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9.1. Ražošanas priekšlikumi



9.1.1. Energoefektivitātes novērtējums

kWh/tgadā

MWh/gadā

Ražošanā izmantotās izmērītās 

siltumenerģijas 

energoefektivitātes novērtējums 

Ražošanā izmantotās 

aprēķinātās siltumenerģijas 

energoefektivitātes novērtējums 

Ražošanā izmantotās izmērītās 

elektroenerģijas 

energoefektivitātes novērtējums 

Ražošanā izmantotās 

aprēķinātās elektroenerģijas 

energoefektivitātes novērtējums 



9.1.2. Enerģijas un oglekļa 

dioksīda ietaupījumi

Nr

.

p.

k.

Pasākum

s

Piegādātās 

enerģijas 

īpatnējais 

ietaupījums

Primārās 

enerģijas 

īpatnējais 

ietaupījums

% no 

esošā 

izmērītā 

ražošanas 

objekta  

energo-

efektivitā

tes 

novērtēju

ma2

CO2

emisijas 

samazināj

ums3

kWh/t gadā
MWh/gadā kWh/tgadā MWh/gadā

% kg/t gadā

1.



9.2. Ēku energoefektivitātes 

priekšlikumi



9.2.1. Energoefektivitātes 

novērtējums

kWh/m2gadā

MWh/gadā

Ēkās izmērītais siltumenerģijas 

izmantošanas energoefektivitātes 

novērtējums 

Ēkās aprēķinātais siltumenerģijas 

izmantošanas energoefektivitātes 

novērtējums 

Ēkās izmērītais elektroenerģijas 

izmantošanas energoefektivitātes 

novērtējums 

Ēkās aprēķinātais elektroenerģijas 

izmantošanas energoefektivitātes 

novērtējums 



9.2.2. Enerģijas un oglekļa 

dioksīda ietaupījumi

Nr

.

p.

k.

Pasākum

s1

Piegādātās 

enerģijas 

īpatnējais 

ietaupījums

Primārās 

enerģijas 

īpatnējais 

ietaupījums

% no 

esošā 

izmērītā 

ēku 

energo-

efektivitā

tes 

novērtēju

ma2

CO2

emisijas 

samazināj

ums3

kWh/m2

gadā

MWh/ga

dā

kWh/m2

gadā

MWh/ga

dā %
kg/m2

gadā



9.3. CO2 emisiju izmaiņu 

prognoze

Esošā 

situācija 

Prognoze pēc 

energo-

efektivitātes 

pasākumu 

īstenošanas 

Izmērītais CO2 emisijas 

novērtējums 

kgCO2  /

gadā

Aprēķinātais CO2

emisijas novērtējums 
kgCO2 / gadā


