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Saistītā ekonomika
1 MW biogāzes 
stacijai nepieciešams vairāk nekā 
900 m3 betona + izejvielu 
glabātuves (mēslu krātuves, 
skābbarības bedres u.c. 
dzelzsbetona konstrukcijas) prasa 
vēl 1300 m3 betona.

1 vēja elektrostacijai nepieciešams 
vairāk nekā  680 m3 betona un ne mazāk 
kā 80 tonnas armatūras. 

CEMEX - http://www.cemex.com/MediaCenter/
Story/Story20160414.aspx
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Elektroenerģijas problēmas 
Latvijā
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Plānotais 2020. gada mērķu 
izpildījums
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Plānotais un reālais AER 
īpatsvars

Pāns un izpilde
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Jaunas AER jaudas ieviest nepieciešams, 
lai:

- Aizstātu importu – 2 TWh = 83 milj 
EUR, kas paliktu Latvijas 
tautsaimniecībā; 

- Uzlabotu energoapgādes drošību; 
- CO2 ietaupījums 1,4 milj tonnu = 7 

milj EUR; 
- Izvairītos no 10 milj EUR soda naudas 

par Direktīvas 2009/28/EK neizpildi; 
- 2TWh zem Nordpool cenas pēc 10 

gadiem; 
- Radītu Jaunas darba vietas; 
- Stimulētu zinātni.
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Elektroenerģijas cenas līmenis 
Vācijā

https://www.energy-charts.de/price.htm
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Vēja elektrostacijas kaimiņos
- Igaunijā 
uzstādītas jaudas 
302.7 MW, Hījumā 
izstrādē 1000MW 

- Lietuvā 279,3 MW 
ar plānu 500 MW 
līdz 2016. gada 
beigām 

- Baltijā vidēji VES 
jaudas aug par 60 
MW gadā 

- Norvēģijas 
mērķis 3000 MW 
līdz 2020. gadam
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AER nosacījumu maiņa
No 2011. gada Ministru kabinets ir īstenojis reformas, kas 
ir vērstas uz atbalsta sniegšanas pārtraukšanu un 
iepriekš izsniegtā atbalsta samazināšanu atjaunojamās 
enerģijas jomai: 
- noteikts moratorijs jaunam atbalstam līdz 2020. gada 
1. janvārim; 
- samazināts atbalsta termiņš; 
- noteikti papildu administratīvie šķēršļi; 
- noteikti jauni nodokļi elektroenerģijas ražotājiem; 
- elektroenerģijas iepirkuma cenas ierobežošana; 
- IRR iniciatīva, kas paredz samazināt atbalsta apmēru 
vai termiņu un tajā pat laikā netieši stimulē to staciju 
darbību, kas šobrīd strādā neefektīvi.
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Priekšlikumi

- MK 395 noteiktā atlaide ne tikai no AER. 
- MK 395 OIK maksimālā robeža – atlaide līdz 
pat 100%. 
- Starpvalstu sadarbības mehānismi atbilstoši 
- - AER direktīvai (2009/28/EK) – veids kā 
samazināt OIK un veicināt jaunas jaudas. 
- Jauns ilgtspējīgs atbalsts elektroenerģijai, 
kas ražota, izmantojot AER (atbilstoši EK 
vadlīnijām).
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Atbalsta principi
- Elektroenerģija tiek realizēta tirgū par 
tirgus cenu; 
- atbalsts tiek sniegts atklātas izsoles veidā 
tam, kurš piedāvā zemāko piemaksu pie 
tirgus cenas (feed in premium); 
- tehnoloģiski neitrāla pieeja; 
- attiecas tikai uz jaunām iekārtām; 
- atbalsta mehānisms darbotos 10 gadus. 

