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1) Ievads — reāli piemēri ceļam uz nākotni 

Laikā, kad turpina pieaugt enerģijas cenas, notiek klimata pārmaiņas un rodas sociālas un 
ekonomiskas problēmas, visiem ES reģioniem jārod veids, kā nodrošināt stabilu, drošu un 
visiem iedzīvotājiem izmaksu ziņā pieejamu energoapgādi, vienlaikus ievērojot vides un 
ilgtspējības kritērijus. 

Aplūkojot dažādas viedās enerģijas sistēmas un viedtīklu iniciatīvas, mēs redzam, ka jau 
pašlaik ir rasti daudzi risinājumi. Daži reģioni ir no enerģijas pircējiem kļuvuši par enerģijas 
piegādātājiem, galvenokārt izmantojot atjaunojamus energoresursus un tādējādi sniedzot 
ilgtspējīgas enerģijas ražošanas paraugu, kā iespējams stabilizēt enerģijas cenas un vienlaikus 
iegūt peļņu. 

Gisinga Austrijā, piemēram, no nabadzīga nomales reģiona kļuva par ilgtspējības paraugu, 
apmierinot visas savas vajadzības pēc enerģijas no tādiem vietējiem atjaunojamajiem 
energoresursiem kā, piemēram, vietējā biomasa, saules siltumenerģija un saules fotoelementi. 
Reģiona spēkstacijām ir „nenoliedzama sociāla un ekonomiska ietekme”, un tās ražo 
pietiekami daudz enerģijas, lai no pārpalikuma gūtu peļņu ieguldīšanai atjaunojamos 
energoresursos (RES)1. 

Gan salās, gan lauku un mazapdzīvotos apvidos ir atrasti jauni veidi, kā kļūt neatkarīgiem no 
ārējiem energoresursiem, ieguldot līdzekļus viedtīklu sistēmās. Reģioni, kam izdodas 
apvienot atjaunojamo energoresursu izmantošanu ar viediem šo resursu uzglabāšanas 
risinājumiem, ne tikai samazina savu atkarību no fosilā kurināmā importa, bet arī garantē 
energoapgādes drošību saviem iedzīvotājiem. 

Šādus jauninājumus un pārmaiņas var redzēt Madeirā (Portugāle) 2, El Hiero (Spānija), 
Hostetinā (Hostětín) (Čehijas Republika) un Ikārijā (Grieķija)3, tie ir piemēri, kas rāda, ka 
enerģētikas tīklu pārveide un fosilā kurināmā aizvietošana ar elektroenerģiju, kas ražota no 
vietējiem atjaunojamiem energoresursiem, ir droša, izmaksu ziņā pieejama un reāli iespējama. 

Izvēloties holistisku pieeju, citas nozares, piemēram, transportu un apkures/dzesēšanas 
sistēmas, var apvienot, izveidojot stipru sinerģiju un samazinot CO2 emisijas. To var redzēt 
Dānijā4, kur viedā infrastruktūrā un maksimālas jaudas režīmā ražotās elektroenerģijas 
uzkrājumi dod iespēju vietēji ražotu elektroenerģiju patērēt vietējām vajadzībām. 

Atjaunošanas paraugreģions Harca ir nelabvēlīgā situācijā esošs reģions Vācijā, kurā atrodami 

                                               
1 Austrijas Telpiskās plānošanas institūts (ÖIR) Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; pēc Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas pieprasījuma: 
ATJAUNOJAMU ENERGORESURSU INFRASTRUKTŪRA — VIETĒJĀS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FAKTORS, 2012., 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, 41. lpp.
2 Austrijas Telpiskās plānošanas institūts (ÖIR) Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; pēc Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas pieprasījuma:  
ATJAUNOJAMU ENERGORESURSU INFRASTRUKTŪRA — VIETĒJĀS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FAKTORS, 2012., 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, 50. lpp.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
Ikārijas sala (sk. JRC Scientific and policy reports. Viedtīklu projekti Eiropā —  gūtās atziņas un pašreizējā situācija. 2012. gada informācija, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, 58. lpp.)
4 EREC, Greenpeace: Atjaunojamie energoresursi 24/7, vajadzīga infrastruktūra, lai glābtu klimatu. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, 36. lpp.
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visi iepriekšminētie aspekti: enerģijas ražošana un sadale, kas galvenokārt pamatojas uz 
atjaunojamiem energoresursiem, pētniecības un izstrādes pasākumi, enerģijas uzkrāšana, 
patēriņš un enerģijas taupība (tostarp viedie skaitītāji, noslodzes regulēšana, izolācija, e-
transports), lai sniegtu vēl vienu konkrētu labākās prakses paraugreģiona piemēru.1

