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 Īsumā par LAEF
LAEF – Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija pārstāv lielāko daļu 
ar vietējo energoresursu asociāciju, ieskaitot sekojošas darbības 
jomas:
• Biomasas, koksnes šķeldas ražošana, t.sk. granulas
• Enerģijas ražošana biomasas koģenerācijas un elektrostacijās
• Enerģijas ražošana biogāzes stacijās
• Vēja enerģijas ražošana
• Mazie HES
• Saules enerģija

Tuvākajā laikā izteikušas vēlmi pievienoties sekojošas nozares:
• Kūdra (enerģētiskās kūdras ieguve), biodegviela (Bio Venta)

2015. gada galvenās aktivitātes un mērķi:
• Rosināt likumdošanas iniciatīvu vietējo resursu izmantošanas 

veicināšanai, tai skaitā esam pieteikušies un saņēmuši Norway Grants 
atbalstu vietējo energoresursu nozīmīguma skaidrošanai sabiedrībai



3

Vietējā enerģija - vai Latvijai to vajag? 
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Vietējie/AER resursi nodrošina zemākās siltuma cenas

Vietējā enerģija - vai Latvijai to vajag? 
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Vietējie/AER resursi nodrošina zemākās 
elektrības cenas:
• Elektroenerģijas ilgtermiņa cenu nosaka mainīgās 

izmaksas (*):
       HES, VES un Saule = 0€
       AES = 5€
       DG TEC = 40€

• Vācijai pārejot 
      uz Vietējiem/AER
      elektroenerģijas
      cena samazinās

* bank Credit Suisse"Utilities Big Book"
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Enerģētiskā pašpietiekamība; 
LV 56% atkarība no ārējiem piegādātājiem un cenām:

milj. EUR

2013.g. katras dienas bilance:
• izdevumi par importētajiem fosilajiem                         -17,3 milj. EUR/dienā
• ieņēmumi par eksportēto enerģētisko koksni              +3,1 milj. EUR/dienā 
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Enerģētiskā pašpietiekamība; 
• Latvijai ir visi priekšnosacījumi 100% pašpietiekamībai:

• 55% Valsts teritorijas klāj meži;
• 10M m3 šķeldas ekvivalenta gadā paliek mežā;
• 8M m3 šķeldas ekvivalenta gadā tiek eksportēti;



Vietējā enerģija - vai Latvijai to vajag? 
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Enerģētiskā pašpietiekamība; 
• Latvijai ir visi priekšnosacījumi 100% pašpietiekamībai:

• «Kurzemes loks» ļauj pieslēgt vismaz 500MW Vēja elektrostaciju;
• Latvijas sauszemes Vēja potenciāls ir vismaz 1000MW.



Vietējā enerģija - vai Latvijai to vajag? 
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Enerģētiskā pašpietiekamība; 
• Latvijai ir visi priekšnosacījumi 100% 

pašpietiekamībai:
• 300 000Ha Latvijas lauksaimniecības zemju ir neapstrādātas;
• 1MWe Biogāzes stacijai nepieciešami 500Ha.



Vietējā enerģija - vai Latvijai to vajag? 
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Jaunas darba vietas reģionos un sakārtota vide:
Vietējo resursu izstrāde, transports, būvniecība, 
infrastruktūra, uzturēšana, apkalpojošie uzņēmumi.

Avots:  ZA  Fizikālās enerģētikas institūts 

Jaunas radītās darba 
vietas uz 100 MW 
uzstādītās jaudas 

dažādām tehnoloģijām 
Latvijā 



Vietējā enerģija - vai Latvijai to vajag? 

11

Jaunas darba vietas reģionos un sakārtota vide:
Jaunas radītās darba vietas izpildot 2020 nacionālo AER mērķi*
Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 23. aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai 
līdz 2020. gadam.

Avots:  ZA  Fizikālās enerģētikas institūts 



Vietējā enerģija - vai Latvijai to vajag? 
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Samazina SEG emisijas:
Latvijai ir jāsasniedz ambiciozi 2030 mērķi SEG 
mazināšanā:

• AER neizdala SEG emisijas (VES, HES, Saule);
• Biogāzes stacijas utilizē SEG gāzes izdalošās organiskās vielas;
• CO2 1 tonnas kaitējums sabiedrībai sastāda 35EUR:

• Veselības aprūpes izdevumi;
• Iedzīvotāju produktivitātes samazinājums;
• Kaitējums videi;
• Lauksaimniecības produkcijas izlaides samazinājums.

