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Enerģijas kopienas (EnK) – tā ir principiāli jauna pieeja enerģijas ražošanā un sadalē, sadrumstalojot energosistēmu 
nelielās enerģijas lietotāju grupās jeb kopienās un sniedzot tām iespēju izmantot vietējos atjaunīgās enerģijas 
ražošanas avotus. EnK būtība, regulējums un tehnoloģiskās dimensijas aplūkotas žurnāla “Enerģija un Pasaule” 
2020. gada 4. numurā publicētajā rakstā “Enerģijas kopienas – quo vadis?”. Lai gan sākotnēji varētu šķist, ka EnK 
izveidei būtu nepieciešami vienīgi atbilstošas jaudas enerģijas pārveides elementi (fotoelementu paneļi, vēja 
ģeneratori, siltumsūkņi u. c.) un enerģijas uzglabāšanas sistēma, ar kuru varētu pilnībā vai daļēji nosegt kopienas 
dalībniekiem nepieciešamo enerģijas patēriņu, tomēr tā tas gluži nav. 

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam (NEKP 2030) [1] paredz vairākus EnK 
ieviešanai nepieciešamus priekšnosacījumus:  EnK tirgus modeļa izveidi ar mērķi palielināt atjaunīgo energoresursu 
īpatsvaru pašpatēriņā, EnK atbalsta mehānismu izveidi, atjaunīgās enerģijas nodokļu politikas nosacījumu 
pārskatīšanu un ne-emisiju tehnoloģiju ieviešanas atbalstu enerģijas ražošanai EnK.

Šajā rakstā aplūkots viens no svarīgākajiem EnK izveides aspektiem: kopienu tirgus modeļa izveide ar mērķi 
palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru pašpatēriņā. Tas ietver arī sadarbību starp aktīvajiem un pasīvajiem 
enerģijas lietotājiem, ņemot vērā paredzamo enerģijas un naudas plūsmu virzienu dažādību. Šādu pārvaldības 
shēmu dēvē par peer-to-peer (P2P) jeb savstarpējās tirdzniecības modeli.

Savstarpējās tirdzniecības modelis

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 
11. decembra Direktīvu 2018/2001 par enerģijas, kas iegūta 
no atjaunīgajiem energoresursiem, izmantošanas veicināša-

nu “savstarpēja tirdzniecība ar atjaunojamo enerģiju ir atjau-
nojamās enerģijas tirdzniecība starp tirgus dalībniekiem, iz-
mantojot līgumu ar iepriekš paredzētiem noteikumiem, kas 
reglamentē darījuma automātisku izpildi un norēķinu tieši 
starp tirgus dalībniekiem vai netieši caur sertificētu trešo tir-
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enerģijas piegādes pārtraukumu skaitu 
un nepieciešamību palielināt tradicio-
nālās energosistēmas enerģijas ražoša-
nas, pārvades un sadales tīklu kapacitāti 
[4]. Šīs priekšrocības tāpat redzamas, 
piemēram, saules enerģijas kopienās 
saražotās un patērētās elektroenerģi-
jas daudzuma attiecībā (sk. 3. att.). 
Stundās, kad fotoelementu paneļi ražo 
elektroenerģiju nelielos un vidējos 
apjomos, tā tiek izmantota tikai EnK 
pašpatēriņam, bet laikā, kad elektro-
enerģijas ražošanas apjoms pārsniedz 
pašpatēriņa vajadzības, pārpalikusī 
elektroenerģija tiek nodota tīklā vai 
arī enerģijas uzglabāšanas sistēmā, 
nodrošinot EnK atjaunīgo resursu 
pieejamību naktī.

Lai gan teorētiski P2P tirdzniecības 
modelis ir efektīvs veids, kā pazemināt 
enerģijas izmaksas EnK dalībniekiem, 
vienlaikus samazinot arī siltumnīcefek-
ta gāzu emisijas, pats “enerģijas kopie-
nas” koncepts vēl ir samērā jauns un 

gus dalībnieku, piemēram, agregatoru. Tie-
sības veikt savstarpēju tirdzniecību neskar 
iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, kas 
tām pastāv kā galalietotājiem, ražotājiem, 
piegādātājiem vai agregatoriem”. 

