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Par mums

PĀRRAUDZĪBA

▪ Uzrauga un licencē  Enerģētikas sektora 
regulātors(kā mums SPRK).

2018.gads biržā

• Tirdzniecības apgrozījums gada laikā 
pieauga par 37%% līdz 86,11 mlj. EUR; 

• Nopirkti vairāk nekā 5milj. MWh 
biomasas, ko veido vairāk nekā 70 tūkst. 
šķeldas vedēji;

• Noslēgti vairāk nekā 5,7 tūkst. darījumi; 

• 2018.gadā Latvijas biomasas 
piegādātāji veidoja ap 3,3 % no biomasas 
tirgus, oktobra – decembra mēnešos – 5 
%; 

• Darījumus veica 71 pircēji un 117 
pārdevēji no Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas. 

ĪPAŠNIEKI

Valstij piederošas kompānijas:

▪ EPSO-G (67%)

▪ Klaipėdos Nafta (33%)
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Liela cenu atšķirība starp siltumapgādes uzņēmumiem 
reģionos(2012./2013)

Kādēļ tika radīta birža?

Liela tirgus koncentrācija(2013.gads)



Lietuvas Republikas Likums «Par energoresursu tirgu»

19.pants Biomasas iegāde siltuma ražošanai

«1.Siltuma ražotāji, regulētie neatkarīgie siltuma ražotāji un kombinētie siltuma un
elektrības ražotāji, kas izmanto biomasu siltuma un/vai elektrības ražošanai, jādod
priekšroka biomasas biržai, lai iegādātos biomasu, kas nepieciešama siltuma un/vai
elektrības ražošanai, šādā apjomā:

1) 2014.gadā – vismaz 10 procenti;
2) 2015.gadā – vismaz 50 procenti;
3) 2016.gadā un turpmāk- nemazāk kā 100 procenti.»

Pieņemts politisks lēmums sakārtot nozari



Standartizēti produkti

Produkts SM1 SM1W SM2 SM3

Mitruma saturs, % 20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %

Pelnu saturs, % Līdz 2 % līdz 2 % līdz 3 % līdz 5 %

Galvenā frakcija, mm
3.15 ≤ P ≤ 63

(min 80%)
3.15 ≤ P ≤ 63

(min 80%)
3.15 ≤ P ≤ 63

(min 70%)
3.15 ≤ P ≤ 63

(min 60%)

Mazā frakcija(<3.15 mm), % Līdz 2% Līdz 5% Līdz 10% Līdz 25%

Izejmateriāls Malka
+ zāģētavu 

atliekas
+ veseli koki, zari

+ mežizstrādes
atliekas



Dažādi līguma termiņi



Standartizētas piegādes procedūras, enerģētiskās vērtības 
noteikšana un apmaksas termiņi

Piegādes nedēļa Pārbaudes nedēļa

5 darba dienas 5 darba dienas

Rēķinu izrakstīšana 
un apmaksa

1 mēnesis



Efektīvs cenu noteikšanas mehānisms- publiska tiešsaistes 
izsole. 



Zemas tirgus barjeras dalībniekiem un piegādes drošība



Biomasas cenas izlīdzinājās(2015./2016.) Zema tirgus koncentrācija(02/2019)

Rezultāts  3 gadus pēc biržas ieviešanas



Šķeldas biržas efektivitāte

Lietuvā siltumapgādes gala tarifs iedzīvotājiem mainās katru mēnesi, atkarībā no 
šķeldas cenas.
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94% no piegādātās biomasas atbilst 
tehniskajai specifikācijai

Darījumus ir iespējams noslēgt 1 dienas 
laikā



BALTPOOL Latvijā



Dalībnieki no Latvijas



Latvijas dalībnieku aktivitāte



Veiksmīgākā stratēģija- ilgtermiņa līgumi.

2016./2017. apkures sezona



Veiksmīgākā stratēģija- ilgtermiņa līgumi kombinēti ar īstermiņa līgumiem.

2017./2018. apkures sezona



Veiksmīgākā stratēģija- īstermiņa līgumi.

2018./2019. apkures sezona



Kontaktinformācija:

Jānis Krastiņš

Pārstāvis Latvijā

Tel.nr.: +371 2633 7209

E-pasts: janis.krastins@baltpool.eu

www.baltpool.eu