Turklāt reģionos, kuros izmanto viedo enerģijas sistēmu, vietējās kopienas un iedzīvotāji arī 
var kļūt par „ražotājiem/patērētājiem” (prosumers), kas daļēji ražo enerģiju savam patēriņam, 
daļēji pārdod enerģiju tīklam un kopā ar citiem dalībniekiem darbojas virtuālajās spēkstacijās. 
Šīs iniciatīvas priekšgalā ir vairāki līderi: iedzīvotāju grupas, kam jau šodien pieder liela daļa, 
piemēram, saules enerģijas paneļu, un dažas no tām ir izveidojušas iedzīvotāju asociācijas2. 
Tas dod iespēju ne tikai aktīvi iesaistīt vietēji ražotus atjaunojamus energoresursus tīklā, bet 
arī aktīvi iesaistīt iedzīvotājus turpmākajā enerģijas ražošanā un patēriņā. 

2) Viedtīkli ir būtiski svarīgi

Viens no galvenajiem stimuliem šodienas enerģētikas tīklu pārmaiņām ir dažādu 
energoresursu avotu (piemēram, vēja un saules enerģijas) izmantošana. To potenciālu pilnībā 
var atraisīt tikai tad, ja elastīgs viedais tīkls līdzsvaro mainīgos energopiegādes un 
pieprasījuma līmeņus un garantē viedo uzglabāšanas un sadales sistēmu. Tas ietver vajadzību 
domāt gan plašā — ES — mērogā, gan šaurākā — mājsaimniecību, vietējā un reģionālajā 
mērogā. Piekrastes vēja enerģijas parki, piemēram, ražo daudz enerģijas tālu no enerģiju 
patērējošām nozarēm un var potenciāli apgādāt vairākus reģionus ar enerģiju starptautiskā 
mērogā. Saules enerģijas paneļi uz jumta ražo zemsprieguma enerģiju vienai mājai, bet 
neizmantoto papildu enerģiju var ievadīt tīklā, un tādēļ ir vajadzīga divvirzienu enerģijas 
plūsma. Ja ir maz saules vai nav stipra vēja, ir jānodrošina papildu enerģija (no uzkrātās 
enerģijas vai citiem elastīgiem energoresursu avotiem), lai stabilizētu tīklu. Lai palīdzētu 
pāriet no tradicionālās energoapgādes uz dažādotu, decentralizētu enerģijas ražošanu, ir 
jāapsver reglamentējoši, leģislatīvi un uzņēmējdarbību veicinoši stimuli3. 

Ieguldījumi visu spriegumu elektroenerģijas tīklos ir vajadzīgi tāpat kā ieguldījumi citos 
risinājumos, kā, piemēram, kombinētajā siltuma un elektroenerģijas ražošanā. Ne visiem 
reģioniem der viens risinājums. Vislabākais risinājums ir katram reģionam pielāgots 
risinājums, ņemot vērā vietējos apstākļus. Ja to ievēro, ir iespējams optimizēt vietējo enerģijas 
ražošanu un patēriņu. Tādēļ jānodrošina ieguldījumi vietējos tīklos un elastīgos resursos,
tostarp uzglabāšanas iespējās.

3) Viedtīkls ir kas vairāk nekā viedais skaitītājs — visaptveroša un daudznozaru pieeja

                                               
1 Austrijas Telpiskās plānošanas institūts (ÖIR) Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; pēc Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas pieprasījuma —  
ATJAUNOJAMU ENERGORESURSU INFRASTRUKTŪRA — VIETĒJĀS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FAKTORS, 2012., 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, 59. lpp.
Salīdziniet arī ar REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Sk., piemēram, šo iedzīvotāju izveidoto saules enerģijas paneli virs peldbaseina Eltvilā, Vācijā: http://www.buergersolar-eltville.de/
3 Sk. Sascha Müller-Kraenner un Susanne Langsdorf, Heinrich-Böll fondam: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme, 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
25.-27. lpp.
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Komisijas Viedtīklu darba grupa viedtīklus definē kā:  (..) „elektrotīklus, kas spēj efektīvi 
integrēt visu tiem pieslēgto lietotāju (ražotāju, patērētāju un tādu lietotāju, kas vienlaikus ir 
gan ražotāji, gan patērētāji) paradumus un rīcību, lai nodrošinātu ekonomiski efektīvu, 
ilgtspējīgu energosistēmu, kur ir mazi zudumi, bet kam piemīt augsta kvalitāte un apgādes 
drošība un drošums”1.

