tCO2.  
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4.2.5. Ielu apgaismojuma modernizācijas ilgtermiņa stratēģijas izstrāde 

Lai ilgtermiņā sakārtotu esošo ielu apgaismojumu un samazinātu elektroenerģijas patēriņu, ir 

jāīsteno virkne pasākumu: 

 jāsakārto ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa uzskaite; 

 jāveic esošā ielu apgaismojuma pilna inventarizācija un energoaudits, kas sniegs 
precīzu informāciju par esošo situāciju; 

 jāizstrādā ilgtermiņa stratēģija, kurā jāiekļauj informācija par prioritārajām 
apgaismojuma līnijām, kas jāmaina vai jārekonstruē. Stratēģijā ir jāiekļauj metodika, 
ar kuras palīdzību var noteikt inovāciju ietekmi, kad esošās tehnoloģijas ir izdevīgi 
mainīt uz jaunākām.  

Nolūkā turpināt uzlabot esošo ielu apgaismojuma sistēmu, ir nepieciešams veikt ielu 

apgaismojuma sistēmas modernizācijas ilgtermiņa stratēģijas izstrādi, kas sastāv no ielu 

apgaismojuma pilnas inventarizācijas un energoaudita visām Smiltenes novada ielu 

apgaismojuma sistēmām.  

Pilna inventarizācija sniegs precīzu informāciju par esošo situāciju. Balstoties uz 

inventarizāciju un energoauditu, nākamais solis ir rīcības plāna izstrāde, kurā jāiekļauj 

informācija par prioritārajām līnijām, kuras jāmaina vai jārekonstruē. Plānā jāiekļauj arī 

ilgtermiņa pasākumi – jāietver metodika, ar kuras palīdzību var noteikt inovāciju ietekmi, kad 

esošās tehnoloģijas ir izdevīgi mainīt uz jaunākām. Stratēģijā jāizstrādā kritēriji, kas 

iekļaujami līgumā par ielu apgaismojuma apsaimniekošanu. Smiltenes novada pašvaldības 

veiktajos iepirkumos jānosaka minimālās prasības ielu apgaismojumam, balstoties uz 

Eiropas standartiem. Prasībām jāietver gan apgaismojuma kvalitāte, gan enerģijas patēriņa 

ierobežojumi.  

Stratēģijā jāiekļauj robežvērtības, kad kādā ielā jāizbūvē jauna apgaismojuma līnija. Ielu 

apgaismojumam vajadzētu piemērot arī zaļā publiskā iepirkuma prasības. Šī dokumenta 

izstrāde atvieglos arī pieteikšanos uz līdzfinansējumu nākamajā plānošanās periodā, jo ielu 

apgaismoja modernizāciju var apvienot ar citiem pilsētvides uzlabošanas pasākumiem. 

Pašvaldībā plānveidīgi tiek veikta ST pārbūve.  

Šī pasākuma īstenošana nepieciešama energopārvaldības sistēmas enerģijas patēriņa 

samazinājuma nodrošināšanai ielu apgaismojuma sektorā 5% apmērā.  

4.2.6. Ielu apgaismojuma modernizācija 

Smiltenes pilsētā izveidoti 877 ielu apgaismojuma punkti, bet pagastos 266 gaismas punkti24. 

No uzstādītajiem gaismekļiem 2% ir augstspiediena dzīvsudraba spuldzes, kuru efektivitāte ir 

viena no zemākajām.  

                                                
24 Smiltenes novada pašvaldības dati 
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Šo gaismekļu nomaiņa ļaus panākt elektroenerģijas patēriņa samazinājumu par 1,4%. 

Ilgtermiņā jāplāno augstspiediena dzīvsudraba spuldžu nomaiņa pret LED gaismekļiem ar 

augstāku efektivitāti un krāsas izšķirtspēju. Pasākums samazinās enerģijas patēriņu ielu 

apgaismojumam par 7 MWh un 0,8 tCO2 emisiju.  

Viens no būtiskākajiem ielu apgaismojuma raksturlielumiem ir ne tikai spuldžu efektivitāte, 

bet arī sistēmas kontrole. Lielākajā daļā apgaismojuma līniju, tās tiek kontrolētas pēc krēslas 

sensoriem. Veicot ielu apgaismojuma sistēmu rekonstrukciju, jāizskata iespēja uzstādīt 

attālinātas vadības uzstādīšanas iespējas. Lai veiksmīgi īstenotu ielu apgaismojuma 

rekonstrukciju, par pamatu var izmantot šādus ielu apgaismojuma starptautiskos standartus:  

 LVS CEN/TR 13201-1:2015– Ceļu apgaisme. 1.daļa: Vadlīnijas apgaismes klases 
izvēlei. 

 EN 13201-2:2004 – Ielu un ceļu apgaisme - 2.daļa: Veiktspējas prasības. 

 EN 13201-3:2004 – Ielu un ceļu apgaisme - 3.daļa: Veiktspējas rēķināšana. 

 EN 13201-4:2004 – Ceļu apgaisme - 4.daļa: Ietaišu gaismotspējas mērīšana. 

Lai veiktu ielu apgaismojuma sistēmas modernizāciju, sākumā ir jānoskaidro, kāds 

apgaismojuma līmenis ir nepieciešams konkrētajās pilsētas/apdzīvotās vietas ielās, kurās 

tiks veikta rekonstrukcija. To nosaka, izvērtējot satiksmes un (vai) kājāmgājēju pārvietošanās 

intensitāti, attiecīgi piemeklējot atbilstošo standartu. Sakarība ir vienkārša: jo mazāka 

pārvietošanās intensitāte, jo mazāks nepieciešamais apgaismojuma līmenis.  

