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Valsts politika VES Valsts politika VES 
jomjomāā

� ilgtspējīgas atjaunojamās enerģijas princips - enerģijas 
ražošana un energoresursu izmantošana ir ekonomiski pamatota, 
ņemot vērā ilgtspējīgi izmantojamo atjaunojamo energoresursu 
potenciālu un nodrošinot esošajām un nākamajām paaudzēm 
nepieciešamos energoresursus un nepasliktinot vides stāvokli;

� atklātības princips - tiek veicināta atklātība un informācijas 
pieejamība enerģētikas nozarē saistībā ar atjaunojamās enerģijas
atbalstu, ražošanu un izmantošanu;

� ilgtermiņa stabilitātes princips - tiek noteikta un saglabāta 
stabila pārvaldes kārtība atjaunojamās enerģijas ražošanai un 
izmantošanai, un izvēlēto atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
veicināšanas atbalsta instrumentu izmantošanai, nodrošinot 
ilgtspējīgu investīciju vidi;

� līdzdalības princips - tiek veicināta valsts un pašvaldību iestāžu 
sadarbība ar komersantiem un sabiedrību vietējo atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas enerģijas ražošanas veicināšanai.

AtjaunojamAtjaunojamāās eners enerģģijas ijas 
likumprojekta principilikumprojekta principi

�Pašreizējā situācija:
�no AER saražotas enerģijas īpatsvars kopējā 

enerģijas bruto galapatēriņā ir otrs augstākais ES pēc 
Zviedrijas (2009.g 35,5%, ES – 10,5%)

�Izaicinājumi:
�esošais normatīvais regulējums pilnvērtīgi 

nenodrošina atjaunojamā enerģijas attīstību 
atbilstoši ES prasībām

�AER relatīvi zemā konkurētspēja, salīdzinot ar 
eksportēto fosilo enerģiju

AtjaunojamAtjaunojamāās eners enerģģijas ijas 
īīpatsvara palielinpatsvara palielināāššana (1)ana (1)

��politikas virzieni: politikas virzieni: 

�Tiesiskās bāzes sakārtošana
� normatīvā regulējuma izstrāde, kas pilnībā nodrošina atjaunojamā 

enerģijas attīstību atbilstoši ES prasībām
� ilgtspējīga atbalsta mehānismu enerģijas ražošanai no AER izveide, 

ņemot vērā Latvijā pieejamo AER potenciālu

�� Finanšu resursu pieejamības nodrošināšana, veicinot Finanšu resursu pieejamības nodrošināšana, veicinot 
atjaunojamatjaunojamāās eners enerģģijas patēriņuijas patēriņu

� pārejai no tehnoloģijām, kurās enerģijas ražošanai izmanto fosilos 
kurināmos uz tehnoloģijām, kuras enerģijas ražošanai izmanto AER

� biodegvielas ražošanas un patēriņa sekmēšanai
� AER izmantojošu koģenerācijas staciju attīstībai
� energoapgādes sistēmas infrastruktūras uzlabošanai

AtjaunojamAtjaunojamāās eners enerģģijas ijas 
īīpatsvara palielinpatsvara palielināāššana (2)ana (2)

�� MērķisMērķis: veicināt plašāku AER izmantošanu enerģijas ražošanā un 
patēriņā, tai skaitā transporta sektorā, kā arī ilgtspējīgas
biodegvielas un bioloģiski šķidro kurināmo izmantošanu Latvijā

�� PasPasāākuma īss aprakstskuma īss apraksts: enerģijas sektora regulējošo 
normatīvo aktu sakārtošana

• elektroenerģijas tirgus liberalizācija
• ilgtspējīga atbalsta mehānisma atjaunojamai enerģijai izveide
• ilgtspējības kritēriju noteikšana biodegvielām un bioloģiski šķidriem 

kurināmiem
�� Atbildīgās institūcijasAtbildīgās institūcijas: EM
�� PasPasāākuma statusskuma statuss: 2011. gads
�� Ietekme uz mērķa sasniegšanu Ietekme uz mērķa sasniegšanu –

� noteikta ilgtermiņā stabila un ilgtspējīga normatīvā vide
�  paaugstināta pašvaldību loma ilgtspējīgas enerģijas ražošanā un 

patēriņa veicināšanā
� nodrošināta enerģijas pieejamība un pietiekamības patērētājiem
� veicināta biodegvielas nozares attīstība un Latvijas uzņēmēju 

konkurētspēja starptautiskajā tirgū

TiesiskTiesiskāās bs bāāzes zes 
saksakāārtortoššanaana

�� MērķisMērķis: veicināt plašāku vietējo AER izmantošanu enerģijas ražošanā 
un patēriņā Latvijā, veicināt enerģijas ražošanu koģenerācijā, mazināta 
Latvijas atkarība no primāro enerģijas resursu importa

