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ELEKTROENERĢIJAS CENU SALĪDZINĀJUMS

121,40



ELEKTROENERĢIJAS cenas pieauguma iemesli

Ekonomikas atveseļošanās no pandēmijas izraisītās krīzes 

Nepietiekamas ražošanas jaudas kombinācijā pieaugošām elektroenerģijas 
ražošanas izmaksām: 

laikapstākļu rezultātā nepietiekams ūdens rezerves

dabasgāzes cenu kāpums

ogļskābās gāzes kvotu cenu kāpums



DABASGĀZES cenas pieaug visā Eiropā, EUR/MWh 

- Eiropā dabasgāzes cenas lēciens straujāks nekā Baltijas valstīs

- Baltijas valstīs dabasgāzes cenas par 30% lētākas nekā Eiropā



Mēneša vidējā gāzes cena GET Baltic biržas Latvijas-Igaunijas 
tirdzniecības apgabalā 2020 un 2021.gadā, EUR/MWh

46.08



DABASGĀZES cenas pieauguma iemesli

Augsts enerģijas patēriņš 
dēļ aukstas ziemas 

2021.gada sākumā Eiropā 
un karstas vasaras Āzijā

Gāze kā pamata 
aizvietotājs enerģijas 

ražošanā vēja un ūdens 
enerģijas-mazākas vēja 

slodzes un sausums Eiropā

Globālās ekonomikas 
atkopšanās no Covid-19 

krīzes, atjaunojoties 
ražošanai, pieprasījums pēc 

dabasgāzes kā ražošanas 
energoresursa palielinājās 

vēl vairāk

Nepietiekamas 
atomelektrostaciju jaudas, 
kas izlīdzina atjaunojamo 
energoresursu svārstības 

tirgū

LNG kravu novirzīšana uz 
Āziju, kas ir lielākais LNG 

tirgus. Rietumeiropa 
nespēj konkurēt cenas 
ziņā par LNG kravām

Eiropas savienības 
uzsāktais “Zaļais kurss”. 
Fosilo kurināmo (naftas, 

akmeņogļu) iztrūkums tiek 
aizstāts ar dabasgāzi 



Citu valstu pieredze

• EK - šobrīd strādā pie vadlīniju izstrādes, kā ES dalībvalstis var reaģēt uz straujo enerģijas 
cenu kāpumu (var būt PVN nodokļa samazinājums, akcīzes nodokļa pārskatīšana vai tiešais 
atbalsts patērētājiem)

• Spānija – ieviesusi nodokļu samazinājumus

• Itālija – sniedz atbalstu mājsaimniecībām, kā arī tuvākajos mēnešos rēķinos neparādīsies 
«zaļā transformācijas» komponente (1,2 milrd EUR ir iztērējusi un vēl papildus 
novirzījusi 3 miljrd.EUR)

• Francija – plāno veikt vienreizēju maksājumu zemu ienākumu mājsaimniecībām

• Vācija – neplāno valsts intervenci gāzes cenu regulācijā
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EM priekšlikumi situācijas risināšanai



Kā mazināt negatīvo efektu uz galalietotājiem?

Sistēmas tarifa necelšana

Atbalsta aizsargātiem lietotājiem palielinājums

Atbalsts energointensīvajiem uzņēmumiem

ETS sistēmas pārskatīšana

MMF un RRF atbalsts uzstādīts ģenerāciju pašpatēriņam

AER projektu attīstība un energoefektivitātes pasākumu ieviešana 

ilgtermiņā ir vienīgais risinājums lai izvairītos no neprognozējamās 

enerģijas cenu svārstības, ko rada importētie energoresursi!



EM paveiktais un priekšlikums ātrai 
rīcībai



1) Sistēmas tarifa necelšana

Tarifu ietekmējošie faktori:

• Elektroenerģijas cenu pieaugums

• Pārvadītais elektroenerģijas apjoma kritums

Šobrīd ir iestājušies priekšnoteikumi sadales sistēmas tarifu pārskatīšanai 
(prognozētais pieaugums 2%)

Sadarbībā ar Latvenergo un Sadales tīkls panākts risinājums, ka 
sadales sistēmas tarifs 2022.gadā netiks celts!



