ELEKTROENERĢIJA UN SILTUMENERĢIJA

27.10.2021. Rīga

Eiropā straujš elektroenerģjas cenu pieaugums 2021.gada otrā
pusē
28.05.2021.

19.10.2021
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Mēneša vidējā elektroenerģijas cena NordPool biržas Latvijas
tirdzniecības apgabalā 2020 un 2021.gadā, EUR/MWh

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

Elektroenerģijas cenu mazināšanas pasākumi-īstermiņa
Atbalsts mazākaizsargātajām iedzīvotāju grupām:

• Aizsargāto lietotāju atbalsta palielinājums
• Sadales sistēmas tarifa nepalielināšana
• OIK likmes plānveidīgs samazinājums

• Ikmēneša atbalsts senioriem
• Nākošajā gadā būs pieejams atbalsts uzņēmumiem EE un AER projektu
ieviešanai

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

Nepieciešamība:

Operatīvi jārod iespēja kompensēt enerģijas cenu kāpumu
mazturīgām mājsaimniecībām

Instruments:

Pilnveidots esošais aizsargāto lietotāju atbalsta mehānisms

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

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

10 EUR
5 EUR

Atbalsts no
2021.gada
1.novembra
20 EUR
15 EUR

Plānotais atbalsta saņēmēju
skaits
45 000
personas ar I invaliditātes
grupu – 26 901;
ģimenes ar bērniem ar
invaliditāti – 8 156;
trūcīgas/maznodrošinātas
ģimenes (personas) – 65
984.

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)

Siltumenerģijas tarifi uz 01.10.2021
• Kopš 2021.gada sākumā vērojams siltumenerģijas tarifu pieaugums.
• Vidējais tarifs Latvijā palielinājās no 53.89 EUR/MWh līdz 54.78 EUR/MWh.
• Laika posma no 2021.gada 1.maija līdz 2021.gada 1 oktobrim (ieskaitot)
siltumenerģijas tarifs pieauga 12% siltumapgādes komersantu sniegtajiem
pakalpojumiem, 14% siltumapgādes komersantu tarifs samazinājies un 74% nav
mainījies.
• Tarifu straujākas piegums vērojams siltumapgādes komersantiem kuri kā kurināmo
izmanto tikai dabasgāzi, savukārt tiem komersantiem, kuri siltumenerģijas
ražošanas procesā izmanto biomasu izmaksu pieaugums nav tik straujš.

Detalizēts siltumenerģijas tirgus apskats atrodams SPRK tīmekļa vietnē:
https://infogram.com/sprk-siltumenergijas-apskats-nr21h7j4dv7ppjov4n?live

Potenciālie instrumentu siltumenerģijas gala cenas mazināšanai
I. PVN samazinājums uz apkures sezonu

II. Fokusētais atbalsts pašvaldību sociālo dienestu klientiem balstoties uz
vidējo LV mediānu (2021./2022.apkures sezona)
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I. PVN samazinājums
[a] 12%->5%

2 istabu dzīvoklis lietuviešu projektā - 44.15m2
References mēnesis - Februāris
2021

Siltumenerģija
PVN (12%)
Gala summa

2022

PVN 5%

- Fiskālā ietekme uz valsts budžetu
aptuveni 11 milj.EUR
- Vidējais tarifs LV pilsētās: 52.58
PVN 0%
EUR/MWh un mājsaimniecībā piegādātās
siltumenerģijas apjoms 3025 GWh (nov.64.72 apr.)

42.86

64.72

64.72

5.14

7.77

3.24

0

48

72.49

67.96

64.72

[b] 12%->0%
- Fiskālā ietekme uz valsts budžetu
19 milj.EUR

PVN samazinājums var dot ietaupījumu
mājsaimniecībām, taču tas nav būtisks

- Aprēķinos izmantoti tie paši dati, kas
[a] scenārijā
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II. Atbalsts visai apkures sezonai (balstoties uz vidējo LV mediānu)
Vidējais tarifs LV
2015.g.
oktobris

2016.g.
oktobris

2017.g.
oktobris

2018.g.
oktobris

Mediānas references varianti
2019.g.
oktobris

2020.g.
oktobris

2021.g.
oktobris

Vidējais 5 gadi +10%
57.92 €

54.01 €

52.74 €

52.74 €

53.71 €

53.36 €

50.89 €

52.58 €

Vidējais tarifs TOP30 pilsētās (Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala,
Ventspils, Rēzekne, Valmiera, Jēkabpils, Salaspils, Tukums, Cēsis, Sigulda,
Olaine, Kuldīga, Saldus, Talsi, Dobele, Bauska, Krāslava, Ludza, Līvāni,
Madona, Aizkraukle, Limbaži, Preiļi, Balvi, Gulbene, Ķekava, Smiltene)

Vidējais 3 gadi +10%

Vidējais 3 gadi bez 2021
10%

57.50 €

57.92 €

• Atbalstu piešķir mājsaimniecībām caur CSA uzņēmumiem

12

II. Fokusētais atbalsts pašvaldību sociālo dienestu klientiem balstoties
uz vidējo LV mediānu (2021./2022.apkures sezona)

Identificēti pašvaldību sociālo
dienestu klienti (atbalstāmās
grupas) ievērojot sociālā
spalīdzības principus

Max pieņemamā siltumenerģijas
cena (vidējā LV mediāna)
58 EUR/MWh

Nosakāmais atbalsts:
Faktiskais tarifs – vidējā LV
mediāna (58 EUR/MWh)

Atvērtie jautājumi:
1. Ieviešanas mehānisms:
a) integrācija/sasaiste ar jau esošajiem sociālajās palīdzības instrumentiem;
b) virzīts kā atsevišķs sociālās palīdzības instruments
2. Atbalsta proporcija: valsts/pašvaldība
3. Finansējuma avots
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Paldies!

@EM_gov_lv,@siltinam

/ekonomikasministrija

www.em.gov.lv

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia

+371 67013100

pasts@em.gov.lv