No vienas puses, saskaņā ar šo definīciju viedtīkls nozīmē jaunu, viedāku energosistēmas 
veidu, kurā enerģija tiek ražota un lietota tuvu tās ražošanas vietai, nevis transportēta no 
tālienes, un kurā ir iespējama divvirzienu saikne starp ražotāju un patērētāju. 

No otras puses, kā liecina daudzu gadījumu izpēte, viedtīkla ieviešanai jābūt iekļautai reģiona 
vispārējās politikas kontekstā, lai reģionam nodrošinātu maksimālus ieguvumus. 

Enerģētikas nozare ir saistīta ar vairākām citām nozarēm, tostarp mājokļu, vides, sociālās 
iekļaušanas, būvniecības un transporta nozarēm. Tāpēc reģioniem ir izdevīgi izstrādāt 
reģionālo plānu, ietverot tajā gan enerģētiku, gan ar citas attiecīgās nozares. Ir būtiski svarīgi, 
lai iedzīvotāji būtu iesaistīti šā reģionālā plāna izstrādē un sniegtu tajā savu ieguldījumu. 
Pašreizējiem procesiem — jo īpaši tīkla plānošanā — trūkst pārredzamības, un tie ir jāuzlabo, 
plānošanas procesā pienācīgi ņemot vērā enerģijas pieprasījumu un ražošanu, kā arī sadales 
sistēmas operatorus (SSO) un viedtīklu tehnoloģiju nodrošinātājus. Šāda visaptveroša pieeja 
palielina sinerģiju un garantē ilgtermiņa rezultātus. 

Viedtīkls nodrošina enerģijas zudumu samazinājumu ražošanas, pārvades un sadales posmu 
laikā. Enerģijas taupība nozīmē tā enerģijas apjoma samazināšanu, kas tiek zaudēts enerģijas 
ražošanas un sadales posmos. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) arī veicina 
aktīvu tiešo lietotāju iekļaušanu, lai palielinātu iedzīvotāju izpratni, tiem kļūstot par 
apzinīgiem enerģijas patērētājiem.  Tādējādi visā tīklā tiek nodrošināti ietaupījumi, iesaistot 
šajā iniciatīvā tiešos lietotājus un tā panākot maksimālus ekonomiskus un ekoloģiskus 
ieguvumus un lielāku energoapgādes drošību. Tāpēc IKT nozarei ir būtiska nozīme, lai 
enerģētikas nozare kļūtu viedāka. Tieši IKT nozare, nevis enerģijas SSO un pārvades sistēmas 
operatori (PSO), kuriem pieder tehnoloģija, nodrošina divvirzienu informācijas plūsmu tīklā. 
Visus šos rezultātus var nostiprināt, ja enerģijas taupībai tiek pievērsta vislielākā uzmanība 
reģionālo viedtīklu izveides plānošanā. 

Tāpēc, aplūkojot viedtīklu izstrādes vietējo un reģionālo ietekmi, mums jāpievērš uzmanība 
plašākam reģionālās politikas kontekstam. Tādēļ mēs ierosinām lietot terminu „viedās 
enerģijas sistēmas”. „Viedā enerģijas sistēma” ietver viedtīklus, viedos skaitītājus, 
atjaunojamo energoresursu ražošanas palielināšanu, viedus enerģijas uzglabāšanas 
risinājumus, energoefektivitātes pasākumus, citas nozares, kas saistītas ar viedo tīklu, kā arī 
citus reģionālā enerģētikas plāna aspektus. 

4) Viedo enerģijas sistēmu pozitīvā ietekme uz vietējo nodarbinātību reģionālās 
ekonomikas kontekstā

Visaptverošu viedo enerģijas sistēmu paplašināšanas un veicināšanas pozitīvā ietekme ir 

                                               
1 Functionalities of smart grids and smart meters, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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milzīga.  Papildus jau minētajiem ieguvumiem viedā enerģijas sistēma var sekmēt vietēja 
mēroga ilgtspējīgu nodarbinātību. Būvniecības nozare ir viena no galvenajām jomām, kurā 
tiks radītas darbavietas1 — ne tikai ar tiešajiem ieguldījumiem enerģētikas infrastruktūrā, bet 
arī ar ieguldījumiem energoefektivitātes pasākumos un, piemēram, renovācijā mājokļu 
nozarē. Tas radīs priekšnoteikumus tradicionālās nozares pārveidei, atbalstam MVU un lielam 
jaunu prasmju pieprasījumam tradicionālajās darbavietās. Tāpēc ir vajadzīgi ieguldījumi 
jaunu prasmju apgūšanā jaunu darbavietu vajadzībām. Tas vienādā mērā attiecas uz IKT 
nozari, transporta nozari, un nozarēm, kas nodrošina ekoloģisku aprīkojumu un ekoloģiskus 
pakalpojumus, 2 jo tās ir tieši un netieši saistītas ar viedās enerģijas sistēmas ieviešanu. 
Īstenojot viedās enerģijas sistēmas reģionālās koncepcijas, šajās nozarēs varētu radīt 
ievērojamu skaitu jaunu darbavietu.