* Eiropas Komisijas Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 
2014.–2020. gadam (2014/C 200/01)
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Starpvalstu sadarbības 
mehānisms – līdzeklis 

OIK samazināšanai
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SSM veidi:
Statistiski veikta pārdale: 
dalībvalstis var vienoties un var noteikt kārtību, lai statistiski nodotu no 
atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas konkrētu daudzumu no 
vienas dalībvalsts otrai, piemēram, Latvija un kāda ES dalībvalsts vienojas, ka 
noteiktu daudzumu no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas 
Latvija virtuāli nodos šai citai dalībvalstij, kas par saņemto enerģiju maksās 
noteiktu naudas summu. 
Kopēji projekti: 
dalībvalstis var sadarboties visa veida kopējos projektos, kas saistīti ar 
elektroenerģijas, siltumapgādei un dzesēšanai izmantojamās enerģijas 
ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem, piemēram, Latvija un kāda ES 
dalībvalsts vienojas kopīgi piesaistīt investorus jaunu staciju būvniecībai 
noteiktā vietā un secīgai enerģijas ražošanai, un kopīgi sniegt atbalstu 
attiecīgajiem investoriem, tādējādi veicinot jaunu iekārtu ieviešanu un 
elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem. 
Kopīgi atbalsta mehānismi: 
dalībvalstis var nolemt apvienot vai daļēji koordinēt valsts atbalsta shēmas 
(pasākumus), piemēram, Latvija un kāda ES dalībvalsts vienojas kopīgi 
izstrādāt un piemērot elektroenerģijas obligāto iepirkumu vai garantēto 
maksu par stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.
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OIK samazināšanas mehānisms
Total RES    2011 2012 2013 2014

Total RES (numerator) TJ
        
56,982 

               
63,153 

               
62,886 

                   
65,903 

Gross final energy consumption (Article 2 
(f)) TJ

     
170,226 

             
176,728 

             
169,617 

                 
170,495 

Total before Aviation adjustment (Article 5 
(6)) TJ

     
170,226 

             
176,728 

             
169,617 

                 
170,495 

Total (RES denominator) TJ
     
170,226 

             
176,728 

             
169,617 

                 
170,495 

AER izpilde % 33.5% 35.7% 37.1% 38.7%
AER mērķis % 34.1% 34.1% 34.8% 34.8%
Pārsniegts mērķis % -0.6% 1.6% 2.3% 3.9%

TJ   28.9 38.6 65.7
Pārsniegts mērķis GWh   802 1072 1825

OIK ieguvums (EUR 10/MWh)
EU
R   8 020 000 10 072 000 18 250 000

Kumulatīvais ieguvums
EU
R   8 020 000 18 102 000 36 352 000

1 milj. EUR = atbalsts 10 MW uzstādītā vēja jaudā un tiek 
saražotas 30 GWh lētākās elektroenerģijas 
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Statistiskā pārdale - kā tas 
darbojas?

- Latvijai 2011./2012. un 2013/2014. gada 
periodā izveidojās atjaunojamās enerģijas 
pārprodukcija.  
- Īstenojot šo sadarbības mehānismu, Latvijai 
neradīsies papildu izdevumi. Ja Latvija kā 
pārdevēja par noteiktu maksu virtuāli nodos 
atjaunojamās enerģijas statistiku citai ES 
dalībvalstij, iegūtos līdzekļus tā varēs izmantot, 
lai atbalstītu enerģijas ražošanu no 
atjaunojamiem energoresursiem, nepaaugstinot 
elektroenerģijas cenu galalietotājiem, vai 
ienākumus novirzot OIK kompensēšanai.
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Secinājumi

Nav nekāda AER veicināšanas mehānisma (EM, 
VARAM) 
Saskaņā ar EM Atjaunojamo energoresursu un 
energoefektivitātes departamenta veiktajiem 
aprēķiniem, gadījumā, ja Latvija nesasniegs 40% 
AER saražotās enerģijas īpatsvaru bruto enerģijas 
patēriņā, soda naudas apjoms sastādītu 10,2 milj. 
EUR gadā. Soda nauda ir spēkā līdz mērķa 
sasniegšanas brīdim. 
SODA nauda = 100 MW vēja jaudas, kas samazina 
tirgus cenu NordPool.
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Priekšlikumi

- Fiksēt maksimālo OIK dalību MK 395. 

- Sākt īstenot Starpvalstu sadarbības mehānismus. 

- Attīstīt pārdomātas jaunas jaudas ar mērķi 
samazināt elektroenerģijas tirgus cenu un celt 
vietējo ražotāju konkurētspēju. 

- AER nav problēma – AER ir unikāla Latvijas 
prioritāte un vienlaikus arī iespēja.  
  



 
 
 
 
 

Paldies par uzmanību!