�� PasPasāākuma īss aprakstskuma īss apraksts:
• 3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” (KF finansējums: 42 322 856,88 lati)
• 3.5.2.2.aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 

elektrostaciju attīstība” (KF finansējums: 34 373 242,64 lati)
• Klimata pārmaiņu finanšu instruments
• Latvijas Lauku attīstības programma 2007. - 2013.gadam

�� Atbildīgās institūcijasAtbildīgās institūcijas: EM, VARAM, ZM (LAD)
�� PasPasāākuma statusskuma statuss: 2011.-2013.
�� Ietekme uz mērķa sasniegšanu  Ietekme uz mērķa sasniegšanu  –

• sasniegts enerģijas, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, 
īpatsvars kopējā Latvijas enerģijas galapatēriņā 2020.gadā 40%

• veicināta ilgtspējīga AER izmantošana enerģijas ražošanā
• veicināts nodarbinātības pieaugums atjaunojamo energoresursu izejvielu 

ieguves un pārstrādes sektorā

FinanFinanššu resursu pieejamu resursu pieejamīības bas 
nodronodroššinināāššana atjaunojamana atjaunojamāās s 
enerenerģģijas raijas ražžooššanaianai



4.pielikums
Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu konsultatīvo padomju sēdes

2011.gada 5.maija Protokolam

Tarifu salTarifu salīīdzindzināājumsjums

Vēja enerģijas 
izmantošanas iespējas 
Latvijā

Vēja enerģijas 
potenciāls

Vēja elektrostaciju 
projekti

Izsniegtās tiesības realizēt elektroenerģiju no 
VES Obligātā iepirkuma ietvaros:

- Virs 0,25 MW 9 komersantiem – 300 957 MWh 
jeb ap 120 MW uzstādītā jauda;
- līdz 0,25 MW 17 komersantiem – 15933 MWh 
jeb ap 7 MW uzstādītā jauda.

- Uzstādītā jauda 2010. gadā – 31 MW
- Saražotais un pārdotais elektroenerģijas 
apjoms 2010. gadā – 6 837 MWh

- 0,6% no 2010. gada elektroenerģijas patēriņa;
- 0,7% no 2010. gada Latvijā saražotā 

elektroenerģijas apjoma;
- vēja elektroenerģija no AER elektroenerģijas 

2010.gadā – 1,35%;
Iespējamais vēja elektrostaciju izvietojums:

- sauszeme;
- jūra.

Elektroenerģija no Vēja 
elektrostacijām

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh

Vēja 
enerģija: 37 73 49 100 63 134 80 175 104 228 137 300 180 394 235 517 310 681 416 910
sauszemes 37 73 49 100 63 134 80 175 104 228 107 234 120 264 135 297 180 395 236 519
jūras 30 66 60 130 100 220 130 286 180 391

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu par Latvijas Republikas Rīcību atjaunojamās 
enerģijas jomā 

Vēja enerģijas plānotā 
attīstība

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu par Latvijas 
Republikas Rīcību atjaunojamās enerģijas jomā 
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Jūras teritorijas, 
kuras paredzēts 

noteikt par izpētes 
laukumiem vēja 
elektrostaciju 

būvniecībai 

� Ar Noteikumiem paredzēts 
uzdod Pārvades sistēmas 
operatoram (PSO) veikt 
priekšizpēti par uz to 
attiecināmajām darbībām ar 
Noteikumiem noteiktos 
laukumos V1 un V2, kuros ir 
iespējama vēja elektrostaciju 
būvniecība un kur tiek plānots 
izveidot pieslēgumu tīklam, kā 
arī izvietot apakšstaciju.
� Priekšizpēti PSO veic, 
izmantojot Eiropas Savienības 
līdzekļus un pašu līdzekļus.

� Priekšizpētes ietvaros paredzēts veikt:
• vēja resursu mērījumus, 
• ietekmes uz putniem un jūras dzīvajiem resursiem 

pētījumus, 
• hidrogrāfiskos, ģomorfoloģiskos, straumju un sanešu

plūsmu pētījumus,
• zemūdens akustisko mērījumus,  
• pētījumu par esošo kuģu satiksmi, 
• ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru transformatora 

apakšstacijai un plānotā kabeļa, kas savienos 
transformatora apakšstaciju jūrā ar sauszemi, izbūvei. 