Viens no būtiskākajiem aspektiem ir atbilstošu gaismekļu izvēle. Pašlaik tirgū ir pieejams 

plašs klāsts dažādu tehnoloģisko risinājumu, jaudu, formas un cenas gaismekļi ielu 

apgaismojumam. Līdz ar to, izvēloties jaunus gaismekļus, ir svarīgi izvērtēt to kvalitātes 

prasības, nevis tikai cenu. Lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, gaismekļu 

izvēlē būtu jāpiemēro zaļā iepirkuma prasības ielu apgaismojumam.  

Viens no prioritārajiem energoefektivitātes pasākumiem, kas būtu jāīsteno nekavējoties, lai 

samazinātu elektroenerģijas patēriņu, ir esošo augstspiediena dzīvsudraba spuldžu un 

kvēlspuldžu nomaiņa uz efektīvākiem apgaismojuma risinājumiem. Šī pasākuma ietvaros 

tiek paredzēta spuldžu pakāpeniska aizstāšana līdz 2018. gadam. Veicot spuldžu iepirkumu, 

ir jāņem vērā zaļā iepirkuma principi.   

4.2.7. Ielu apgaismojuma uzstādīšana vēl neapgaismotajās ielās 

Plānojot jaunas ielu apgaismojuma sistēmas uzstādīšanu tajās pilsētas ielās, kur vēl līdz šim 

ielu apgaismojums nav nodrošināts, ir jāņem vērā gan inženiertehniskie, gan ekonomiskie, 

gan arī vides kritēriji. Latvijā un Eiropā ir pilsētas, kurās ir pilnībā nomainīts ielu 

apgaismojums un no kurām Smiltenes novada pašvaldība var pārņemt labo praksi, īstenojot 

šo pasākumu. Lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, apgaismojuma sistēmas 

izveidē ir jāpiemēro zaļā iepirkuma prasības. 

4.2.8. Siltumenerģijas uzskaites sakārtošana 
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Lai arī Smiltenes pilsētā visās pašvaldības ēkās tiek veikta siltumenerģijas patēriņa uzskaite, 

lielākajā daļā pašvaldības ēku pagastos nav sakārtota siltumenerģijas patēriņa uzskaite. 

Precīza siltumenerģijas uzskaite ir pirmais solis esošās situācijas apzināšanai un turpmāku 

energoefektivitātes pasākumu samazināšanai. Tas nozīmē, ka pašvaldības iestādēs, kurās 

šobrīd nav siltumenerģijas patēriņa uzskaite, ir jāuzstāda siltumenerģijas skaitītājs un jāveic 

ikmēneša datu nolasīšana.  

Šī pasākuma īstenošana nepieciešama energopārvaldības sistēmas enerģijas patēriņa 

samazinājuma nodrošināšanai ielu apgaismojuma sektorā 5% apmērā.  

4.2.9. Siltumapgādes sistēmu efektivitātes uzlabošana 

Energoefektivitātes likums paredz energoefektivitātes pienākuma shēmas izveidošanu, kuras 

mērķis ir sasniegt valsts obligāto enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķi. 

Energoefektivitātes pienākuma shēmas atbildīgās puses ir enerģijas sadales un enerģijas 

mazumtirdzniecības komersanti. Energoefektivitātes pienākuma shēmas atbildīgās puses 

līdz 2020.gada 31.decembrim sasniedz obligātā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķi. 

Detalizēti sasniedzamie mērķi un attiecināmie pasākumi energoefektivitātes pienākumu 

shēmas atbildīgajām pusēm tiks noteikti MK noteikumos, kas nav vēl izstrādāti.  

Tas nozīmē, ka visiem komersantiem, kas veic siltumenerģijas realizāciju, būs jānodrošina 

enerģijas galapatēriņa samazinājums. Siltumapgādes uzņēmumiem būs jāpierāda 

siltumenerģijas patēriņa samazinājums (netiek ņemti vērā citi ES fondi, klimatiskie apstākļi 

u.c.). 

Šādā gadījumā siltumapgādes sistēmas uzņēmumiem būs jānodrošina samazinājums pie 

enerģijas gala patērētāja par 1,5% gadā un efektivitātes paaugstināšana siltumapgādes 

sistēmās. 

Būtisks pasākums turpmākai siltumapgādes sistēmas uzlabošanai ir siltummezglu 

sakārtošana. Pilsētā vairākās ēkās vēl ir uzstādīti atkarīgā pieslēguma siltummezgli, tai 

skaitā pašvaldības ēkās, kas samazina CSS operatora iespējas veikt kvalitatīvu siltumnesēja 

kontroli. Būtiski sakārtot siltummezglus arī pagastu CSS sistēmās. Uzstādot visās ēkās 

neatkarīgā pieslēguma siltummezglus, tiks uzlabota kopējā siltumapgādes sistēmas 

efektivitāte. 

Pasākuma rezultātā tiks sasniegts ietaupījums 1,5% gadā. Pasākuma ieviešana samazinās 

enerģijas patēriņu attiecībā pret 2014.gadu. Pasākuma ieviešanas rezultātā tiks samazināts 

patēriņš par 347 MWh.  

4.2.10. Kurināmā kvalitātes uzlabošana 

Smiltenes novada pagastos kā kurināmais siltumenerģijas ražošanai visplašāk tiek izmantota 

malka. Izvērtējot esošo situāciju, tika konstatēts, ka lielākajā daļā siltumenerģijas ražošanas 

avotu, malka lielos apjomos tiek glabāta nenoslēgtās novietnēs. Tādā veidā kurināmais tiek 
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pakļauts dažādiem nokrišņiem, kas būtiski pazemina kurināmā kvalitāti. Tāpēc kvalitātes 

prasību noteikšana energoresursiem ir visnozīmīgākais raksturlielums siltumenerģijas 

ražošanā. Energoresursu kvalitāte ir obligāti jānorāda biomasas (malkas, šķeldas un 

granulu) iepirkumos, jo no tās ir atkarīgs attiecīgā resursa patēriņš. 