Turklāt, tā kā viedajai enerģijas sistēmai ir lielāka energoefektivitāte, tai varētu būt ievērojami 
plašāka pastiprinošā ietekme uz nodarbinātību visās ekonomikas nozarēs, jo tā garantē stabilu 
un drošu energoapgādi. 

Tāpēc svarīgs jautājums attiecībā uz viedo enerģijas sistēmu ir tas, kā reģioni varētu veicināt 
nodarbinātības iespējas saistībā ar viedās enerģijas sistēmas ieviešanu, uzskatāmi parādot, 
kāpēc valsts ieguldījumi viedās enerģijas sistēmās ir būtiski svarīgi vietējā un reģionālā darba 
tirgus veiksmīgai darbībai. 

5) Viedās enerģijas sistēmas kā demokrātijas veicinātājas enerģētikas nozarē

Šajā ziņojumā uzmanība tiks veltīta arī viedtīklu demokrātiskajiem aspektiem un atjaunojamo 
energoresursu ražošanai un sadalei. Tajā būs uzsvērta patērētāju un visu iedzīvotāju lielā 
nozīme, jo viņi, būdami ne vien enerģijas lietotāji un tātad potenciālie enerģijas taupītāji, bet 
arī aktīvi dalībnieki viedās enerģijas infrastruktūrā un sadalē, izmantos modernizēto sistēmu 
ieguvumus. Aktīva līdzdalība ne tikai rada „emocionālu īpašumtiesību sajūtu”, bet tā var arī 
paaugstināt vietējo ienākumu līmeni. 
Aktīva līdzdalība varētu palielināt, no vienas puses, atjaunojamu energoresursu sistēmu 
pieņemamību un, no otras puses, pāreju uz citādu enerģijas patēriņa veidu. Tādēļ ir vajadzīga
pilnīga sabiedrības līdzdalība, ievērojot „partnerības principu”, un dalīšanās ar ieguvumiem, 
kā arī pārredzamība visā plānošanas procesā.  Tikai iesaistot tiešo lietotāju visos viedās 
enerģijas sistēmas attīstības posmos, var ilgtermiņā nodrošināt ilgtspējīgus panākumus. Lai 
samazinātu šķēršļus ES mērogā, Eiropas Komisijai jāpalielina vietējo noteikumu ietekme 
vienotajā tirgū.

6) Datu aizsardzība un privātums

                                               
1Salīdziniet, piemēram: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP), Starptautiskā darba organizācija (ILO): “Prasmes 
ekoloģiskām darbavietām”, Eiropas kopsavilkuma ziņojums. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, 3. lpp.

2 UNEP, ILO, Starptautiskās Darba devēju organizācijas (IOE) un Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas 2008. gada iniciatīva „Zaļās 
darbavietas: pienācīgs darbs ilgtspējīgā, zemas oglekļa dioksīda emisijas pasaulē”.
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Viedtīkli un viedie skaitītāji darbojas tikai tad, ja notiek lietotāju datu apmaiņa tīklā. Izpēte 
liecina, ka lietotāji ir nobažījušies par savu datu aizsardzību, kad informācija par ikvienas 
mājsaimniecības reālā laika elektroenerģijas lietošanu tiek reģistrēta un izmantota jaunajā 
viedās enerģijas infrastruktūrā. Lai iedzīvotāji labāk pieņemtu viedo enerģijas sistēmu 
ieviešanu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu saglabāts privāto lietotāju datu privātums un drošība. 
Tādēļ pašreizējie datu aizsardzības tiesību akti ir jāpielāgo valstu un ES līmenī. Ir jāatbalsta 
pētniecības un izstrādes jomas ieguldījumi sarežģītos datu anonimitātes nodrošināšanas 
līdzekļos. Ir jābūt arī skaidrām pamatnostādnēm par to, kas atbild par datu vākšanu, 
pārsūtīšanu un jo īpaši par datu drošību. 