2)Atbalsts AL - Problēmas raksturojums un risinājums

• Cenu kāpuma novēršanas lokālu risinājumu ieviešana operatīvi nav īstenojama 

• Cenu izmaiņu ietekmē palielinās enerģētiskās nabadzības risks

• Problēmas mērogs – Latvijā kopumā ir 760 000 mājsaimniecības

• Elektroenerģijas cena augusi 4 reizes, šobrīd sasniedzot 165 EUR/MWh

• Elektroenerģijas cenas pieaugums mājsaimniecībām rezultēsies rēķina pieaugumā 
par aptuveni 50%

Nepieciešamība: Operatīvi jārod iespēja kompensēt enerģijas cenu kāpumu 

mazturīgām mājsaimniecībām

Instruments: Pilnveidots esošais aizsargāto lietotāju atbalsta mehānisms



2)Elektroenerģijas cenas ietekme uz gala rēķinu

Pieaugums

Elekktrības cena
40 

EUR/MWh

165 

EUR/MWh

elektrība 6.8 28.09 21.29

sistēmas pakalpojums 9.39 9.39 0

OIK 2.59 2.59 0

PVN 3.94 8.41 4.47

KOPĀ 22.72 48.48 25.76

Elektroenerģijas gala cena vidējai 

mājsaimniecībai 200kWh

Galarēķina pieaugums 

par aptuveni 50%



2) Atbalsta aizsargātiem
lietotājiem palielinājums

• Aizsargāto lietotāju/ģimeņu skaits – 150 000 

• Pašreizējais valsts budžeta līdzekļu apmērs sastāda 11,6 milj.EUR

• Palielinājumam nepieciešamais līdzekļu apmēr sastāda 17,5 milj.EUR

Pašlaik Piedāvājums no 
2022.gada

Plānotais atbalsta saņēmēju 
skaits

Daudzbērnu ģimenes 10 EUR 20 EUR 45 000

Trūcīgie/maznodrošinātie; 
ģimenes ar bērniem ar 
invaliditāti; personas ar I 
invaliditātes grupu

5 EUR 15 EUR
personas ar I invaliditātes 
grupu – 26 901;
ģimenes ar bērniem ar 
invaliditāti – 8 156;
trūcīgas/maznodrošinātas 
ģimenes (personas) – 65 
984.





Risinājumi, kurus var ieviest 
pakāpeniski atbilstoši situācijas 

attīstībai



4) Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskats

ETS Dirketīvas pārskatas ar mērķi mazināt sekas 
no ETS cenas pieaguma:

• Pašreizējais mehānisms ir novecojis – izstrādāts cenu 
diapazoam 5-10 €/t - Šobrīd oglekļa kvotu cenai ir 
jābūt augstākai par trīskāršu kvotu vidējo cenu divos 
iepriekšējos gados ilgāk nekā sešus mēnešus pēc 
kārtas, lai tirgus stabilitātes rezerve varētu novirzīt 
100 miljonus kvotu atpakaļ izsolē. 

• Nepieciešams ņemt vērā šī brīža atziņas 
pārskatot ETS Dirketīvu, lai nodrošinātu efektīvu 
tirgus stabilitātes rezerves darbību 



5) Atbalsts uzņēmējiem energoefektivitātei un elektroenerģijas 
ražošanai pašpatēriņam – efekts ar 2023.gada sākumu

Atbalsta veids:
• Energoefektivitātes veicināšana (enerģijas patēriņa samazināšana)
• Elektroenerģijas ražošana pašpatēriņam no atjaunojamajiem 

energoresuriem

Mērķa auditorija: komersanti

Finansējums: 208 146 000 EUR:
• 120 586 000 EUR – ANM 1.2.1.2.i. “Energoefektivitātes paaugstināšana 

uzņēmējdarbībā“
• 43 500 000 EUR – ES fondi 2.1.1.2. “AER izmantošana un 

energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos“ 
• 44 060 000 EUR – ES fondi 6.1.1.4. “Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un 

produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu 
un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos“

Atbalsta sniedzējs: Altum

Statuss: pieejams ar 2022.gada 2.ceturksni (šobrīd notiek MK noteikumu 
izstrāde) 



Elektrības gala cenas veidošanas komponentes



Paldies!
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