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Roberts Meijers

Ekonomikas ministrija

16.02.2012.

Enerģētikas attīstības stratēģijas un 
Daugavas baseina apsaimniekošanas 

plāna savstarpējā sasaiste un paredzēto 
enerģētikas attīstības pasākumu ietekme 

uz Daugavas baseina ūdensobjektu
kvalitāti

Rīcības virzieni

� Ietekme uz ekonomiku – enerģētikas politika, kas 

nodrošina ekonomikas tālāko attīstību un 

konkurētspēju reģionā un pasaulē

� Ilgtspējīga enerģija – efektīva atjaunojamo 

energoresursu izmantošana, veikti 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

� Apgādes drošums – enerģijas lietotājiem 

pieejamas stabilas enerģijas piegādes un attīstīta 

infrastruktūra

Stratēģijas mērķi

Rīcības virzieni

� Sabalansēta ekonomiskā un enerģētikas 
politika

� Nodefinēts “spēles laukums” publiskām 
un privātām investīcijām

� Efektīvi funkcionējoša enerģijas tirgus 
izveide (riski un iespējas)

Stratēģijas nozīme Rīcības virzieni

� Varam plānot nacionālo politiku, taču nevaram 

nekļūdīgi prognozēt tehnoloģiju attīstību un citus 

notikumus pasaulē;

� Sabalansējot vietējo/importēto energoresursu 

izmantošanu, infrastruktūru, efektivitāti, drošību un 

saistītās izmaksas, piedāvājam 3 scenārijus:

� Konservatīvais scenārijs

� Sabalansētais scenārijs

� Ambiciozais scenārijs

Attīstības scenāriji

Rīcības virzieniAttīstības scenāriji
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Rīcības virzieni

� Sākotnējs izdevīgums - nav paredzētas 
investīcijas AER daļas palielināšanai pēc 2020.gada

� Papildu izmaksas - vairāku 2020.gadā sasniegtu 
mērķu iesaldēšana radīs papildu izmaksas, padarot 
mūs vairāk atkarīgus no energoresursu cenu 
svārstībām pasaulē

� Nepietiekams importa samazinājums - cenu 
stabilizācijai un efektīva tirgus izveidei 
nepieciešama lielāka konkurence, līdz ar to 
energoresursu tirgus liberalizācija.

Konservatīvais scenārijs Rīcības virzieni

� Plūstoša  pāreja no fosilā kurināmā uz AER, ļaujot 
piemērot pārdomātus risinājumus un izvairīties no 
neefektīviem pārvaldes mehānismiem un 
tehnoloģijām

� Aktīva energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
ļauj piedalīties emisiju tirdzniecības sistēmā un gūt 
labumu no SEG emisiju darījumiem

� Energoapgādes drošības uzlabošana, plānojot 
lielas, sabalansētas ilgtermiņa investīcijas 
infrastruktūrā un diversifikācijā, izvairoties no 
straujiem energoapgādes tarifu pieaugumiem

Sabalansētais scenārijs

Rīcības virzieni

� Pozitīva ietekme uz energoapgādes drošību un 
samazināta atkarība no fosilo energoresursu cenu 
svārstībām

� Papildu infrastruktūras objektu celtniecība 
(SDG, starpsavienojumi u.c.), kas sekmē tirgus 
liberalizāciju un veicina konkurenci

� Izmaksas prognozējamas nemainīgā līmenī
stabila resursu izmantošanas samazinājuma dēļ

� Scenārija stūrakmens – izdevumi un risks
pieņemt pārsteidzīgus lēmumus/nepietiekami 
izvērtēt tehnoloģijas

Ambiciozais scenārijs

Stratēģijas un plānošanas dokumentu 

ietekme uz Daugavas upju baseinu

� Latvijas mazo upju teorētiskie hidroenerģijas 
resursi ir līdz 300 GWh elektroenerģijas gadā. 
Praktiski izmantojamais potenciāls gan ir 
ievērojami mazāks, jo noteiktus ierobežojumus 
hidroenerģijas izmantošanai nosaka vides, 
dabas un ainavu aizsardzības prasības

� ES, ieskaitot Latviju, lielākais 
hidroelektroenerģijas potenciāls praktiski ir 
izsmelts, taču joprojām ir paredzams jaudu 
pieaugums, rekonstruējot esošās jaudas un 
attīstot mazāka izmēra elektrostacijas

Stratēģijas un plānošanas dokumentu 

ietekme uz Daugavas upju baseinu

� Iepriekšējos gados nav veikts ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums un augšbjefa 
(uzpludinājuma augstuma atzīmes) noteikšana, 
lai īstenotu jaunas lielas jaudas 
hidroelektrostaciju celtniecību teritorijās pie 
Daugavas

� Apskatāmā stratēģijas periodā Daugavas HES 
kaskādes attīstība būs saistīta ar esošo 
hidroagregātu rekonstrukciju

Stratēģijas un plānošanas dokumentu 

ietekme uz Daugavas upju baseinu

� Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi 
likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko 
būvju drošumu”

� Grozījumi paredz sekojošo:
� HES hidrotehnisko būvju drošumu uzrauga akreditēta 

institūcija, reizi gadā apliecinot HES hidrotehnisko 
būvju drošību atbilstoši HES hidrotehnisko būvju 
klasei un HES hidrotehnisko būvju drošuma 
programmai

� HES valdītājam ir aizliegts ekspluatēt HES, ja 
attiecīgās pašvaldības, kuras teritorijā atrodas HES 
hidrotehniskā būve, būvvalde nav apstiprinājusi 
drošuma programmu
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Stratēģijas un plānošanas dokumentu 

ietekme uz Daugavas upju baseinu

� Grozījumi paredz sekojošo:
� Apstiprinātas drošuma programmas esamība neatbrīvo 

būves valdītāju no atbildības par HES avārijas rezultātā 
nodarīto kaitējumu iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, 
zaudējumiem fizisko un juridisko personu īpašumam vai 
kaitējumu videi

� Likuma ievērošanu kontrolēs pašvaldību būvvaldes (līdz 
šim Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)

� Uz šī likuma pamata tiks izstrādāti MK 
noteikumi

� Pret grozījumiem neiebilst Mazās 
hidroenerģētikas asociācija

Paldies par uzmanību!


