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Kā panākt, lai iedzīvotāji iesaistās 
klimata mērķu sasniegšanā? 

Rīgas enerģētikas aģentūra
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Pašvaldības 
infrastruktūra un 

iekārtas, 
38 ktCO2, 2%

Pakalpojumu 
un rūpniecības 

sektors, 321
ktCO2, 20%

Mājokļu 
sektors, 

423 ktCO2, 
26%

Privātais 
transports, 
688 ktCO2, 

42%

Sabiedriskais 
transports, 

37 ktCO2, 2%

Pārējie 
lietotāji, 

133 ktCO2, 8%

Emisijas 2020, ktCO2

Bez sabiedrības iesaistes klimata mērķi nav sasniedzami!



MĒRĶIS: 

Klimatneitralitāte -
stāvoklis, kur cilvēka
darbība rada “nulles”
neto ietekmi uz klimata
sistēmu.

Mērķu grupas:

1. Enerģētikas mērķi

2. CO2 emisiju samazināšanas
mērķi

3. Pielāgošanās klimata
pārmaiņām mērķi

4. Gaisa piesārņojuma
samazināšanas mērķi



DAUDZDZĪVOKĻU 

ĒKAS

Zema iedzīvotāju aktivitāte
biedrību veidošanā un ēku
atjaunošanā.

Netiek pietiekoši aktīvi izmantots
pieejamais līdzfinansējums.

Nespēja vienoties par kopīgu
lēmumu pieņemšanu.

Zema iedzīvotāju informētība par
siltumenerģijas taupīšanu un
energoefektivitātes risinājumiem



DECENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE

Informācijas un izejas datu
pieejamība, ticamība un
lietojums lēmumu pieņemšanā.

Izvērtē cenas īstermiņā ne
dzīves cikla laikā.

Uzstādīto decentralizēto
kurināmā sadedzināšanas
iekārtu efektivitāte.

Gaisa piesārņojums no
decentralizētām kurināmā
sadedzināšanas iekārtām, īpaši
Rīgas centrā.



Energokopienu veidošana, AER
iekārtu uzstādīšanas veicināšana
vietējai un individuālai
elektroenerģijas ražošanai.

Saules paneļu uzstādīšana
pašpatēriņa nodrošināšanai.

ELEKTROAPGĀDE

TRANSPORTS
Iedzīvotāju dzīves veida paradumu
maiņa, pārvietojoties ar kājām un
velosipēdu.

Sabiedriskā transporta
izmantošana.



• Konsultācijas

• Dalība informatīvajās sanāksmēs

• Termogrāfijas pārskatu sagatavošana

• Paraugdokumentācija

• Atbalsts tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanai

Vienas pieturas aģentūras

• Apmācības 1-2x mēnesī

• Videomateriālu izplatīšana

• Atvērtās durvju dienas

• Publiskie pasākumi

Informatīvā kampaņa - informētie iedzīvotāji 

• Klimata platforma

• Energoefektivitātes aprēķina rīks

• Pašvaldības energopārvaldības rīks

Dažādu rīku izveide





Informatīvā kampaņa 
Video sižeti energopratības veicināšanai

• Apkure daudzdzīvokļu ēkās
• Dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi. 

Kopīpašums. 
• Kā dibināt un organizēt dzīvokļu īpašnieku biedrību 

darbu
• Ēku apsaimniekošanas prasības 
• Kas ir energoefektivitāte un kādi ir ar to saistītie 

ieguvumi? 
• Lēmumu pieņemšanas proces
• Siltuma piegāde ēkā 
• Karstais ūdens daudzdzīvokļu ēkās
• Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās
• Renovētas daudzdzīvokļu ēkas - labās prakses piemēri
• Elektroenerģijas lietošanas paradumi 
• Apgaismojums 
• Energokopienas, saules tehnoloģijas







PALDIES!

Rīgas enerģētikas aģentūra
+371 67037872

Mazā Jauniela 5, Rīga, LV-1050

rea.riga.lv

https://riga.lv/

