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Siltumnīcefekta gāzes

• SEG – siltumnīcefekta gāzes ir gan tās dabiskās, 
gan antropogēnās (cilvēku radītās) atmosfēras 
gāzveida sastāvdaļas, kas absorbē saules siltumu 
un neļauj tam nokļūt atpakaļ atmosfērā. 

• Tās ir CO2 (oglekļa dioksīds), CH4 (metāns), N2O
(slāpekļa oksīds) un F-gāzes - SF6 (sēra 
heksafluorīds), PFC (perfluorogļūdeņraži), HFC
(fluorogļūdeņraži). 



Kioto elastīgie mehānismi 
(līdz 2020. gadam)

• Latvijai kā ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto 
protokola dalībvalstij ir iespēja piedalīties elastīgajos mehānismos. Latvija 
izmanto divus Kioto protokola elastīgos mehānismus –

1) Kopīgi īstenojamie projekti (KĪP);

2) Starptautiskā emisijas vienību tirdzniecība.

• KĪP Latvijā praktiski nav ieviešami, jo nav iespējams izpildīt papildinātības 
komponenti (enerģija tiek ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai 
importēta, līdz ar to projekti nespēj izpildīt atbilstības kritērijus).

• Līdzekļi, kas iegūti, pārdodot starptautiski valstij piederošās emisijas 
vienības, tiek ieskaitīti Valsts kasē atvērtajā valsts budžeta ieņēmumu kontā 
– KPFI. Kopējais pārdošanai pieejamais Latvijas noteiktā daudzuma vienību 
skaits ir 40 miljoni vienības. 



Klimata un enerģētikas pakete

ES instrumenti, lai sasniegtu (20-20-20) mērķi:

•ES Emisiju tirdzniecības shēmā (ES ETS) iekļautajās nozarēs 
(elektrostacijas un rūpnieciskās ražotnes, kā arī aviosabiedrības) 
jāpanāk emisiju samazinājums par 21 % (2005-2020), 

•Saistību pārdales lēmums - ETS neiekļautajās nozarēs (tādās kā 
transports (izņemot aviāciju), lauksaimniecība, būvniecība, atkritumu 
apsaimniekošana, pakalpojumi, mazā rūpniecība u.c.) jāpanāk emisiju 
samazinājums par 10% . 

- no lauksaimniecības nozares ietver tikai CH4 un N2O;

- no ZIZIMM sektora neietver neko.



Latvijas mērķi

• Latvija ir sasniegusi tai noteikto 8% emisiju samazinājumu pirmajā 
Kioto protokola saistību periodā no 2008. līdz 2012. gadam.

• Otrajā saistību periodā Latvija kā Konvencijas un Kioto protokola 
dalībvalsts kopā ar citām ES valstīm ir apņēmusies līdz 2020. gadam 
sasniegt 20% emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar 1990. gadu.

• SEG emisiju pieaugums ne-ETS nozarēs (transports, 
lauksaimniecība, būvniecība, atkritumu apsaimniekošana) 
2020.gadā nedrīkst pārsniegt +17%, salīdzinot ar 2005.gadu; 

• ETS iekļautajām nozarēm (elektrostacijas un rūpnieciskās 
ražotnes, kā arī aviosabiedrības) nav valsts individuāla mērķa, 
noteikts kopīgs ES mērķis “-21%” pret 2005.gadu (no Latvijas 
shēmā piedalās 65 iekārtas).

• Jaunos mērķus periodam pēc 2020. gada tiek plānots noteikt
drīzumā.



Kopējās Latvijas SEG emisijas 
1990-2011, GgCO2 ekv
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Secinājumi

• Pateicoties CO2 saistīšanai koksnes biomasā fotosintēzes procesā 
meža zemēs, kopējā CO2 piesaiste Latvijā pārsniedz SEG emisijas. 

• Kopējās SEG emisijas, neskaitot ZIZIMM sektoru, laika posmā 
no1990.-2011. gadam Latvijā ir samazinājušās vairāk par 55%. 

• Pamatojoties uz prognožu aprēķiniem, Latvijai izdosies sasniegt tai 
noteiktos mērķus līdz 2020. gadam.

• Latvija gūst būtisku labumu starptautiski pārdodot valstij piederošās 
emisijas vienības, iegūtā nauda tiek izmantota turpmākai SEG 
emisiju samazināšanai ar KPFI instrumentu palīdzību (no 2009.-2012. 
gadam kopā izmaksāti 

70 936 499,91 LVL).



Mežsaimniecība

• Latvija ir viena no mežiem bagātākajām valstīm Eiropā.

• Mežiem ir būtiska loma gaisa piesārņojuma 
samazināšanā,  piesaistot CO2. 

• Kopš pagājušā gadsimta sākuma mežu platības Latvijā ir 
palielinājušās gandrīz divkārt, 2012. gadā aizņemot 3 290 
288 ha (51% valsts teritorijas). 