 



Vietējā enerģija - vai Latvijai to vajag? 
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Tehnoloģiju pārnese un izstrāde:
AER tehnoloģijas ir inovatīvas un inovāciju rosinošas:

AER iekārtas apkalpojošie inženieri gūst ieskatu modernās tehnoloģijās;
Tehnisko zinātņu studenti gūst iespēju lokāli pētīt AER tehnoloģijas;
Uzņēmēji gūst iespēju attīstīt augstas pievienotās vētības produktus:

• Apkalpojot iekārtas;
• Ražojot iekārtu komponentes;
• Izstrādājot jaunus IT risinājumus;
• Izstrādājot jaunus tehnoloģiskos risinājumus;
• Ražojot jaunas AER iekārtas.

 



Atjaunojamie enerģijas resursi šodien  
Latvijā dominē vietējās piegādēs
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1. Atjaunojamie resursi – biomasa, vējš, saule, hidro;
2. Vēl neizmantota  kūdra, sadzīves atkritumu pārstrādes 

produkti, poligonu un attīrīšanas iekārtu (arī fermu) gāzes; 

3. Pārveidošanas tehnoloģiskais progress ir milzīgs;

4. Vietējo resursu ieguves un loģistikas shēmas progresē; 
5. Koksnes pārstrāde padziļinās, mežu & lauksaimniecības 

platību racionāla un kvalitatīva izmantošana ir aktuāla.
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Vai ir iespēja palielināt vietējo ražošanu? 
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AER un mazās (<4MW) gāzes stacijas 
iziet no atbalsta shēmas 
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Atbalsta samazināšanās



Latvijas elektrība nav lētākā, bet arī ne 
dārgākā ES-vidēja lieluma mājsaimniecībās
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Pārāk daudz naudas aizplūst
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Izkliedētie enerģijas ģeneratori 
samazina transportēšanas zudumus 
elektriskajās sistēmās
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Cik liels atbalsts šobrīd ir AER Latvijā? 
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Kādēļ atjaunojamie resursi enerģētikā? 

1. Globālā cīņa par resursiem nekad nav rimusi; 
2. Resursi pieejami savā jurisdikcijā;
3. Enerģijas un finansu cikls ražošanas laikā 

noslēdzas valstī;
4. Blakusefekti – nodarbinātība, iekārtu ražošana, 

tehnoloģiskā pārnese, lauks izglītībai un zinātnei;
5. Vēja, saules un hidro resursu cena ir nulle;  
6. Pamats ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai un 

tehnoloģiskam progresam.



Kādēļ tieši tagad vajadzīgs jauns 
vietējās enerģijas likums? 

     Sešos gados likumi un MK noteikumi par atjaunojamiem 
resursiem mainīti vairāk kā desmit reizes, tomēr: 
• Iepirkuma cenu formulas joprojām saistītas ar dabas gāzes tarifiem;
• Vislielākā mērā ir apdraudēta  Latvijas  apņemšanās  izpildīt  

2009/28/EC direktīvas uzstādītos mērķus
• 2030. gada  enerģētikas mērķus attiecībā ar esošiem tempiem 

neizdosies sasniegt, 
• Nav nekāda  pozitīva scenārija  attīstītas  un OECD valsts  

pienākumu  klimata pārmaiņu procesā  realizācijai, 
• Administratīvās barjeras pret jauniem projektiem ir dārgas un tās 

pavada tiesu procesi;
• Bažas par elektrības cenu augšanu  nenoteiktas  un pretrunīgas  

likumdošanas ietekmē  pretēji  ekonomiskai loģikai  ir iesaistījušas  
valsts  budžeta  līdzekļus  juridisku kļūdu seku,  bet ne iemeslu                
„ labošanai” . 

• Pēdējos trīs gadus palielinās  importētās elektrības daudzums                                                    
un naudas aizplūšana 25



Ko jāsasniedz jaunam vietējās 
enerģijas veicināšanas likumam? 
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1. Jānodrošina taisnīga juridiskā vide vietējās 
enerģijas ieguvei, pārveidei pielietojamās formās un 
vides ilgtspējai;

2. Jāveicina resursu izmantošana bez uzsvara uz 
kādas no tehnoloģijas pārākumu; 

3. Nav jāsadārdzina enerģijas izmaksas virs apgādes 
drošības, ilgtspējīgas attīstības, sociālās un 
reģionu  izaugsmes minimālajiem kritērijiem. 
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Galvenie  LAEF  likumdošanas 
iniciatīvas principi 

1. Atklātā elektrības  tirgus cena  ( lielo un amortizēto elektrostaciju  diktētā) 
ir enkura  lielums, pret kuru  jāvērtē  atbalsta lielums ražotājiem 
izmantojot vietējos un atjaunojamos enerģijas resursus.   