Galvenais malkas kvalitātes rādītājs ir tās mitruma saturs. Jo sausāka ir malka, jo vairāk 

siltuma tā dod. Tas ir tāpēc, ka mazāk ir jātērē enerģija, lai no malkas iztvaicētu lieko ūdeni. 

Tādējādi ir ļoti svarīgi vienlaicīgi risināt arī malkas uzglabāšanas jautājumu. Esošajā 

situācija, kur malka tiek uzglabāta atklātās novietnēs, būtu jādomā par nosegta tipa novietņu 

izbūvi.  

Dedzinot zemas kvalitātes malku, ir vairāki aspekti, kas negatīvi ietekmē siltumapgādes 

sistēmas darbību: 

 tehnoloģiskais aspekts – mitrums malkā pazemina degšanas procesa temperatūru, 

un veidojas labvēlīga vide darvas veidošanās procesam. Darva nosēžas uz virsmām, 

un pasliktinās siltumapmaiņa, kas samazina katla lietderības koeficientu; 

 vides aspekts – kurtuvē veidojas kancerogēnais benzopirēns, kas nonāk cilvēku 

elpošanas ceļos gan miglas laikā, gan gadījumos, kad skurstenis ir ar pārāk lielu 

diametru (nenotiek gāzu izkliede atmosfēras augšējos slāņos); 

 ekonomiskais aspekts – viss mitrums, kas ir kurināmajā, ir jāiztvaicē: katrs kg ūdens 

tvaika saņem 2500 kJ/kg siltuma, kas tiek aizvadīts skurstenī. Lai šo mitrumu 

iztvaicētu, ir jātērē papildu kurināmais, kas maksā naudu. 

Smiltenes novada pašvaldības t. sk. pagastu pārvalžu veiktajos iepirkumos būtu jāņem vērā 

stingrākas kurināmā kvalitātes prasības. Šobrīd ir noteikts, ka saņemot skaldītu malku 

mitruma saturs ir 20%, bet zaļu malku 45%.  

Veicot rūpīgāku malkas kvalitātes iepirkuma uzraudzību, un faktiskās malkas kvalitātes 

pārbaudi, kā arī veicot pareizu malkas uzglabāšanu, būtu iespējams nodrošināt vidējo zaļās 

malkas mitruma saturu ne augstāku par 40%. Samazinot malkas mitrumu tikai par 5%, būtu 

iespējams samazināt kurināmā patēriņu par vismaz 10%.  

Šī pasākuma īstenošana samazinās malkas patēriņu par 10%, nodrošinot saražotās 

enerģijas ietaupījumu 420 MWh apjomā.  

4.2.11. Videi draudzīgas pārvietošanās veicināšana 

Pārvietošanās ir ļoti svarīga visām sabiedrības grupām. Spēt ātrā un ērtā veidā nokļūt 

galamērķī vēlas ikviens, tomēr mūsdienās tikpat svarīga ir arī videi draudzīga pārvietošanās.  

Nolūkā veicināt novada iedzīvotājus samazināt radītās CO2 emisijas transporta sektorā, 

svarīgi ir turpināt īstenot veloceliņu izbūvi un rekonstrukciju Smiltenes pilsētā un pagastu 

centros, kā arī meklēt jaunus maršrutus, kas atvieglotu iedzīvotāju pārvietošanos starp 

Smiltenes pilsētu un tuvākajiem pagastu centriem un ciemiem.  
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Līdz šim vairākās Latvijas pašvaldībās jau ir īstenoti elektrotransporta pilotprojekti, kur 

pašvaldības darbinieku vajadzībām ir iegādāti elektrovelosipēdi. Arī Smiltenes novada 

pašvaldības policijai ir pieejami elektrovelosipēdi (sk. 4.3.att.).  

 

4 .2 .A T TĒ LS .   S M IL TE NE S NOVADA P A Š VA LD ĪBA SA ŅEM AP BA L V OJU MU  V EL OKU L TŪ R A S 
VE IC INĀ ŠANĀ  

Nolūkā samazināt CO2 emisijas transporta sektorā Smiltenes novada pašvaldība izvērtēs 

papildu elektrovelosipēdu iegādi. Elektrovelosipēdu izmantošana samazinātu pašvaldības 

autotransporta CO2 emisiju daudzumu, kā arī būtu kā piemērs Smiltenes novada 

iedzīvotājiem. Iegādājoties 20 elektrovelosipēdus, degvielas patēriņa samazinājums 

pašvaldības transportam būtu 3000 l, nodrošinot emisiju samazinājumu 6,8 tCO2/gadā.  

4.2.12. Atbalsts elektroauto ieviešanai 

Lai samazinātu CO2 emisijas transporta sektorā, Eiropā notiek intensīva elektrotransporta 

attīstība un tiek īstenota virkne pilotprojektu, lai identificētu šī risinājuma priekšrocības un 

trūkumus. Virzību alternatīvo risinājumu virzienā paredz arī Eiropas Komisijas priekšlikums 

par jaunas direktīvas par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu25, kas nosaka, ka 

katrā valstī būs jāuzstāda noteikts skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu. Eiropas 

Komisijas priekšlikums paredz, ka Latvijā tiek uzstādītas 17 tūkst. uzlādes stacijas, no kurām 

2 tūkst. jābūt publiski pieejamām. Lai veicinātu novada iedzīvotājus pārvietoties ar 

elektromobīļiem, Smiltenes novada pašvaldībā nepieciešams uzstādīt 13 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus. Tas nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru 

elektromobīļu plašākai izmantošanai Smiltenes novadā. Līdz šim vairākās Latvijas pilsētās 

un arī ārpus padzīvotam vietām ir uzstādīti elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti.  