P2P modeļa galvenais uzdevums ir mi-
nimizēt enerģijas izmaksas kopienā, izvei-
dojot tādu tirgu, kurā enerģijas izmaksas 
būtu zemākas par tām, ko būtu iespējams 
saņemt no tīkla. Paralēli tam enerģijas cenai 
kopienā ir jābūt tik sabalansētai, ka aktīvais 
patērētājs nesaņemtu peļnu, taču no pār-
dotās enerģijas ieņēmumiem būtu spējīgs 
nosegt tikai EnK izveides izmaksas (piemē-
ram, enerģijas pārveides elementu iegādes, 
uzstādīšanas, uzturēšanas un remonta iz-

maksas). [3] Ņemot vērā, ka pasīvajam 
patērētājam būtu iespēja saņemt lētu 
enerģiju un aktīvajam patērētājam ne-
būtu jāsatraucas par tā uzstādīto ener-
ģijas ražošanas elementu atmaksāšanos 
to darba mūžā, izveidotos acīmredzama 
“win-win” situācija. Zemāku enerģijas 
izmaksu ietekmē P2P modeļa ieviešana 
veicinātu uz vietas saražotās enerģijas 
izmantošanu tieši EnK pašpatēriņa 
segšanai, tādējādi paaugstinot atjaunī-
gās enerģijas izmantošanas īpatsvaru 
galapatēriņā.

Papildus finansiāliem ieguvumiem 
P2P elektroenerģijas tirdzniecības 
modelis padarītu atjaunīgo enerģiju 
pieejamāku, samazinātu neparedzētu 

Vienkāršots enerģijas kopienas modelis

Anna Mutule Roberts Lazdiņš

 P2P enerģijas tirgus modeļa piemērs [3]
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tā piedāvāto enerģijas tirgus modeli attiecīgi nepieciešams 
nopietni testēt. Kā galveno šķērsli P2P modeļa ieviešanai var 
minēt nacionāla līmeņa tiesiskā regulējuma trūkumu, bez 
kura modeļa realizācija būtībā ir neiespējama. [6] Tomēr, ne-
raugoties uz šo būtisko problēmu, pētniecības un inovāciju 
risinājumu iekļaušana P2P modelī turpinās. Piemēram, arvien 
plašāk tiek izmantotas enerģijas uzglabāšanas sistēmas, ener-
ģijas pārveides elementi, elektroautomobiļi, kā arī mākslīgais 
intelekts. Šo tehnoloģiju apguve būtiski stimulē kvalitatīvu 
EnK attīstību.

 Lai gan Latvijā vēl nav izveidota 
EnK un P2P modeļa ieviešanas politi-
kas platforma, tomēr vienmēr ir iespē-
jams veikt citās valstīs gūtās pieredzes 
analīzi. Turklāt, balstoties uz tās rezul-
tātiem, var izlemt, kā pašreizējā situācijā 
būtu iespējams pārņemt citu valstu labo 
praksi un vienlaikus – mācīties no to 
kļūdām. 

P2P modeļa 
ieviešanas pieredze 
Eiropas valstīs 

Lai gan varētu domāt, ka kādas 
konkrētas valsts izstrādātais P2P mo-
delis ir pilnībā universāls, tā tas gluži 
nav. To pierāda Austrijas piemērs. Šīs 
valsts pētnieki izskatīja iespēju lietot 

Vācijas apstākļiem izstrādātu P2P modeli, taču veiktās 
izpētes rezultātā secināja, ka Austrijā šis modelis neiegūs 
ievērojamu atbalstu [7]. Ņemot vērā, ka viens no modeļa 
galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt pēc iespējas lie-
lākus ekonomiskos ieguvumus visiem EnK dalībniekiem, 
būtiska loma šeit atvēlēta arī tīkla elektroenerģijas tari-
fiem. Tā kā Vācijā elektroenerģijas cenas tirgū ir samērā 
augstas, EnK tur var gūt lielāku finansiālo labumu no paš-
patēriņa palielināšanās nekā Austrijā, kur elektroenerģijas 
cenas ir zemākas (sk. 4. att.). 

No tīkla un lokālajiem fotoelementu paneļiem saņemtās
elektroenerģijas daudzums Saules enerģijas kopienā [5] (3. attēls)

Enerģijas kopienas ikgadējās elektroenerģijas izmaksas 
Vācijā un Austrijā pie dažādiem pašpatēriņa scenārijiem [7] (4. attēls)
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Zviedrijā EnK P2P izstrādes ietvaros [8] tika modelēta ko-
pienas patērētāju uzvedība, kā arī enerģijas un naudas plūs-
mu ietekme pie dažādiem savstarpējās tirdzniecības apstāk-
ļiem, izmainot elektroenerģijas cenu kopienas iekšējā tirgū. 

