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Īss pārskats par prezentāciju 

• AER izmantošana un to nosakošie faktori 

• Enerģētikas, klimata un vides politikas ietvars uz 

2030.gadu 

• Pētījuma par Latvijas enerģētikas sistēmas attīstības 

scenārijiem rezultātu piemērs 

 



AER izmantošanas motīvi  

Tie var būt visdažādākie: 

 

• Tas ir vienīgais pieejamais resurss enerģijas iegūšanai. 

• Tas ir ekonomiski izdevīgs risinājums. 

• Tas samazina valsts energoapgādes atkarību no importētiem 

energoresursiem. Elektroenerģijas piegādes gadījumā apgādes 

drošumu paaugstina arī starpsavienojumi. 

• Tas veicina SEG emisiju samazināšanu un sekmē klimata politikas 

mērķu sasniegšanu. 

 

AER izmantošana nav pašmērķis, tas ir līdzeklis plašāku 

enerģētikas vai klimata politikas mērķu sasniegšanai.  



Latvijas AER mērķa uz 2020.gadu izpildīšanas 

trajektorija 



AER daļa enerģijas galapatēriņā 



AER daļa apkurē un dzesēšanā 



AER daļa transportā 



AER daļa elektroenerģijas patēriņā 



Papildus saražotā elektroenerģijas no AER 

2016.gadā Latvijā, salīdzinot ar 2007.gadu  

Papildus 2016.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, ir saražoti apmēram 

860 GWh 



Enerģētikas attīstības scenāriju  integrēta veidošana 

Nacionālam enerģētikas un klimata plānam 

Atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas politika  un izvirzīti 

indikatīvi mērķi (kopējais un 
transporta sektors). 

Klimata politikas mērķi uz 2030.gadu. 
LV: SEG emisiju samazināšana ne-ETS 

2030.gadā pret 2005.gadu 6%.  

Enerģijas efektivitātes politika un 
izvirzītie mērķi (indikatīvais un 

obligātais mērķis). 

Enerģētiskā drošība Enerģijas tirgus 



Tīra gaisa politika: Gaisa piesārņojošo emisiju 

samazināšanas mērķi uz 2020 un 2030.gadu 

Viela Laikā no 2020.-

2029.gadam 

Pēc 2030.gada 

SO2  8%  46% 

NOx  32%  34% 

NMGOS  27%  38% 

NH3  1% 1 % 

PM2,5  16%  43% 

Direktīvā (ES) 2016/2284 Latvijai noteiktās emisiju 
samazināšanas saistības (% attiecībā pret 2005.gada emisijām) 



Saskarsmes un pretnostatījumi Klimata politikas 

un Tīra gaisa politikas īstenošanā   

Kvēpu filtri 
dīzeļautomašīnām, izplūdes 

gāzu disulfurizācija, 
katalizatori benzīna 

automašīnām 

Enerģijas efektivitāte, 
Enerģijas patēriņa vadība, 

Vēja un saules 
izmantošana enerģijas 

ražošanā, 
Elektroautomobiļi (PEV, 

BEV) 

Fosilās degvielas un 
kurināmā izmantošana bez 

papildus attīrīšanas iekārtām 
stacionārās un mobilās 

iekārtās 

Biodegviela, biomasa 

KP 
ieguvumi 

TGP 
ieguvumi 



Integrēta scenārija veidošanai un analīzei 

izmantotā pieeja 

• MARKAL-Latvija ir enerģētikas un vides sistēmas 
optimizācijas modelis. Aptver visu enerģētikas sistēmu no 
resursu ieguves līdz enerģijas pakalpojumam. Enerģijas 
piegāde un enerģijas pieprasījums mijiedarbojas 

• Modelī aprakstīta Latvijas enerģētikas sistēma ar atbilstošām 
emisijām, apskatot laika periodu 2000.-2050. gads 

• Minimizējot sistēmas kopējās izmaksas tiek atrasts 
optimālākais (izmaksu ziņā) enerģētikas attīstības scenārijs 

• nodrošinot enerģijas pieprasījumu, 

• ievērojot uzliktos ierobežojumus (emisiju, AER īpatsvars u.tml.), 

• izvēloties optimālāko tehnoloģiju un enerģijas resursu 
kombināciju, 

• ņemot vērā tehnoloģiju un energoresursu izmaksas un radītās 
emisijas. 

 



Modelēšanas rezultātu pielietojums 

• Modelis nepiedāvā lēmumus, bet dod kvantitatīvu 
informāciju lēmuma pieņemšanai; 

• Modelēšanas rezultāti dod iespēju integrēti 
apskatīties uz dažādu politiku un sektoru 
savstarpējām ietekmēm: Enerģijas efektivitātes 
politika – AER politika - Klimata politika – Tīra gaisa  
politika utml. 

• Modelī ir ietvertas tehnoloģiju izmaksas, tehnoloģiju 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kurināmā 
izmaksas un nodokļi. Modelī netiek ietvertas 
programmu administrēšanas, atbalsta pasākumu 
izmaksas utml. Modelis neapskata izmaksas 
ekonomiskā aģenta līmenī.  

 



Bāzes scenārijs Rezultāti: Enerģijas galapatēriņš 

Samazinājums 2030.gadā pret 2016.gadu ir apmēram 10% 



Bāzes scenārijs Rezultāti: Elektroenerģijas Kopējais 

patēriņš 

Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2030.gadā tiek 

prognozēts par 11% lielāks nekā 2017.gadā  



Bāzes scenārijs Rezultāti: AER daļa enerģijas 

kopējā galapatēriņā 



AER izmantošanas paplašināšanas līdz 

2030.gadam scenāriji 

• Lai 2030.gadā kopējā AER daļa kopējā enerģijas galapatēriņā 
sasniegtu 45%, tad AER-E daļa 2030.gadā ir apmēram 63%.  

• Ja apmēram pusi no papildus uz 2030.gadu saražotās 
elektroenerģijas no AER ražo vēja stacijas, tad tas ir apmēram 
400 MW papildus jaudas. 

• No vēja elektrostacijām saražotā elektroenerģija dod 
ieguldījumu gan klimata, gan tīra Gaisa politikas mērķu 
izpildīšanai.  

• Elektroenerģija ir universāls enerģijas nesējs ar plašu 
pielietojama iespējām visos sektoros. Elektroenerģijas loma 
nākotnē tikai palielināsies.  

• SEG emisiju mērķu izpilde uz 2030 un it īpaši uz 2050.gadu 
nav iespējama bez AER plašas izmantošanas elektroenerģijas 
ražošanā un tālākas izmantošanas pārējos sektoros, it īpaši 
transporta sektorā.   

 

 



Paldies par uzmanību!!! 
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