Uzlādes punktu izveides rezultātā, tiktu veicināta elektrotransporta attīstība Smiltenes 

novadā. IERP ietvaros pieņemts, ka līdz 2020.gadam izveidojot uzlādes punktus novadā tiks 

                                                
25 Avots: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0018:FIN:LV:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0018:FIN:LV:PDF
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iegādāti 10 elektromobīļi, samazinot degvielas patēriņu novada teritorijā par 2050 l jeb 

samazinātas 5t CO2 emisijas. 

4.2.13. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem un 
enerģijas patēriņa datu publicēšana 

Brīdis starp enerģijas (siltumenerģijas vai elektroenerģijas) rēķinu saņemšanu un to apmaksu 

ir tas laiks, kad iedzīvotāji aizdomājas par enerģijas patēriņu, it īpaši izmaksām, kas ar to 

saistītas. Tieši šī iemesla dēļ informācijas izvietošana par energoefektivitātes pasākumiem 

uz rēķina ir ļoti svarīga. 

Uz komunālo maksājumu rēķina ir iespējams izvietot informāciju, kurā būtu parādīts, cik 

šobrīd mājsaimniecība maksā par apkuri un cik tā varētu maksāt, ja ēka būtu siltināta. 

Smiltenes NKUP tīmekļa vietnē tiek izveidota sadaļa pie tēmām - “energoefektivitātes 

pasākumi”, kur tiek norādīti praktiski padomi, kas ļauj samazināt, piemēram, elektroenerģijas 

patēriņu. Var norādīt informāciju, kādu izmaksu un enerģijas patēriņa samazinājumu var 

iegūt, ja nomaina iekštelpu apgaismojumu uz KLS vai LED spuldzēm, kāpņu telpās uzstāda 

apgaismojumu ar sensoriem. Iedzīvotājus var arī informēt, kā atpazīt energoefektīvas 

iekārtas (energomarķējums), kā atšķirt kvalitatīvu produktu, lai neiegādātos slikta ražojuma 

spuldzes vai iekārtas. Šobrīd daļēji šāda informācija tiek publicēta vietējā laikrakstā un tiek 

publicēts arī NKUP tīmekļa vietnē.  

Pašvaldība sadarbībā ar SIA “Smiltenes NKUP” var atrast labāko risinājumu par minimālās 

informācijas iekļaušanu ikmēneša rēķinā.  

Siltumapgādes uzņēmums vai apsaimniekotājs, publicējot siltumenerģijas patēriņa datus 

mājas lapā, veicina iedzīvotāju interesi par siltumenerģijas patēriņu, jo savas ēkas patēriņu ir 

iespējams salīdzināt ar citu ēku patēriņiem. Šobrīd jau vairākās pilsētas tiek nodrošināta 

šāda prakse, kur siltumapgādes uzņēmuma mājas lapā ir norādītas ēku adreses un 

siltumenerģijas patēriņš šajās ēkās pa mēnešiem. Redzama arī informācija, vai ēka ir 

siltināta, kas liecina par samazinātu enerģijas patēriņu. 

Publicējot informāciju uz komunālo pakalpojumu rēķiniem, kā arī iekļaujot to mājas lapā, tiks 

izglītota sabiedrība, veicināta ēku atjaunošana un interese par siltumenerģijas patēriņu. Tā 

rezultātā tiks sasniegts siltumenerģijas patēriņa samazinājums 0,1%, kas nodrošinās 

enerģijas patēriņa samazinājumu 23 MWh/gadā.  

4.2.14. Enerģijas dienu rīkošana 

Būtisks aspekts iedzīvotāju un pārējās sabiedrības motivēšanā un informācijas sniegšanā ir 

regulāru informatīvo dienu/pasākumu/semināru rīkošana. Šādus pasākumus varētu rīkot 

regulāri Smiltenes novadā vismaz reizi gadā. Tur iedzīvotājiem būtu iespējams sanākt kopā 

un risināt dažādus ēku energoefektivitātes jautājumus. Tāpat šo pasākumu laikā varētu rīkot 

ekskursijas uz ēkām, kur jau ir īstenoti ēku renovācijas projekti. Iedzīvotājiem būtu iespējams 

gan apskatīt ēku, gan uzzināt ēku iedzīvotāju viedokli par ieguvumiem, kā arī problēmām, ar 

kurām saskārušies ēku renovācijas projektu īstenošanas laikā.  
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Enerģijas dienas pasākumus var arī rīkot, lai veicinātu veselīgu un videi draudzīgu 

pārvietošanos pilsētā vai apmācītu iedzīvotājus par enerģijas patēriņa samazināšanas 

pasākumiem. Ieteicams rosināt gan bērnu, gan skolnieku iesaistīšanos un zināšanu 

nodošanu. Enerģijas dienas pasākumus var mērķēt arī uz citām sabiedrības grupām, 

piemēram, viesnīcām, veikaliem un tirdzniecības centriem utt.  

Rīkojot enerģijas dienas tiks samazināts iedzīvotāju elektroenerģijas patēriņš par 0,1% gadā. 

tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš par 10,7 MWh, bet emisiju apjoms samazināsies 

par 1,2 tCO2 gadā.  

4.2.15. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošana pašvaldības 
iepirkumos 

Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) izmantošana nodrošina, ka Smiltenes novada pašvaldība, 

veicot publisko iepirkumu, ņem vērā ilgtermiņa vides aspektus. Viens no būtiskākajiem zaļā 

iepirkuma aspektiem ir nodrošināt iepirkuma ilgtspējīgumu, iegādājoties kvalitatīvu, efektīvu 

un videi draudzīgu produktu vai pakalpojumu. Tas ļautu pašvaldībai izvēlēties saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. Piemēram, iepērkot biroja iekārtas, tiek ņemts vērā iekārtu 

elektroenerģijas patēriņš, darba mūžs un iekārtas kopējās dzīves cikla izmaksas. Tas 

samazinātu dažādu risku esamību iekārtas vai pakalpojuma izmantošanas laikā, kas varētu 

rasties, izvēloties iepirkumu, balstoties tikai uz iekārtas vai pakalpojuma cenu. 