Tādējādi uz vietas saražotās elektroenerģijas cenas pār-
maiņas pret izlīdzināto elektroenerģijas cenu (vidējā elektro-
enerģijas cena, ar kuras palīdzību tiek nosegtas ģenerējošo 
iekārtu dzīves cikla ekspluatācijas izmaksas [9]) paver EnK 
dalībniekiem visai plašas biznesa iespējas:
• ja elektroenerģijas cena savstarpējā tirgus robežās ir no

0% līdz 10% no izlīdzinātās elektroenerģijas cenas, tas 
nozīmē, ka patērētājiem varētu rasties vēlme šo elektro-
enerģiju novirzīt tieši pašpatēriņam, taču tādā veidā tiktu 
ierobežota piekļuve atjaunīgajai enerģijai tiem EnK dalīb-
niekiem, kuru elektroenerģijas patēriņš ir vismazākais;

• ja cena ir robežās no 10% līdz 100%, varētu rasties motivējoši

apstākļi pašas EnK izveidei (vietējie ēku īpašnieki un pār-
valdnieki varētu saskatīt EnK izveidē labas biznesa attīs-
tības iespējas);

• visbeidzot, ja cena ir virs 100% no izlīdzinātās elektroenerģijas
cenas, kopienu izveidē būtu ieinteresētas iesaistīties arī tre-
šās puses: enerģētikas jomas komersanti un pakalpojumu 
sniedzēji, piemēram, enerģijas ražotāji, kā arī sadales un 
pārvades sistēmu operatori.

Kā vēl vienu Eiropas valstu P2P tirdzniecības modeļa ie-
viešanas pieredzes stāstu var minēt Angliju [10], kurā tika 
analizēta P2P modeļa ieviešana un attīstības dinamika rela-
tīvi ilgā laika periodā (sk. 5. att.).

No 1974. līdz 2010. gadam Anglijā bija spēkā saules ener-
ģijas kopienu vienkāršotais modelis, kura ietvaros ar dažādu 
programmu (RSEP, Scolar Programme, CafE u. c.), grantu un 

Anglijas enerģijas kopienu P2P modeļa attīstība [10] (5. attēls)
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citu finansiālo stimulu starpniecību tika atbalstīta EnK izveide. 
Tādējādi viss biznesa modelis tika balstīts vienīgi uz piešķirta-
jiem līdzekļiem bez iespējas piedalīties elektroenerģijas tirgū. 
Savukārt, 2009. gadā tika izstrādāta atjaunīgās enerģijas stra-
tēģija, ar kuras palīdzību 2010. gada aprīlī tika ieviests valsts 
regulētais (feed-in) tarifs. Tas EnK deva iespēju iekļauties 
elektroenerģijas tirgū un nodot pašu saražoto elektroenerģiju 
tīklā, saņemot par to finansiālu atlīdzību. 

Savukārt, kopš 2013. gada daudzu autoru kritizētās 
Anglijas Enerģijas kopienu stratēģijas ieviešanas dēļ sā-
kās valsts regulētā tarifa samazināšanās, kā rezultātā EnK 
bija spiestas meklēt jaunus attīstības ceļus. Vietējās saules 
elektrostacijās tika veidoti arvien lielāki saules paneļu no-
klājumi un attīstīta alternatīva elektroapgādes sistēma. Šī 
sistēma sniedza iespēju EnK saražoto elektroenerģiju no-
gādāt līdz klientiem nevis pa centralizēto elektroapgādes 
tīklu, bet gan pašu izveidotām elektrosadales līnijām. 

2018. gadā tradicionālās energosistēmas lobija dēļ valsts 
regulētie tarifi Britu salās tika pilnībā atcelti. Tomēr EnK 
šis fakts nesarūgtināja: 2019. gadā radās jauna biznesa mo-
deļa ideja, kurā ar starpnieku palīdzību enerģijas lietotā-
jiem tika dota iespēja noslēgt līgumu ar EnK un saņemt no 
tām elektroenerģiju par zemāku cenu, nekā to iespējams 
iegādāties no tīkla. [10]  

Sava veida konfliktu starp EnK un tradicionālo energo-
sistēmu var vērot ne vien Eiropas valstīs, bet arī ASV. Vienā 
no ASV veiktajiem pētījumiem [11] aprakstīta situācija, 
kurā EnK faktiski var izveidot vienīgi tradicionālās ener-
gosistēmas dalībnieki (lielie elektroenerģijas ražotāji, kā 
arī pārvades vai sadales sistēmas operatori), taču pašiem 
enerģijas lietotājiem nav iespējas veidot nedz savu kopie-
nas struktūru, nedz arī tirdzniecības modeli.

