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Zaļai kurss un valsts politika

•Politika kā uzstādījums/pārliecība?

•Politika kā iedzīvotāju iesaiste?



Valsts politika vai iedzīvotāju iesaiste

• Kāpēc cilvēki protestē pret 
sauszemes vēja enerģijas 
izmantošanu?



Enerģijas avotu izmaksu salīdzinājums

Average renewable electricity generation cost globally in 2020, by energy source (in U.S. cents per kilowatt hour)
https://www.statista.com/statistics/478049/global-utility-scale-electricity-generation-cost-by-resource/#statisticContainer



Alternatīvo un dabai draudzīgo enerģijas 
ražošanas veidu izmaksu salīdzinājums

https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2021/Jun/Majority-of-New-Renewables-Undercut-Cheapest-Fossil-Fuel-on-Cost



Atjaunojamās 
enerģijas 
izmaksu 

samazinājums 
% 

https://renewablemarketwatch.com/news-analysis/393-renewable-power-generation-costs-reduction-2020-overview-in-the-recent-study-of-irena-released-in-2021-with-lcoe-of-renewable-energy-technologies



Izlīdzinātās enerģijas ražošanas izmaksas ( iepriekšējo 
periodu dinamika)

https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf



Enerģijas 
ražošanas 
izmaksu 

salīdzinājums 
ņemot vērā 

oglekļa kvotas



Atjaunojamās 
enerģijas 

izsoļu cenas 
2019

https://www.irena.org/newsroom/articles/2020/Jun/How-Falling-Costs-Make-Renewables-a-Cost-effective-Investment



Sabiedrības iesaiste enerģijas ražošanas 
projektos
• Alternatīvās enerģijas ražošana ir bizness, kuram vairs nav nepieciešams 

subsīdijas

• Lai ražotu alternatīvo enerģiju ir nepieciešami ražošanas resursi: zeme, 
darbs, kapitāls. 
• Kas traucē uzsākt šādu uzņēmējdarbību Latvijā, Latvijas uzņēmumiem?

• Likumdošana
• Zināšanas
• Kapitāls 
• Operējošie uzņēmumi (Special Purpose Acquisition Company (SPAC))

• Pašvaldības iesaiste
• Līdz no 15% līdz 30% no ienākumiem paliek pašvaldība, kurā tiek ierīkoti vēja parki.

• Iedzīvotāju iesaiste



Vējš un Saule Latvijā – apgriesti proporcionāls Saules starojuma 
daudzumam

https://www.meteo.lv/lapas/visstiprakie-veji-latvija?&id=1844

http://eem.lv/klimats/Parametri/veja_atrums/Veja_atrums.html



•Privātīpašumu izmantošana enerģijas ražošanai
• Saules un vēja enerģijas kombinētā izmantošana



Kā valsts var palīdzēt iedzīvotājiem domāt zaļi 
un panākt iedzīvotāju iesaisti?
• Politiku mērķis ir panākt iedzīvotāju iesaisti.

• Uzkrāšanas regulējums
• Sezonāls 
• Ģeogrāfiski nošķirts
• Lokālus kopienu tīklus atbalstošs regulējums

• Atļauju, pieslēgumu un finansēšanas vienkāršošana
• Elektroniska pieteikšana uzstādīšanai un pieslēgumam tīklā
• Finansējuma saņemšanai

• Pētniecības un ražošanas atbalsta mehānismi Saules un vēja enerģijas 
ražošanai.



Galvenie secinājumi

• Zaļās politikas realizācijā ir jāpanāk ar cilvēku iesaiste un līdzdalība 
veicinot personisku piedalīšanos un dalīšanos ar ieguvumiem

• Mūsdienās nav nepieciešamība subsidēt vēja un Saules atjaunojamās 
enerģijas rūpniecisko ražošanu

• Līdzīgi kā zemes resursi zem 20 metriem tā arī virs zemes, piemēram, 
augstāk par 20 metriem enerģijas ražošanai ir valsts īpašums. Jārada 
iespēja pašvaldībām, iedzīvotājiem, kuru dzīvi šis bizness tieši 
ietekmē, pelnīt (nodokļu veidā) no šī valsts resursa izmantošanas. 

• Decentralizētā elektrības tīkla ar daudzu mājsaimniecību iesaisti 
elektrības radīšanā būtu jābūt valsts prioritātei, daļai no Zaļā kursa un 
klimata politikas.



• Pateicos par ieinteresētību Latvija klimata politikā!


