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Fakti 

• Samazinās dabasgāzes patēriņš, palielinās 
AER (HES, VES) 

• Vēja elektrostacijās saražotā elektroenerģija 
2006: 46 GWh; 2018: 122 GWh 

• Izmaksas elektroenerģijas ražošanai 

sauszemes vēja parkos ir 

samazinājušās  

(Avots: EM, NEKP 2030; CSP) 



1. Esošās situācijas analīze 

• Politiku nosaka valsts līmenī 

• Nav reģionālo aģentūru vtml 

• Pašvaldību funkcijās nav komercdarbība 

• Pašvaldību budžets: IIN ieņēmumi (80%), NĪN 
ieņēmumi, DRN (40%) līdz 2019.g.  

• UIN paliek valstij, pašvaldībām nav ieņēmumu 
no biznesa 

• Ierobežojumi projektu attīstībai (teritorijas 
plānošanas nosacījumi, administratīvie šķēršļi) 

Pašvaldības / Valsts 

• Nav zināšanu, motivācijas 
iesaistīties 

• Nav atbalsta, nodokļu 
priekšrocību 

• Lētāki tarifi vai paši pelna? 

Iedzīvotāji 
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Uzņēmumi un komersanti 
Avots: UR, 01.01.2020 
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Kooperatīvi

• SIA: samērā sarežģīta pārvaldība, partneru 
piesaiste 

• AS: var piesaistīt jaunus / dažādus akcionārus 
(fiziskas, juridiskas, pašvaldības utt) 

• Kooperatīvi: jāmaksā arī UIN 

• UIN sadalītai peļņai, bet nav prasības reinvestēt 

• NĪN atvieglojumi (maģ. elektrotīkli, vides 
kvalitātes būvēm) 

• Nav īpašas nodokļu atlaižu investīcijām vēja 
parkos 

• Vēja parkiem: jāmaksā arī elektrības nodoklis 

Bizness 



2. Paredzētie plāni 

• būtiski palielināt AER īpatsvaru 
elektroenerģijas ražošanā, 
palielinot uzstādītās vēja 
ģeneratoru un saules 
fotoelementu jaudas 

• AER veicināšanas fondu no 
akcīzes nodokļa un DRN – 
pasākumu finansēšanai 
pašvaldībām 

 

Pašvaldības / Valsts 

#EUGreenDeal  

Latvijas Nacionālais 
enerģētikas un klimata plāns 
2030. gadam (NEKP2030) 

• nodokļu sloga samazinājuma (NĪN) risinājumus tiem iedzīvotājiem, 
kuri ir veikuši energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus 

• izvērtēt iespēju uz noteiktu laiku ieviest samazinātu PVN likmi 
mājsaimniecībām energoefektivitātes uzlabošanas pakalpojumu 
saņemšanai un ne-emisiju tehnoloģiju uzstādīšanai 

• informatīvās kampaņas gan profesionāļiem, gan iedzīvotājiem 

Iedzīvotāji 

• būvniecības un labiekārtojuma regulējumi, kas 
atbalsta un motivē izvēlēties zaļos risinājumus 

• Nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti kā apbalvojums 
par veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas vai 
AER tehnoloģiju izmantošanas pasākumu veicējiem, 
vai īslaicīgi – lai veicinātu SEG emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanu 

Bizness 

https://twitter.com/hashtag/EUGreenDeal?src=hashtag_click


3. Iespējamie risinājumi 
• Novirzīt daļu UIN ieņēmumu pašvaldībām 

• Pilnveidot regulējumu, tajā skaitā nodokļu 

režīmus un nodokļu atlaides kooperatīviem 

VES izveidošanai un pārvaldībai 

• NĪN atlaides VES 

• Valsts institūcijām (EM, VARAM, u.c.) un 

pašvaldībām aktīvāk piedalīties 

informatīvajās kampaņās iedzīvotājiem par 

VES izveidošanas iespējām un to nozīmi 

Latvijas nākotnē 
Avots: LV portāls, Kooperatīvo sabiedrību darbībā – 

precīzāks regulējums, vienkāršāka pārvaldība 



Paldies par uzmanību! 
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