Šobrīd LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādā MK 

noteikumu projektu, kas paredz, ka no 2017. gada valsts un pašvaldību iestādēm obligāti būs 

jāveic ZPI šādās septiņās preču un pakalpojumu kategorijās:  

 biroja papīrs: papīrs, kura izgatavošanas pamatā ir reģenerētas papīra šķiedras 

(otrreizēji pārstrādāts papīrs); papīrs, kura izgatavošanas pamatā ir neapstrādāta 

šķiedra; 

 biroja tehnika: vairākfunkciju iekārtas, printeri, kopētāji;  

 datortehnika: personālie datori, piezīmjdatori, monitori; 

 pārtika un ēdināšanas pakalpojumi: pārtikas produktu piegāde, ēdināšanas 

pakalpojumi; 

 tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi: tīrīšanas līdzekļi, tīrīšanas pakalpojumi; 

 iekštelpu apgaismojums;  

 ielu apgaismojums un satiksmes signāli.  

Katrai no šīm grupām tiks izstrādāti kritēriji, kas jāņem vērā veicot ZPI. Kamēr MK noteikumi 

vēl nav pieņemti un stājušies spēkā, VARAM mājas lapā26 ir pieejamas vadlīnijas zaļā 

iepirkuma ieviešanai, kas atvieglos arī iepirkuma nolikuma izstrādi pašvaldībās. Šajā 

dokumentā apkopota informācija par šādām preču/pakalpojumu grupām:  

 biroja papīrs un iespieddarbi; 

 tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi; 

                                                
26 Avots: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/. 
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 biroju tehnika; 

 transportlīdzekļi; 

 biroja mēbeles; 

 pārtika un ēdināšanas pakalpojumi.  

Eiropas Komisijas mājas lapā27 pieejama vispārīga aktuālā informācija par zaļo iepirkumu, kā 

arī ZPI kritēriji28 produktu/pakalpojumu grupām. Projekta Buy Smart+29 mājas lapā pieejama 

vispārīga informācija par 6 produktu grupām: 

 ēku konstrukciju būvelementiem; 

 apgaismojumu; 

 biroja iekārtām; 

 transportlīdzekļiem; 

 sadzīves tehniku; 

 ”zaļo” enerģiju. 

Aprēķina instruments, kas palīdz izvērtēt un izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, ir pieejams par apgaismojumu, biroja iekārtām, transportlīdzekļiem un 

sadzīves tehniku.  

Līdz ar to zaļā iepirkuma prasības var piemērot iepirkumiem, kuru rezultātā Smiltenes 

novadā var panākt gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas, gan transporta izmantošanas 

rezultātā radušos CO2 emisiju samazinājumu.  

Panāktais CO2 emisiju samazinājums, pateicoties zaļā iepirkuma principu piemērošanai, ir 

atkarīgs no iepirkumu skaita un apjoma. Piemēram, Smiltenes novadā zaļo iepirkumu var 

izmantot, iegādājoties transportlīdzekļus pašvaldības vajadzībām, biroja iekārtas, izvēloties 

apgaismojuma risinājumus, kā arī piemērot būvniecības sektorā. 

 

  

                                                
27 Avots: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. 
28 Avots: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
29 Avots: Eiropas programmas „Intelligent Energy Europe” ietvaros finansēts projekts BuySmart+ http://www.buy-
smart.info/index.php/cat/16. 
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5. Organizatoriskie un finanšu aspekti 
5.1. Koordinēšana un atbildīgās organizatoriskās struktūras 

Lai Smiltenes novadā īstenotu plānā paredzētos pasākumus, tiks izveidota IERP darba 

grupa, kas ir atbildīga par Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna ieviešanu, monitoringa 

nodrošināšanu un ilgtspējīgu enerģētikas attīstību novada teritorijā. Organizatoriskā struktūra 

Smiltenes novadā IERP ieviešanai ir parādīta 5.1. attēlā.  

Domes priekšsēdētājs

Izpilddirektors

Smiltenes novada dome (15 
deputāti)

Pašvaldības ēku atbildīgās personas

IERP DARBA GRUPA

Saimnieciskās darbības nodaļas 
vadītājs

Finanšu nodaļas pārstāvis

Attīstības un plānošanas nodaļas 
pārstāvji

Juridiskās nodaļas vadītājs

Informāciju un tehnoloģiju nodaļas 
vadītājs

Energopārvaldnieks

 

5 .1 .  A T TĒ LS .  OR GA NI Z A T OR IS KĀ S TR U KTŪ R A S M I LT EN ES NOV ADA I ER P  IE VI EŠA NAI  

IERP darba grupā ietilpst septiņi pārstāvji: Smiltenes novada pašvaldības 

energopārvaldnieks (darba grupas vadītājs), divi attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvji, 

pārstāvis no finanšu nodaļas, kā arī vadītāji no informācijas un tehnoloģiju, saimnieciskās 

darbības un juridiskās nodaļas. Darba grupas galvenais uzdevums ir ieviest un pārraudzīt 

smiltenes novada IERP līdz 2020. gadam plānotos pasākumus.  

Darba grupas vadītājs ir Smiltenes novada domes energopārvaldnieks, kurš ir atbildīgs par 

to, lai darba grupa veic savus pienākumus. Darba grupa kopumā pilda tās funkcijas, kuras 

līdz šim veikuši iesaistītie darbinieki – nodrošina IERP ietverto sektoru attīstību, pasākumu 

ieviešanu un rezultātu monitoringu.    
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IERP darba grupa uzrauga energopārvaldnieka darbību un pārskata energopārvaldnieka 

mēneša/ceturkšņa un gada ziņojumus par energopārvaldību pašvaldības ēkās. Par IERP 

izpildes progresu un sasniegtajiem rezultātiem darba grupa informē Smiltenes novada 

pašvaldības izpilddirektoru, domes priekšsēdētāju un Smiltenes novada domi.  