Dažādu šķēršļu un ierobežojumu rezultātā P2P tirdznie-
cības modelis kļūst aizvien sarežģītāks, un daudzos pētīju-
mos izskan arvien skaidrāks aicinājums EnK izveidē aktīvi 
iesaistīt ne tikai komersantus, bet arī galalietotājus. Tādē-
jādi varētu izveidot gan vienkāršāku pārvaldības struktū-
ru, gan arī precīzāk definēt galapatērētāju vajadzības un 
realizēt tās ar EnK palīdzību.

Situācija Latvijā un turpmākās 
attīstības pamatnosacījumi

NEKP 2030 ir definēta Latvijas EnK savstarpējās tirdz-
niecības modeļa attīstības vīzija, kurā vislielākais uzsvars 
būtu liekams tieši uz pašpatēriņa palielināšanos, kā arī eso-
šās neto norēķinu sistēmas pilnveidi. Tai būtu jādarbojas 
ne vien starp aktīvo enerģijas lietotāju un tīklu, kā tas ir 
šobrīd, bet arī starp aktīvo enerģijas lietotāju, pasīvo ener-
ģijas lietotāju un tīklu (win-win-win situācija).

Analizējot iepriekšējā sadaļā aprakstīto valstu pieredzi 
P2P modeļa ieviešanā, Latvijas modeļa izstrādē būtu jāņem 
vērā šādi nosacījumi:
• tā kā vienīgie likumdošanas akti, kuros aprakstītas EnK

un to uzdevumi, ir ES Direktīva 2019/944 un Direktīva 
2018/2001, Latvijas institūcijām būtu jāizstrādā nacionā-
la līmeņa likumdošanas akts, kurš būtu vērsts uz EnK, 
kooperatīvu un citu atjaunīgās enerģijas ražotāju apvie-
nību darbības modeļa izveidi, definējot šo kopienu un 

apvienību tiesības un pienākumus enerģijas ražošanā un 
sadalē savstarpējā tirgus apstākļos;

• atsaucoties uz Vācijas pieredzi savstarpējā tirgus izveidē, 
arī Latvijā būtu jāsaglabā iespēja nodot uz vietas saražoto 
elektroenerģiju tīklā. Taču vienlaikus būtu arī nepieciešams 
izstrādāt pilnīgākus finanšu modeļus, ar kuru palīdzību tīklā 
nodotā elektroenerģija sniegtu reālu finansiālo ieguvumu 
EnK un tādējādi samazinātu tajā uzstādīto enerģijas pārvei-
des elementu atmaksāšanās periodu;

• vadoties pēc Zviedrijas pieredzes, Latvijā būtu jāievieš 
īpaši izstrādāts EnK saražotās elektroenerģijas cenas ap-
rēķināšanas modelis savstarpējās tirdzniecības apstāk-
ļiem, ar kura palīdzību enerģijas cena būtu sabalansēta 
un spētu nosegt EnK izveides izmaksas, paralēli piesais-
tot arī citas finanšu plūsmas (subsīdijas un grantus);

• Anglijas un ASV piemērs ļauj secināt, ka Latvijas EnK 
savstarpējās tirdzniecības modeļa izveidē būtu jāiesaista 
visas ieinteresētās puses, it īpaši enerģijas galalietotāji. Tādā 
veidā topošais modelis jau izstrādes stadijā tiktu padarīts 
caurredzams, saprotams un visiem iesaistītajiem dalībnie-
kiem nodrošinātu ieguvumus.

Lai  Latvijā veicinātu EnK izveidi un atbilstoša P2P tirdznie-
cības modeļa izstrādi, pirmkārt un galvenokārt, būtu jārosina 
dialogs starp iedzīvotājiem, Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministriju, enerģijas ražotājiem, pārvades un sadales sistēmas 
operatoriem, enerģētikas nozares ekspertiem un citiem potenciā-
lajiem interesentiem. Jo tikai tādā veidā ir iespējams spert pirmo 
soli pretī pakāpeniskai energosistēmas transformācijai un ilgtspē-
jīgu, pašpietiekamu un ekonomiski dzīvotspējīgu EnK izveidei.

Šis raksts tapis ar Latvijas Zinātnes padomes projekta "Vie-
dās enerģētikas stratēģiskā un operatīvā vadība (I-POWER)", 
Nr. lzp-2018/1-0066 atbalstu. E&P
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