• Meža platību pieaugums ir saistīts gan ar nemeža 
(lauksaimniecībā neizmantoto) zemju dabisku 
aizaugšanu, gan šo zemju mērķtiecīgu apmežošanu. Pēc 
īpašuma formas 52,5% ir valsts meži.



ZIZIMM sektors ES politikā

• Direktīva 2003/87/EK izveidoja Eiropas mēroga emisiju 
samazināšanas un tirdzniecības shēmu ETS. Direktīva 2004/101/EK 
savienoja emisiju samazināšanas vienību (viena vienība = 1 t CO2 
ekvivalenta) darbību ar ETS sistēmu, tomēr tā izslēdz emisijas 
samazināšanas vienību piedalīšanos shēmā, kas radušās no ZIZIMM 
sektora.

• Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 406/ 
2009/EK (2009. gada 23. aprīlis) ZIZIMM sektorā radušās SEG 
emisijas un piesaiste netiek ieskaitītas ES mērķī  - līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 %.

• ZIZIMM sektorā ietilpst tikai apsaimniekoti meži, jo neapsaimniekoti 
meži nerada papildus CO2 piesaisti (cik skābekļa emitē, tik patērē).



LULUCF – zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība 
(ZIZIMM)



Kopš 2013. gada

• 2013. gada 21. maijā ir pieņemts EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 
LĒMUMS Nr. 529/2013/ES par uzskaites noteikumiem attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras 
saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un 
mežsaimniecību, un par informāciju par rīcību, kas saistīta ar šīm darbībām

• Lēmumā ir izklāstīti uzskaites noteikumi, kuri piemērojami siltumnīcefekta 
gāzu emisijām un piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības darbībās, un tas ir pirmais 
pasākums, lai šīs darbības vajadzības gadījumā iekļautu ES emisiju 
samazināšanas saistībās.

• Kopš 2013. gada dalībvalstis sagatavo un uztur uzskaiti, kurā pareizi 
atspoguļo visas emisijas un piesaisti, kas to teritorijā rodas darbībās, kuras 
ietilpst šādās kategorijās: 
• meža ieaudzēšana; 
• meža atjaunošana; 
• atmežošana; 
• meža apsaimniekošana. 



Turpmākā attīstība

Ir uzsākta Klimata un enerģētikas paketes 2020.-2030. 
gadam izstrāde:

•Šobrīd plānotais ES dalībvalstu kopīgais SEG emisiju 
samazinājuma mērķis ir –40% salīdzinot ar 1990. gadu. 
Līdzīgi kā līdz šim ETS mērķis ir kopīgs ES dalībvalstīm, bet 
ne-ETS mērķis tiks noteikts katrai dalībvalstij atsevišķi;

•Kopīgais AER īpatsvara mērķis kopējā izmantoto 
energoresursu apjomā – 27%;

•Energoefektivitātes uzlabošana.



Bioatkritumu problēmas 1

• ES politika organisko atkritumu 
apsaimniekošanā neatbilst nacionālajām 

interesēm 
1) aizliegums uzkrāt bioloģiskos atkritumus 

poligonā;
2) neskaidra attieksme pret anaerobo 

fermentāciju biošūnā;
3) rekomendācija attīstīt dārgas industriālās 

kompostēšanas tehnoloģijas, kuru beigu 
produktam Latvijā nav pozitīva tirgus 
prognoze



Bioatkritumu problēmas 2
• ES politika organisko atkritumu apsaimniekošanā 

nav zinātniski pamatota no klimata izmaiņu 
samazinājuma aspektiem:

1) CO² saturs atmosfērā tiek mazināts par tik, par cik 
organiskais ogleklis tiek deponēts poligonā 
(organiskā oglekļa krātuve – Pasaulē poligonos 
uzkrāj 100x10⁶ t/gadā);

2) parastos poligonos, kuros tiek ražota un izmantota 
atkritumu gāze, tiek savākts 75-85% no tur radušās 
biogāzes;

3) Īpaši veidotās biošūnās var savākt un izmantot 93-
95% biogāzes;

4) Visā biošūnas dzīves ciklā (7-15 gadi) 1 t. atkritumu 
ģenerēs ap 200-250 m³ atkritumu gāzes ar ~ 60% 
metāna



Risinājums

• Viedokļu līderi argumentēti aizstāv 
sadzīves organisko atkritumu 

pārstrādi anaerobās fermentācijas 
biošūnās kā ekonomisku, videi un 
klimatam draudzīgu, un Latvijas 

apstākļiem piemērotu, energoefektīvu 
tehnoloģiju



Anaerobā fermentācija biošūnā 
nodrošina:
• materiālu un barības vielu reciklēšanu vielu 

aprites eko-ciklā;

• piesārņojuma uztveršanu;

• co² izmešu samazinājumu;

• atkritumu gāzes 90% savākšanu un izmantošanu 
enerģijas ieguvei;

• biošūna, kurā noglabā ap 100 000t. atkritumu 
gadā kompensē ~ 20 000 auto co² emisiju.



Paldies par uzmanību!


