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Elektroenerģētika Latvijā 

Latvija savu elektroenerģijas tirgus atvēršanas procesu uzsāka 2007.gada 1.jūlijā, kad spēkā 
stājās Elektroenerģijas tirgus likuma izmaiņas, kas deva tiesības elektroenerģijas lietotājiem 
mainīt elektroenerģijas tirgotāju. Līdz šim vairākos posmos tika samazināts to elektroenerģijas 
lietotāju kopums, kas ir tiesīgi elektroenerģiju pirkt par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas noteikto elektroenerģijas tirdzniecības tarifu. Pēc pēdējām normatīvo aktu izmaiņām, 
no 2012.gada 1.novembra visiem juridiskajiem elektroenerģijas lietotājiem elektroenerģija ir 
jāpērk par vienošanās cenu no elektroenerģijas tirgotājiem. Mājsaimniecības lietotājiem 
saglabājas tiesības elektroenerģiju saņemt par regulētu tarifu. 

Nr.2, 29.§ 1. punktu precizētais Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums „Par 

elektroenerģijas cenu pieauguma riskiem un to ierobežošanu”.  

2012.gada 18.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja Noteikumus 
par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem (turpmāk– Noteikumi). Noteikumi 
attiecas uz jauniem sistēmas pieslēgumiem vai atļautās slodzes palielināšanas pieteikumiem 
esošos sistēmas pieslēgumos (turpmāk – pieslēgums), ja pieslēgums ir 6 – 20 kV elektrotīklā vai 
0,4 kV elektrotīklā ar summāro atļauto ievadaizsardzības aparāta nominālā strāvu lielāku par 
100 A. Šādā pieslēgumā lietotājam, patērējot vairāk kā 15% no maksimāli iespējamā 
elektroenerģijas patēriņa gadā, ir iespēja atgūt pieslēguma izbūvē ieguldītos līdzekļus. Saskaņā 
ar Noteikumos 3.punktā noteikto, AS "Sadales tīkls" izstrādāja Kārtību par nosacījumiem 
efektīvai atļautās slodzes izmantošanai. 

Latvijas elektroapgādē elektroenerģija tiek saražota AS "Latvenergo" stacijās un neatkarīgo 
ražotāju elektrostacijās. AS "Latvenergo" enerģiju ražo trīs Daugavas hidroelektrostaciju 
ražotnēs (Pļaviņu HES, Ķeguma HES, Rīgas HES) 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/EMZino_100113_cenas.doc
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/EMZino_100113_cenas.doc
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=14459&sadala=252
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=14459&sadala=252
http://www.st.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/st.latvenergo/st_latvenergo_lv/st_pak_priv_lv/st_JAUNS_PIESLEGUMS/Efektiva_atlautas_slodzes_izmantosana/
http://www.st.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/st.latvenergo/st_latvenergo_lv/st_pak_priv_lv/st_JAUNS_PIESLEGUMS/Efektiva_atlautas_slodzes_izmantosana/
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 un divās Rīgas termoelektrostaciju ražotnēs (Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2), 

  

Rīgas TEC-1   
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Rīgas TEC-2 

 

kā arī Aiviekstes HES, Ainažu vēja elektrostacijā un SIA "Liepājas enerģija" ražotnēs. 

  

Aiviekstes HES 

Elektroenerģijas izstrādes daudzums ir atkarīgs no Daugavas caurteces. Pēc 
Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanas 2009. gada beigās situācija Baltijas elektroenerģijas 
tirgū ir mainījusies. Latvija vairs nav vienīgā valsts šajā reģionā, kurai nepietiek ar savās 



4 

 

spēkstacijās saražoto elektroenerģiju. Lietuva šobrīd arī importē elektroenerģiju. Līdz ar to par 
elektroenerģijas piegādēm Latvijai pamatā konkurē piegādātāji no Igaunijas un Krievijas. 
  
2011. gadā kopējā elektroenerģijas piegādes struktūrā AS "Latvenergo" stacijās saražotā 
elektroenerģija veidoja 72%, iepirktā elektroenerģija no mazajiem elektroenerģijas ražotājiem 
veidoja 11% un elektroenerģijas neto imports – 17%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējā 
elektroenerģijas piegāde ir samazinājusies par 2,1 procentu. 
  
  

Elektroenerģijas piegāde Latvijā (TWh) 
 
  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Kopējā elektroenerģijas piegāde  7,77 7,79 7,22 7,50 7,34 

Elektroenerģijas bruto izstrāde 
  tai skaitā: 

4,77  5,27 5,57  6,63  6,09 

  no atjaunojamiem energoresursiem: 2,83 3,21 3,56 3,63 3,08 

       lielās HES (Rīgas HES, Ķeguma HES,  
       Pļaviņu HES) 

2,66 3,04 3,39 3,45 2,83 

       mazās HES 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 

       biomasas un biogāzes elektrostacijas 0,04 0,04 0,05 0,07 0,12 

       vēja elektrostacijas 0,05 0,06 0,05 0,05 0,07 

  no fosiliem energoresursiem: 1,94 2,06 2,01 2,99 3,01 

       lielās TEC (Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2)* 1,45 1,52 1,48 2,40 2,43 

       citas TEC 0,49 0,54 0,54 0,59 0,58 

Elektroenerģijas neto imports 3,00 2,52 1,65 0,87 1,25 

 Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 
           * AS "Latvenergo" 
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No 2005. gada 1. septembra elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkcijas veic AS 
"Augstsprieguma tīkls". Kopš 2007. gada 1. jūlija elektroenerģijas sadales sistēmas operatora 
funkcijas veic AS "Sadales tīkls". Abas akciju sabiedrības ir pilnībā piederošas AS "Latvenergo". 

Latvijas elektroenerģijas tirgus ir pilnībā atvērts konkurencei no 2007. gada 1. jūlija. 2008. gadā 
bez AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā aktīvi uzsāka SIA "Enefit". Kopumā 
7 komersanti, kuriem nepieder sadales tīkli, ir saņēmuši licences elektroenerģijas tirdzniecībai. 
Savukārt elektroenerģijas sadalei vai tirdzniecībai licences saņēmuši vēl 12 citi komersanti. 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007. gada 12. decembra 
lēmumu no 2009. gada 1. janvāra publiskajam tirgotājam – AS "Latvenergo", ir atļauts noteikt 
diferencētos elektroenerģijas tarifus saistītajiem lietotājiem. Lietotāji, kas ir elektroenerģijas 
tirgus dalībnieki, elektroenerģiju iepērk par vienošanās cenām. 

 
Informācijas avoti:  
LR Ekonomikas ministrija, AS “Latvenergo”  
 
 

 
 

 

 