5.2. Koordinēšana un atbildīgās organizatoriskās struktūras 

Rīcības plāna darba grupa ne tikai nodrošina plāna ieviešanu, bet arī ziņo par sasniegtajiem 

rezultātiem, publicējot tos Smiltenes novada mājas lapā. Vismaz reizi gadā darba grupa 

informē vietējās NVO un citus ieinteresētos par paveikto un rīko Enerģijas forumu, kura laikā 

pārrunā gan jau padarīto, gan nākotnes attīstības plānus attiecībā uz IERP īstenošanu 

novadā. Enerģijas foruma mērķis ir iesaistīt visas ieinteresētās puses IERP pasākumu 

īstenošanā. 

Rīkojot dažādus informatīvos pasākumus, darba grupa var noskaidrot  iedzīvotāju domas par 

pasākumiem, kas iekļauti IERP, kā arī vienoties, kuri no pasākumiem ir prioritāri. Pasākumu 

ietvaros vēlams izglītot iedzīvotājus, sniedzot informāciju un izskaidrojot dažādus jautājumus, 

kas saistīti ar IERP īstenošanu pilsētā un plānoto pasākumu nepieciešamību. 

Ieteicams veikt arī iedzīvotāju aptaujas (piemēram, novada mājas lapā), lai uzzinātu 

iedzīvotāju viedokli par dažādiem ar IERP īstenošanu saistītiem jautājumiem. Aptaujas var 

izmantot, lai noskaidrotu, kāda informācija šobrīd ir aktuāla, kā arī kādas ir atsauksmes par 

jau ieviestajiem pasākumiem. 

5.3. Budžets un paredzamie investīciju finansējuma avoti 

Pasākumu īstenošanai nepieciešamais finansējums ir jārod no enerģijas ietaupījumiem un 

valsts ekonomikas attīstībā. Ņemot vērā, ka viens no prioritārajiem virzieniem NAP2020 ir 

valsts pāreja uz zema oglekļa ekonomiku, liela daļa no IERP plānotajiem pasākumiem ir tieši 

šādu ekonomiku stimulējoši. Zaļās izaugsmes politikas instrumentu ieviešanai nepieciešamo 

finansējumu iespējams iegūt no dažādiem finansējuma avotiem. 

 

 

 Finansiāls atbalsts enerģijas galalietotāju motivācijai energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai un citiem pasākumiem.  

 

 

 

 Nodokļu atmaksai vai atlaidēm energoefektivitātes pasākumiem.  

 Zinātnes un pētniecības finansiālajam atbalstam. 

 Brīvprātīgās vienošanās – finansiāls atbalsts tiem, kas paraksta šādu vienošanos.  

 Subsīdijām un aizdevumiem publiskajam, mājokļu un pakalpojumu sektoram.  

Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu rotācijas fonda 
līdzekļi nepieciešami: 

 

Pašvaldības budžets 
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 Izglītošanas pasākumiem publiskajā, mājokļu un pakalpojumu sektorā.  

 Energoauditu apmaksai rūpniecības sektoram.  

 Bezprocentu aizdevumiem rūpniecības uzņēmumiem. 

 Izglītošanas pasākumiem rūpniecības sektorā. 

 

 ESKO projektiem publiskajā, mājokļu un pakalpojumu sektorā. 

 

 

 Valsts garantiju programmai ESKO projektiem.  

 Subsīdijām publiskajam, mājokļu un pakalpojumu sektoram.  

 Bezprocentu aizdevumiem rūpniecības sektoram. 

 

 

 Subsīdijām publiskajam, mājokļu un pakalpojumu sektoram. 

 Subsīdijām inovatīvu tehnoloģiju attīstībai. 

 

 

 Investori atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes projektu īstenošanai. 
 

 

 

 Kredīti projektu īstenošanai. 

Pasākumu saraksts ar atbildīgajiem, laika grafiku, aptuveno budžetu un plānoto CO2 emisiju 

samazinājumu ir dots 1. pielikumā.  

  

 Kredītresursi 

Komersantu līdzekļi 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļi 

Eiropas Savienības fondi 

ESKO (energoservisa kompānijas) investīcijas 
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6. Monitorings 
Monitorings ir viena no vissvarīgākajām IERP ieviešanas sadaļām. Regulāra datu 

apkopošana un analīze ļauj labāk sekot līdzi progresam un noteikt, vai izvirzītie mērķi tiks 

sasniegti laikā. Monitoringa ieviešana arī nodrošina atgriezenisko saiti – plāna ieviesēji var 

novērtēt, vai ieviestā pasākuma vēlamie rezultāti tiek sasniegti un, ja nav, veikt preventīvās 

darbības. 

Par monitoringa veikšanu atbildīga ir Smiltenes novada IERP darba grupa. Nepieciešamos 

monitoringa datus pēc pieprasījuma sagatavo un iesniedz pašvaldība. Katrs IERP ietvertais 

pasākums jāvērtē, izmantojot 6.1.tabulā norādītos indikatorus. Datu apkopošana un analīze 

ir jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā. Atsevišķi jāizvērtē, kuri dati jāapkopo biežāk. Tie varētu 

būt enerģijas patēriņa un transportlīdzekļu skaita dati, lai varētu analizēt izmaiņas arī pa 

mēnešiem un sezonām. Siltumenerģijas patēriņa datiem jāveic klimata korekcija, lai datus 

būtu iespējams salīdzināt pa gadiem. 

