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Kāpēc ir nepieciešama energoplānošana? 

• Risina esošās energoapgādes problēmas 

• Ļauj prognozēt energosistēmas attīstību 
nākotnē 

• Ļauj veikt pārdomātas investīcijas 

• Ļauj pieņemt sistēmiskus, ekonomiski 
pamatotus un uz aprēķiniem balstītus lēmumus 
energosistēmas attīstībai 

• Ļauj laikus pamanīt un risināt ar enerģijas 
galapatērētāju saistītās sociālās problēmas 
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Energoplānošanas pieredze Liepājā 

• 2012.gada 6.decembrī Liepāja oficiāli 
pievienojās Pilsētu mēra pakta kustībai 

• 2013.gadā SIA Ekodoma sadarbībā ar Liepājas 
pašvaldību izstrādāja un iesniedza 
apstiprināšanai IERP 

• Plāna izstrādes laikā tika rīkots Enerģijas forums. 
Enerģijas foruma laikā sniegtās idejas un 
ieteikumi tika iekļauti rīcības plānā. 

• 2014.gadā tika uzsākta plāna ieviešana 
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CO2 emisiju apjoms Liepājā 2006.-
2012.gadā 
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Liepājas IERP mērķi 2020.gadam 

• Samazināt pilsētas radītās CO2 emisijas par 35%, salīdzinot 
ar 2006.gada emisiju līmeni 

• Samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 10% 
attiecībā pret 2012.gadu 

• Veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu dzīvojamā 
sektorā par 5%, īstenojot informatīvos pasākumus 

• Samazināt enerģijas patēriņu enerģijas ražošanas sektorā 
par 5% attiecībā pret 2012.gadu 
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Plānotie pasākumi ēku sektorā 

• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošana 
gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa ēkām  

• Enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldības un tās 
kapitālsabiedrību ēkās  

• Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas 
ēkas 

• Ēku infrastruktūras attīstības stratēģijas izstrāde  

• Sabiedrības informēšanas kampaņas  
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Kontaktinformācija: 

SIA «Ekodoma» 

Ilze Dzene, ilze@ekodoma.lv  

Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV1010 

Tel.67323212 

www.ekodoma.lv 

 
Piedāvājam pašvaldībām sadarbību rīcības plānu izstrādē Eiropas 

Komisijas līdzfinansētā projektā «50000 and 1 SEAPs»  

Kontaktpersona: 

 Marika Rošā, projekta vadītāja: marika@ekodoma.lv 
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