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Kā ēku renovācija    
ietekmē iedzīvotāju ikdienu

Ņemot vērā klimatiskos apstākļus Eiropā, tieši ēkas ir 
viens no lielākajiem siltumenerģijas patērētājiem Eiropas 
Savienībā (ES). Lai saražotu šo siltumu, tiek radīta vairāk 
nekā trešdaļa no kopējām ES siltumnīcas efekta gāzu 
emisijām. Lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti  
visā Eiropā, nepieciešams ne tikai rūpēties par jaunbūvju 
energoefektivitāti, bet arī renovēt un atjaunot esošās ēkas.

Kā ēku renovācija ietekmē iedzīvotāju ikdienu? Uz šo 
jautājumu atbildi varēja gūt “Elektrum” Energoefektivitātes 
centra rīkotajā vebinārā “Kā ēku renovācija ietekmē 
iedzīvotāju ikdienu?”.

Olkiluoto AES trešais kodolreaktors: 
ilgais ceļš līdz pirmajām kilovatstundām

2022. gada 12. marts bija vēsturiska diena Somijas ener-
ģētikā – elektroenerģijas ražošanu sāka Olkiluoto atomelek-
trostacijas (AES) trešais kodolreaktors, kura būvniecība ilga 
aptuveni 17 gadus un kurš savā ziņā ir kļuvis par savdabīgu 
kodolenerģētikas neveiksmju un pretrunu simbolu. 

Tomēr, ņemot vērā iepriekšējā gada straujo elektroenerģijas 
cenu pieaugumu gan visā Eiropā, gan arī Skandināvijas un 
Baltijas reģionā, reaktors tiek uztverts arī kā sava veida cenu 
stabilizācijas gaidu avots, vienlaikus stiprinot sabiedrības at-
balstu kodolenerģētikas turpmākai attīstībai.

Enerģijas salas – vai zaļās enerģētikas 
nākotne Eiropā?

Izmantojot enerģijas salu potenciālu, jūras vēja parki Zie-
meļjūras un Baltijas jūras piekrastē ļaus piegādāt zaļo elektro-
enerģiju vismaz pieciem miljoniem mājsaimniecību vairākās 
valstīs. Zināmā mērā šis projekts, kuru vada Dānijas Enerģē-
tikas aģentūra iezīmē jaunu ēru vēja parku elektroenerģijas 
ražošanas un izmantošanas stratēģijās, kas, iespējams, nākot-
nē kļūs par vienu no noteicošajiem faktoriem pakāpeniskai 
tradicionālo energoresursu veidu izmantošanas izbeigšanai 
gan Dānijā un Ziemeļvalstu reģionā, gan arī citviet ES.

Virzība uz zaļo ūdeņradi AS 
“Latvenergo” 

Ūdeņraža izmantošanas pirmsākumi AS “Latvenergo” 
meklējami 1976. gadā, kad tas tika ražots Rīgas TEC-2 divos 
ūdens elektrolīzes aparātos. Viena elektrolīzes aparāta ražība 
bija 10 m3 ūdeņraža stundā. Tagad tie ir savu laiku nokalpo-
juši (aparātu ekspluatācija beidzās 2013. gadā) un ūdeņradi 
TEC-2 iegādājas ārpakalpojumā. Lielu uzmanību ūdeņraža 
tēma uzņēmumā no jauna ieguva 2020. gada vasarā, kad tika 
sākta AS “Latvenergo” Power-to-X koncepcijas izstrāde. Pētī-
juma mērķis bija izvērtēt ūdeņraža ražošanu no atjaunīgiem 
energoresursiem brīžos, kad ir elektroenerģijas pārpalikumi 
un zemas elektroenerģijas cenas.
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