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Kur saulīte rotājās
Tautasdziesmās ir apdziedāta saule, kas dod spēku visai 

dzīvai dabai. Pateicoties enerģētiķu viedumam, tā var dot 
enerģiju, siltumu un gaismu ne tikai dienā, bet arī naktī, un ne 
tikai vasarā, bet arī ziemā. Saules enerģiju arī Latvijā noteikti 
varam izmantot daudz, daudz vairāk. 

Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kas ir Ziemeļeiropas valstis, 
saule spīd salīdzinoši līdzīgu stundu skaitu gadā (apmēram 
1750), vējainākās piejūras teritorijās pat sasniedzot 1850 stun-
das gadā. Saulaino stundu gadā skaits neparāda saules radiāci-
jas intensitāti, ko saņem zemes virsma, saules elektrostacijas 
vai saules baterijas.

Rīgas centralizētā siltumapgāde:  
cienot tradīcijas un ejot kopsolī ar laiku

Centralizētās siltumapgādes (CSS) sistēmas attīstība Rīgā aizsā-
kās vairāk nekā pirms 60 gadiem. Savukārt, 1996. gadā jaundibinā-
tā AS “RĪGAS SILTUMS” (RS) pārņēma siltuma ražošanas avotus 
un siltumapgādes sistēmu gan no Termofikācijas pārvaldes, gan 
pašvaldības uzņēmuma “Siltums”, kura pārziņā bija daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo ēku iekškvartālu siltumtīkli. Par to, kā RS veidojies, 
attīstījies, kādi bijuši tā veiksmes stāsti un kādas grūtības ceturt-
daļgadsimtu ilgajā darbā nācies pārvarēt, vienlaikus domājot par 
Rīgas CSS sistēmas stratēģisko attīstību un, pirmkārt un galveno-
kārt, klientu apmierinātību, ar žurnālu “Enerģija un Pasaule” domās 
dalās uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Dr. sc. ing. Normunds Talcis. 

Vēlreiz par dabasgāzes un 
sašķidrinātās naftas gāzes atšķirībām

Bieži, izmantojot gāzveida kurināmo, pat neaizdomājamies 
par to, kāda tieši gāze – dabasgāze vai sašķidrinātā naftas gāze 
palīdz mums ikdienas darbos – sagatavot ēdienu, apsildīt mā-
jokli vai uzpildīt auto. 

Dabasgāzes pārvadi un sadali visā Latvijā īsteno dabasgāzes 
pārvades un sadales operatori – AS “Conexus Baltic Grid” un 
AS “Gaso” (GASO), bet naftas gāzes piegāde un tās sistēmu 
apkope atrodas vairāku piegādes uzņēmumu pārziņā. Daži 
uzņēmumi sniedz pakalpojumus visā valstī, bet citi darbojas 
tikai atsevišķos reģionos vai pašvaldībās.

Renovācijas vilnis
un jaunais Eiropas Bauhaus 

Pērnā gada 14. oktobrī Eiropas Komisija (EK) publicēja jaunu 
ēku energoefektivitātes ietvaru dokumentu – Renovācijas viļņa 
stratēģiju (Renovation Wave Strategy), kuras mērķis ir nākamajos 
desmit gados vismaz divkāršot renovēto ēku apjomu Eiropas Savie-
nībā (ES) un sekot, lai renovācijas rezultātā tiktu panākts būtiskāks 
ēku uzturēšanai ikdienā patērēto energoresursu ietaupījums.

Eiropas 2030. gada klimata mērķu sasniegšanai ēku ener-
goefektivitātes līmenim ES dalībvalstīs jāpaaugstinās par 60%, 
un tas nozīmē, ka nelietderīgai energoresursu izmantošanai ēku 
sektorā jāsamazinās par šo pašu apjomu.

22. lpp.

46. lpp.

54. lpp.

66. lpp.
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