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ES enerģētikas stratēģija 2020 nosaka 20-20-20 mērķus:

 Samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20% pret 1990. gada līmeni 

 Atjaunīgo energoresursu īpatsvaru palielināt līdz 20% no kopējā patēriņa

 Energoefektivitāti palielināt par 20% pret bāzes scenāriju

 Starpsavienojumi 10%

ES Direktīva 2009/72/EK:  par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas tirgu padarot to 
atvērtu konkurencei

BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) : Baltijas elektroenerģijas tirgu pilnīga atvēršana un 
integrēšana ES
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ES politikas ietvars

Jaunie mērķi 2030:

 Samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 40% pret 1990. gada līmeni 

 Atjaunīgo energoresursu īpatsvaru palielināt līdz 27% no kopējā patēriņa

 Energoefektivitāti palielināt par 27% pret bāzes scenāriju

 Starpsavienojumi 15%
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Baltijas elektroenerģijas tirgus ir atvērts 

konkurencei

No 2015.1.janvāra Latvijā pilnībā 

atvērts arī mājsaimniecību 

elektroenerģijas tirgus

http://www.balticenergy.ee/bes/
http://www.balticenergy.ee/bes/
http://www.sbeenergy.lt/lt
http://www.sbeenergy.lt/lt
http://www.bcgriga.lv/lat/
http://www.bcgriga.lv/lat/
http://www.balticenergy.ee/bes/
http://www.balticenergy.ee/bes/
http://www.bcgriga.lv/lat/
http://www.bcgriga.lv/lat/
http://www.balticenergy.ee/bes/
http://www.balticenergy.ee/bes/
http://www.nordicpm.eu/en/
http://www.nordicpm.eu/en/
http://www.interrao.lt/
http://www.interrao.lt/


Integrācija Ziemeļeiropas elektrības tirgū

Darbojas

Plānots

850 MW

700 MW

StarpsavienojumiPatērētā elektroenerģija TWh, 2012 (EIA)

EE – 8.2
LV – 7.1
LT – 9.7

Kopā: 25.0

NO – 115.5
SW – 130.5
DK – 32.0
FI  – 82.0

Kopā:   360.0

x 14.4 !
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Integrācija Ziemeļeiropas elektrības tirgū

Nord Pool Spot cenas 22.12.2014 Nord Pool Spot cenas 29.12.2014
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Izaicinoši un ambiciozi virsmērķi
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Baltijas tirgus pozīcijas nostiprināšana

Līdzsvarota tīklu attīstība

Elektroenerģijas ģenerācijas avotu diversifikācija



Baltijas tirgus pozīcijas nostiprināšana
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2012 2013 2014

33% 32%
36%

Latvenergo tirgus daļa Baltijā (%)

Baltijā kopā pārdota elektroenerģija 
mazumtirdzniecībā 8.7 TWh (2014)

20%

65%15%

Latvija

Igaunija

Lietuva

 Baltijas tirgus pozīcijas 

nostiprināšana paredz kļūt par 

pilnvērtīgu un vienādi 

pozicionētu elektroenerģijas 

mazumtirdzniecības dalībnieku 

visās trijās Baltijas valstīs

 Latvenergo koncernam ir izdevies 

stiprināt savu pozīciju kā 

lielākajam elektroenerģijas 

tirgotājam Baltijā – 2014. gadā 

mazumtirdzniecībā pārdotas 8,7 

TWh elektroenerģijas, nodrošinot 

vairāk kā trešo daļu no kopējā 

mazumtirdzniecības tirgus



Elektroenerģijas ģenerācijas avotu 

diversifikācija 
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Sekmīgi noris Daugavas HES atjaunošanas 

programma (rekonstruēti 12 no 23 HA)

Turpināsies līdz 2022. gadam būtiski palielinot 

efektivitāti, drošību un konkurētspēju 

1536 MW

Uzbūvēta biokoģenerācijas elektrostacija Liepājā

Rekonstruēta Rīgas TEC-2 avārijas kurināmā 

saimniecība

Stratēģijas īstenošanas periodā ir pabeigts 

pēdējo desmitgažu lielākais enerģētikas projekts 

Baltijā - Rīgas TEC-2 rekonstrukcija

Rīgas TEC kopējā jauda koģenerācijā 976 MW



Līdzsvarota tīklu attīstība
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Pārvades aktīvu attīstība - nozīmīgākais stratēģijas 

īstenošanas perioda projekts Kurzemes loks:

• Zviedrijas - Lietuvas savienojumu NordBalt

atbalstošs projekts 

• uzlabos piekļuvi Ziemeļvalstu elektroenerģijas 

tirgum

• Paaugstinās apgādes drošumu Kurzemē

Izstrādāts AS „Sadales tīkls” attīstības plāns 2014. –

2023.

Plāna īstenošana:

• Modernizācija un atjaunošana, viedās ierīces, 

kabeļu programma, jauna tīkla arhitektūra

• Nodrošinās sadales pakalpojumu kvalitātes rādītāju 

uzlabošanu

• Investīcijas 2013.,2014. gadā saskaņā ar Plānu



Paldies par uzmanību!
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