7) Viedajām enerģijas sistēmām ir vajadzīgs satvars

i Finansējums 
Šajā iedaļā būs izklāstītas dažādas finansēšanas iespējas, lai risināto grūto jautājumu, kas 
maksās par viedtīkliem vajadzīgās infrastruktūras izveidi. Tajā būs aplūkoti finanšu 
instrumenti un attiecīgie tiesību akti, kā arī Eiropas Investīciju bankas (EIB) un citu Eiropas 
finanšu iestāžu nozīme. Īpaša uzmanība būs pievērsta Eiropas fondu uzdevumiem, piemēram, 
Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem, jo īpaši Eiropas Reģionālās attīstības fondam 
(ERAF), Kohēzijas fondam un Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA). 
Finansēšanas iespējas 2014.–2020. gadam ietvers ieguldījumus tās enerģijas ražošanā un 
sadalē, kas iegūta no atjaunojamu energoresursu avotiem, energoefektivitātē un atjaunojamu 
energoresursu izmantošanā, kā arī viedās enerģijas pārvaldībā un sadalē, uzglabāšanā un 
pārvades sistēmās.  ERAF ietvaros tiks noteikta finansējuma minimālā daļa, kas rezervēta 
reģioniem, lai tie atkarībā no sava ekonomikas attīstības līmeņa varētu līdz 20 % no ERAF 
līdzekļiem ieguldīt iepriekš minētājās ieguldījumu prioritātēs. Turklāt, lai sekmētu pieejamā 
finansējuma izmantošanu, uzlabojot (administratīvās) projektu izstrādes un vadības spējas, 
notiks atbilstīga spēju veidošana, kas palīdzēs izmantot iespējas viedtīklu izstrādes jomā.  Tās 
var kalpot par ieguldījumu katalizatoru, un ziņojumā galvenā uzmanība tiks veltīta 
ieguldījumu stimuliem. Tā kā finansēšanas un lēmumu pieņemšanas procesā ir iesaistītas 
vairākas teritorijas, liela nozīme viedo tīklu sekmīgā ieviešanā ir daudzlīmeņu pārvaldībai.

ii Valsts atbalsts un citi vienotā tirgus noteikumi
Iekšējā tirgus pašreizējā politika veicina vairāku nozaru stingru nošķiršanu, kas pamatota ar 
apgalvojumu, ka tā palielina konkurenci. Šis apstāklis var radīt šķēršļus viedās enerģijas 
sistēmai un apgrūtināt daudznozaru pieejas piemērošanu. Tāpēc šī politika ir jāpārskata un 
jāpaver jaunas iespējas vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu nozaru 
dalīšanos ar subsīdijām un ietaupījumiem, izveidojot viedāku un elastīgāku struktūru, kas gala 
rezultātā dos lielākus ietaupījumus gan enerģētikas, gan citās nozarēs.

iii Sadarbspēja un atvērtie standarti
Sadarbspēja viedajā infrastruktūrā būs galvenais noteikums, jo regulatīvā nenoteiktība un 
atšķirīgi standarti palēnina viedās infrastruktūras izplatīšanos.  Ir vajadzīga arī ciešāka 
sadarbība ar Eiropas Tehnisko standartu organizāciju. Ja viedos skaitītājus nav iespējams 
lietot citos reģionos, ja viedtīklus nav iespējams savienot ar citu valstu viedajiem tīkliem, 
pievienotā vērtība tiek zaudēta. Sarežģīti tirgus apstākļi un reglamentējoši noteikumi ir 
galvenie šķēršļi viedo enerģijas sistēmu attīstībā. Šie aspekti ir vienādā mērā jāiekļauj 
ieguldījumu veidu sadarbspējā, un ir vajadzīgi atvērti standarti, lai atbalstītu šo sadarbspēju.
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8) Pārrobežu reģioni un starptautiskais tīkls

Ziņojumā būs aplūkota reģionu sasaiste un mērķsadarbība, dalīšanās ieguvumos un zināšanās, 
kā arī reģionu sadarbība attiecībā uz izmaksu un ieguvumu analīzi.  Ļoti bieži attiecībā uz 
pierobežas reģioniem vispareizākā pieeja gan ekoloģijas, gan ekonomikas ziņā ir iespējama 
nevis vienas valsts robežās, bet sadarbībā ar kaimiņu reģioniem pāri valstu robežām. Šī 
pārrobežu pieeja ir jāveicina. Arī ar zināšanām ir jādalās plašākā — ES līmenī, un šajā nolūkā 
jāveicina tīklošana, kā arī paraugprakses apmaiņa starp ES reģioniem. Tas būs solis pretī 
viedo enerģijas sistēmu reģionu starptautiskā tīkla izveidei.