6.1.tabula 

IERP ieviešanas uzraudzības indikatori  

Indikators 
Atbildīgais par datu 

pieprasījumu un analīzi 
Tendence 

ĒKAS 

Pašvaldības ēku enerģijas gala 
patēriņš, MWh 

Energopārvaldnieks 

(atsevišķi jāizdala apkure, karstais 
ūdens un elektroenerģija) 

 

Pašvaldības ēku īpatnējais enerģijas 
gala patēriņš, kWh/m2 gadā 

Energopārvaldnieks 

(atsevišķi jāizdala apkure, karstais 
ūdens un elektroenerģija) 

 

Renovēto pašvaldības ēku skaits Energopārvaldnieks  

Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas gala 
patēriņš, MWh 

Energopārvaldnieks (atsevišķi 
jāizdala apkure, karstais ūdens) 

 

Daudzdzīvokļu ēku elektroenerģijas 
gala patēriņš, MWh 

Energopārvaldnieks  

Daudzdzīvokļu ēku īpatnējais enerģijas 
gala patēriņš, kWh/m2 gadā 

Energopārvaldnieks  

Renovēto daudzdzīvokļu ēku skaits Energopārvaldnieks  

Smiltenes novada kopējais 
elektroenerģijas gala patēriņš  

Energopārvaldnieks  

TRANSPORTS 

Veloceliņu garums, km IERP darba grupa  

Velo novietņu skaits IERP darba grupa  

Elektromobīļu skaits novadā IERP darba grupa  

Transportlīdzekļu skaits (intensitāte) uz IERP darba grupa  
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atskaites ielām gadā vai mēnesī  

Pašvaldības transporta enerģijas gala 
patēriņš 

Izpilddirektors  

INFORMATĪVIE PASĀKUMI 

Rīkoto energoefektivitātes pasākumu 
skaits 

IERP darba grupa  

Iedzīvotāju skaits, kuri apmeklē 
energoefektivitātes un citus ar plānu 
saistītos pasākumus 

IERP darba grupa  

Informēto mājsaimniecību skaits, 
izmantojot enerģijas patēriņa rēķinus 

IERP darba grupa  

ZAĻAIS IEPIRKUMS 

Zaļo iepirkumu īpatsvars no visiem 
pašvaldības iepirkumiem % 

IERP darba grupa  

SILTUMAPGĀDE 

AER īpatsvara pieaugums vietēji ražotai 
siltumenerģijai % 

Energopārvaldnieks  

No AER saražota elektroenerģija, MWh Energopārvaldnieks  

Siltumenerģijas zudumi siltumtīklos, % Energopārvaldnieks  

Pieslēgto patērētāju skaits IERP darba grupa  

Dabasgāzes patēriņš CSS IERP darba grupa  

APGAISMOJUMS 

Nomainīto ielu apgaismojuma 
gaismekļu skaits un jauda (W) 

IERP darba grupa 
 

Ielu apgaismojuma elektroenerģijas 
patēriņš, kWh 

IERP darba grupa 
 

Jaunu apgaismotu ielu garums, km IERP darba grupa  

Jaunu apgaismotu ielu elektroenerģijas 
patēriņš 

IERP darba grupa 
 

Monitoringa dati jāpublisko Smiltenes novada mājas lapā. Pašvaldības iestāžu patēriņa datu 

monitorings un publicēšana jāveic saskaņā ar Smiltenes novada domes izveidoto 

energopārvaldības sistēmu, lai: 

1. pašvaldības darbinieki tiktu vairāk motivēti pievērst uzmanību enerģijas patēriņam; 

2. pašvaldība rādītu piemēru pilsētas iedzīvotājiem. 

Daudzdzīvokļu ēku, kā arī transporta sektora datus vēlams publiskot vismaz reizi gadā, lai 

arī pilsētas iedzīvotāji tiktu informēti par sasniegtajiem rezultātiem. Monitoringa datus 

iespējams arī izmantot, lai noteiktu dažādu konkursu uzvarētājus.  

Balstoties uz monitoringa datiem, katru gadu jāpārskata IERP iekļauto pasākumu 

nospraustie enerģijas ietaupījuma un CO2 emisiju samazinājuma mērķi un, ja nepieciešams, 

tie jākoriģē.  
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1.pielikums. Pasākumu saraksts ar indikatīvo budžetu, laika grafiku, 
atbildīgajiem un plānoto CO2 emisiju samazinājumu 

NOZARES  
un darbības jomas 

GALVENĀS 

darbības/pasākumi 

Atbildīgā nodaļa, 

persona vai 

uzņēmums 

Īstenošana 

termiņš  

Paredzamās 

izmaksas, 

EUR 

Paredzamā 

energo-

efektivitāte  

[MWh/gadā

] 

Paredzamā 

atjaunojamās 

enerģijas 

ražošana  

[MWh/gadā] 

Paredzamais 

CO2 

samazinājums 

[t/gadā] 

Sagaidāmais 

rezultāts 

ĒKAS, APRĪKOJUMS/IEKĀRTAS UN RŪPNIECĪBAS NOZARES:   

Pašvaldības ēkas 
4.2.1. Energopārvaldības sistēmas 
izveide un ieviešana pašvaldībā 

IERP darba grupa 2017 3000 248 0 10,3 

1.Tiešsaistes 
enerģijas 

monitoringa 
sistēma 2.Apmācīti 

cilvēki sistēmas 
lietošanā 

Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas  

4.2.2. Pašvaldības atbalsts 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
atjaunošanai 

IERP darba grupa 2016-2020 
400 energoaudita 

izstrādei 
1020 0 0 

1.Nolikuma izstrāde 
2016.gada nov. 