• ģeoloģisko izpēti atsevišķai laukuma daļai, kurā tiks 
sludināts konkurss vēja elektrostaciju būvniecībai, ņemot 
vērā iepriekš uzskaitīto pētījumu rezultātus

� Ja kādi no minētajiem datiem ir pieejami citām 
institūcijām, tās šos datus PSO nodod bez maksas.

PSO veicamā priekšizpēte

Konkurss vēja elektrostaciju 
būvniecībai

� PSO priekšizpēti veic ne vēlāk kā līdz 2014.gada 
1.janvārim. PSO veiktās priekšizpētes dati ir 
publiski pieejami.

� 2014.gadā paredzēts izsludināt konkursu vēja 
elektrostaciju būvniecībai jūrā;

� Lai uzstādītu un ekspluatētu vēja elektrostaciju 
jūrā, konkursā uzvarējušajam komersantam būs 
jāsaņem kopā 2 atļaujas secīgi: 

• atļauja vēja elektrostacijas būvniecībai – izsniedz 
Ministru kabinets, pamatojoties uz komersantu 
iesniegtajiem konkursa piedāvājumiem ;

• atļauja vēja elektrostaciju ekspluatācijai uz noteiktu 
termiņu (tiek izsniegta, ja vēja elektrostacijas 
būvniecības nosacījumi ir ievēroti termiņā). 

Konkurss vēja elektrostaciju 
būvniecībai (2)

� Komersanti konkursā konkurē ar piedāvāto piemaksu 
par elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamajiem 
energoresursiem atbilstoši atjaunojamo energoresursu 
attīstību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

� Noteikumos tiks noteikti kvalifikācijas kritēriji, kas 
konkursa pretendentiem būs jāizpilda, lai kvalificētos to 
piedāvātās elektroenerģijas piemaksas izvērtēšanai un 
attiecīgi konkursa uzvarētāja noteikšanai. Kritēriji 
ietvers minimālās prasības komersanta finanšu 
rādītājiem un komersanta pieredzei.

� 2014.gadā izsludināmā konkursa ietvaros tikai viens 
komersants iegūs tiesības veikt vēja elektrostaciju 
būvniecību jūrā ar nosacījumu, ka apbūvējamais 
laukums nav lielāks par 30km2 un komersants laukumā 
uzstāda vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu 180 līdz 
200 MW.

Konkurss vēja elektrostaciju 
būvniecībai (3)

� Konkursā uzvarējušais komersants iegūst tiesības 
saņemt noteiktu piemaksu par pārdoto elektroenerģiju.

� piemaksas saņemšana tiek limitēta ar saražoto apjomu 
50 000 MWh uz vienu uzstādīto MW.

� Jūras teritorijas izmantošanai tiks noteikta valsts 
nodeva saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un 
pārvaldības likumu. Nodeva tiks noteikta atsevišķos 
Ministru kabineta noteikumos

� Konkursa uzvarētājam atļaujā vēja elektrostaciju 
būvniecībai tiks noteikti termiņi vēja elektrostacijas 
uzbūvēšanai, pieslēgšanai transformatora apakšstacijai 
un elektroenerģijas ražošanas uzsākšanai. Šāds termiņš 
tiks noteikts ne mazāks kā 3 gadi no atļaujas spēkā 
stāšanās. (Termiņš tiks precīzi noteikts pirms konkursa 
izsludināšanas)

Vēja elektrostaciju 
ekspluatācija

� Ja konkursa uzvarētājs ir ievērojis iepriekš noteiktos 
termiņus, tas saņem atļauju vēja elektrostacijas 
ekspluatācijai, kas kopā ar laukuma izmantošanu 
būvniecībai nedrīkst pārsniegt 30 gadus, un par tādu 
elektroenerģijas piemaksu, ar kādu komersants 
piedalījās un uzvarēja konkursā.

� Ja minētie termiņi netiks ievēroti, konkursa uzvarētājam 
tiks samazināta noteiktā elektroenerģijas piemaksa par 
visu jaudu:

• par pirmo nokavēto gadu – par 10%, 
• par otro nokavēto gadu – par 20%, 
• par trešo nokavēto gadu – par 30%.
� Ja vēja elektrostacijas darbības uzsākšana tiek kavēta 

vairāk kā par 3 gadiem, piemaksa vēja elektroenerģijas 
pārdošanai netiks maksāta.
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Vēja elektrostaciju 
ekspluatācija (2)

� Komersantam tiks noteikts pienākums iesniegt tā mātes 
uzņēmuma vai bankas izsniegtu garantiju par vēja 
elektrostaciju demontāžu un nojaukšanu, kad beigsies 
atļaujas termiņš vai, ja tāda ir nepieciešamība, arī ātrāk.