2. Konkursa procedūra ir labākā metode  iepirkuma cenas un nosacījumu  
iegūšanai projektos, kuru  elektriskā  jauda  pārsniedz  4 MW.  Konkursu 
nerīkošanai  ir  jābūt pamatotai  un  argumentiem publiski izskaidrotiem.  

3. Piemaksa  pie tirgus cenas par saražoto  enerģijas vienību  ir  taisnīgākā  
metode  ražotājiem , kuri  ietilpst mazo  un vidējo  uzņēmumu kategorijā . 
Attiecīgi līdz  4  MW  jauda elektrības ražošanai.  Uzņēmēji paši pārdod  
elektrību  elektriskajā tirgū vai patērētājiem.  

4. Piemaksa  lielumi atšķirīgi  enerģijas veidiem,  bet tehnoloģijas  ir pašu 
uzņēmēju izvēle.  Piemaksas ilgums  nepārsniedz 10 gadus,  izņemot  
nedaudz  speciālus gadījumus .  

5. Atbalsta intensitāte paredzēta daudz mazāka  par  pašlaik spēkā esošo  un 
ņems vērā  tehnoloģiju progresu un  Latvijas  energoresursu  apguves 
specifiku.    

6. Sevišķi mazas jaudas  ražošanas  vienībām  un mikroģenerācijai   tiek 
saglabāta  centralizēta elektrības  iepirkuma procedūra  administratīvā 
sloga mazināšanai un iespējami  dziļākai resursa  apgūšanai , tajā skaitā  
nelielu  uzņēmumu un patērētāju īpašumos. 
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Galvenie  LAEF  likumdošanas 
iniciatīvas principi 

7. Paredzēta  vairāku  nozaru ministru  lēmumu  procedūru 
veidošana ,  atbalsta intensitātes un ilguma kontrolei.  Ar 
likuma spēku ministri iegūst tiesības un atbildību par 
lēmumiem.   
8. Ražotāju atbalstu  piemaksas  veidā  veic  tīklu operatori  
un izdevumus  kompensē no sadales un pārvades sistēmu 
lietošanas tarifiem.  Esošais viens no tirgus dalībniekiem  VAS  
Latvenergo  tiek atbrīvots no tam  neraksturīgām funkcijām  
konkurējošā tirgū.  
9. Patērētāji, kuri pieslēgti  pārvades sistēmai  sedz izdevumus 
tikai par šai sistēmai pieslēgto  ražotāju atbalstu . Tā notiek 
automātiska  energoietilpīgo  uzņēmuma sloga  mazināšana 
pēc  to mēroga pazīmēm.  
10. Informācijas   procedūru atklātībai,  tajā enerģijas 
izcelsmes  apliecinājumu  iegūšanai , ir piešķirta daudz lielāka 
uzmanība kā spēkā esošajā  likumdošanā.  
11. Paredzēta un formalizēta  atbalsta intensitātes vai 
pārtraukšanas  iespēja  - iziešanas stratēģija  mainoties 
ekonomiskiem  un  tehnoloģiskiem  apstākļiem  



29

Galvenie  LAEF  likumdošanas 
iniciatīvas principi 

12. Sadales sistēmai pieslēgtie patērētāji  
proporcionāli  piedalās  visu  atbalsta  lielumu 
kompensācijā  sistēmas lietošanas tarifā.  
13. Noteiktas  operatoru tiesības  izdevumu 
atgūšanai sistēmu  tarifos un regulatoru  
atbildībai to nodrošināšanai.   
14. Precizēti pienākumi  pieslēgumu  
izveidošanas  izdevumu sadalījumā starp  
ražotājiem un tīklu  operatoriem, ievērojot  
izmaiņas  ES mēroga  tīklu kodeksos  par 
enerģijas sistēmu  vadību. 
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Enerģija jūsu dienai – lai tā būtu ilgtspējīga!

Paldies!