2.Līdzfinansēšanas 
konkursa ieviešana 

Ielu apgaismojums 

4.2.6. Ielu apgaismojuma 
modernizācija 

Ielu apgaismojuma 
uzturētājs un 

saimnieciskās darbības 
nodaļa  

2016-2020 120 000 7 0 0,8 

1.Tālvadības 
sistēmas izveide 2. 
Esošo gaismekļu 

nomaiņa 

4.2.7. Ielu apgaismojuma uzstādīšana 
vēl neapgaismotajās ielās 

Ielu apgaismojuma 
uzturētājs un 

saimnieciskās darbības 
nodaļa 

2016-2020 
Atkarīgs no 

gaismas punktu 
skaita 

0 0 0 

1.Ielu 
apgaismojums 

izveidots atbilstoši 
normatīvu 
noteikumu 
prasībām 
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NOZARES  
un darbības jomas 

GALVENĀS 

darbības/pasākumi 

Atbildīgā nodaļa, 

persona vai 

uzņēmums 

Īstenošana 

termiņš  

Paredzamās 

izmaksas, 

EUR 

Paredzamā 

energo-

efektivitāte  

[MWh/gadā

] 

Paredzamā 

atjaunojamās 

enerģijas 

ražošana  

[MWh/gadā] 

Paredzamais 

CO2 

samazinājums 

[t/gadā] 

Sagaidāmais 

rezultāts 

VIETĒJA CENTRALIZĒTA SILTUMENERĢIJA/DZESĒŠANA,  KOĢENERĀCIJA:   

Siltumapgāde 

4.2.4. Atbalsts centralizēto 
siltumapgādes sistēmu saglabāšanai, 
jaunu patērētāju piesaistei 

SM Energo, pagastu 
pārvaldes, būvvalde 

2016-2020 - 0 60 12,1 
1.Centralizētās 
siltumapgādes 

sistēmas attīstība 

4.2.8. Siltumenerģijas uzskaites 
sakārtošana 

SM Energo, pagastu 
pārvaldes, pašvaldības 

iestādes 
2016-2018 

Atkarīgs no 
objektu skaita 

0 0 0 
1.Katrai pašvaldības 

ēkai uzstādīts 
skaitītājs 

4.2.9. Siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes uzlabošana 

SM Energo, pagastu 
pārvaldes 

2016-2020 
Atkarīgs no 
ieviestajiem 
pasākumiem 

347 0 0 

1.Samazinājums 
par 1,5% uz 
esošajiem 

patērētājiem 

4.2.10. Kurināmā kvalitātes 
uzlabošana 

SM Energo, , pagastu 
pārvaldes, pašvaldības 

iestādes 
2016-2020 - 420 0 0 

1.Malku novietņu 
sakārtošana 
2.Iepirkumu 

nolikumu 
precizēšana 

(noteikt summas 
samazinājumu, ja 

neievēro) 
3.Iepirkumu 

produktu pārbaude 

TERITORIĀLĀ PLĀNOŠANA:   

Infrastruktūras 
attīstība 4.2.3. Ēku infrastruktūras attīstības 

stratēģijas izstrāde 
Energopārvaldnieks, SIA 

NKUP  
2017 - 0 0 0 

1.Daudzīvokļu ēku 
uzskaite pašvaldībā 

2.Pašvaldības 
īpašumā esošo ēku 

analizēšana 
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NOZARES  
un darbības jomas 

GALVENĀS 

darbības/pasākumi 

Atbildīgā nodaļa, 

persona vai 

uzņēmums 

Īstenošana 

termiņš  

Paredzamās 

izmaksas, 

EUR 

Paredzamā 

energo-

efektivitāte  

[MWh/gadā

] 

Paredzamā 

atjaunojamās 

enerģijas 

ražošana  

[MWh/gadā] 

Paredzamais 

CO2 

samazinājums 

[t/gadā] 

Sagaidāmais 

rezultāts 

4.2.5. Ielu apgaismojuma 
modernizācijas ilgtermiņa stratēģijas 
izstrāde 

Saimnieciskās darbības 
nodaļa, Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

2017 -  0 0 0 

1.Ielu 
apgaismojuma 
modernizācijas 

stratēģijas izstrāde 

Transporta / 
mobilitātes plānošana 4.2.11. Videi draudzīgas pārvietošanās 

veicināšana 

Saimnieciskās darbības 
nodaļa, Attīstības un 
plānošanas nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

2020 

Summa 
velosipēdu 

iegādei 15000-
20000 

0 27,5 6,8 

1.Izveidot 
ekonomisku 
pašvaldības 
autoparku 

2.Veloceliņu 
attīstība 

4.2.12. Atbalsts elektroauto ieviešanai 
Saimnieciskās darbības 

nodaļa 
2017-2020 

Atkarīgs no 
izveidoto uzlādes 

punktu skaita 
0 18,8 5,0 

1.Uzlādes punktu 
izveide pašvaldībā 

PRODUKTU UN PAKALPOJUMU PUBLISKAIS IEPIRKUMS:   

Energoefektivitātes 
prasības/standarti 

4.2.15. Zaļā publiskā iepirkuma 
kritēriju piemērošana pašvaldības 
iepirkumos 

Juridiskā nodaļa 2016-2020 - 0 0 0 
1.Īstenots zaļais 

publiskais 
iepirkums 

DARBS AR IEDZĪVOTĀJIEM UN IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM:   

Informētības pasākumi 
un vietējā tīkla izveide 

4.2.13. Informācijas izvietošana uz 
enerģijas patēriņa rēķiniem un enerģijas 
patēriņa datu publicēšana 

SIA  NKUP, pagastu 
pārvaldes 

2016-2020 - 23 0 0 
1.Informācija tiek 

publicēta uz 
rēķiniem 

4.2.14. Enerģijas dienu rīkošana IERP darba grupa 2016-2020 1000 10,7 0 1,2 

1.Katru gadu 
pašvaldībā tiek 
rīkota enerģijas 

diena 

 