� Pieslēgumu transformatora apakšstacijai jūrā no vēja 
elektrostacijām komersants veic par saviem līdzekļiem.

� Ministru kabineta noteikumos, kas noteikts vēja 
elektrostaciju būvniecības kārtību jūrā tiks noteikts, ka 
atļaujas saņēmējam ir pienākums pēc atļaujas termiņa 
beigām, vai, ja ir citi neparedzēti apstākļi, kuru dēļ 
uzbūvētās vēja elektrostacijas vairs izmantot nevar, vai 
komersants izlemj pārtraukt vēja elektrostaciju darbību, 
veikt vēja elektrostaciju iekārtu demontāžu un būvju 
nojaukšanu. Vēja elektrostaciju darbu pārtraukšanas plānu 
komersants saskaņo ar Ekonomikas ministriju.

� 2010.gada pirmajos sešos mēnešos tika 
uzstādītas 118 jaunas vēja turbīnas ar 
jaudu 333 MW; 

� Eiropā uzstādītā jauda vēja parkos 
sastāda 2396 MW, kas ir izvietota 16 jūras 
vēja parkos, savukārt vēl 1576 MW ir 
izstrādes stadijā.

Jūras vēja parki – Eiropas 
pieredze

Investīcijas 
(1000EUR / 

MW)
Daļa no 

investīcijām
Sauszemē

Turbīna 928 75,57%
pamati 80 6,51%
Elektro instalācija 18 1,47%
Piekļuve tīklam 109 8,88%
Kontroles sistēma 4 0,33%
Konsultācijas 15 1,22%
Zeme 48 3,91%
Finansējuma izmaksas 15 1,22%
Ceļi 11 0,90%

Kopā 1228
Jūrā

Turbīna 1450 74,02%
Pamati 290 14,80%
Elektro instalācija 55 2,81%
Piekļuve tīklam 130 6,64%
Kontroles sistēma 4 0,20%
Konsultācijas 15 0,77%
Finansējuma izmaksas 15 0,77%

Kopā 1959
Apkope 5% no kopējām 

izmaksām

Investīcijas vēja 
parkos

Vēja enerģija uz 
sauszemes (1)

□ Vēja elektrostaciju 
būvniecība visaktīvāk notiek 
Latvijas Republikas Rietumu 
daļā, ņemot vērā Latvijas 
teritorijā valdošos Rietumu 
vējus. 

□ Saskaņā ar Elektroenerģijas 
tirgus likuma 22.pantu līdz 
2011.gada 4.martam 
atļaujas jaunu 
elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu ieviešanai vēja 
elektrostacijām  visā Latvijā 
izdotas 344 at aujas par 

� Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.pantā 
noteikto kopā līdz 2011.gada 4.martam ir izsniegti 
46 lēmumi vēja elektrostacijām par jaudu 131,498 
MW un apjomu 279872,441 MWh.

� Uz 2010.gadu bija uzstādītas un tajās saražoto 
elektroenerģiju AS „Latvenergo” pārdeva 30 vēja 
elektrostacijas ar kopējo jaudu 30,906 MW un 
kopējo tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu 
48386,903 MWh.

� Vēja elektrostaciju realizēto projektu īpatsvars 
salīdzinājumā ar piešķirto lēmumu elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu ieviešanai vai obligātā iepirkuma 
tiesību piešķiršanai īpatsvaru ir neliels.

Vēja enerģija uz 
sauszemes (2)

Atbalsts atjaunojamai Atbalsts atjaunojamai 
enerenerģģijaiijai

� Piemaksa – 15 gadus maksājums pie 
atjaunojamās elektroenerģijas pārdošanas cenas, 
kas sastāv no SEG komponentes.

� Kompensējamās pieslēguma izmaksas – PSO 
sedz pieslēguma izmaksu daļu, kas ietver 
sistēmas pieslēguma būvdarbu, elektrotīklu 
rekonstrukcijas, ražotnes pieslēgšanas 
nepieciešamās izmaksas stacijām līdz 5 MW:
� < 3500 h:

- 25% apmērā no attiecināmo izmaksu apjoma.

Atbalsts vAtbalsts vēēja ja 
elektrostacijelektrostacijāāmm
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Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519
Tālrunis: 67013101
Fakss: 67280882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājas lapa: www.em.gov.lv
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