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EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA 2009/28/EK
● (12) Lauksaimniecības atkritumu izmantošana, piemēram, 

kūtsmēslu un vircas, kā arī citu dzīvnieku izcelsmes vai 
organisku atkritumu izmantošana biogāzes iegūšanai, 
ņemot vērā lielo siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ietaupījumu, nozīmē ievērojamas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, gan ražojot siltumu un elektroenerģiju, gan 
izmantojot tos par biodegvielu. Ņemot vērā biogāzes 
ražošanas iekārtu decentralizēto raksturu un reģionālo 
investīciju struktūru, tās var būtiski veicināt lauku 
teritoriju ilgtspējīgu attīstību, kā arī piedāvāt 
lauksaimniekiem jaunas ienākumu iespējas



VIENKĀRŠOTA BIOGĀZES VEIDOŠANĀS 
SHĒMA



Enerģijas ražošana: siltums, 
elektroenerģija, gāzes tīkls, degviela



Situācija uz 01.05.2015. 

● 57 (+2)=59  biogāzes stacijas, no tām
- sadzīves atkritumu poligoni – 7,
- sadzīves notekūdeņi – 1,
- pārtikas ražošanas atlikumi vai notekūdeņi – 2,
- lauksaimniecība - 49

● Kopējā uzstādītā jauda – 62,102 MW
● Saražots 2014. gadā vairāk nekā 333,58  GWh elektroenerģijas 

(tiek strādāts vidēji ar 73 % noslodzi)
● “Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programma 2007. 

-2011. gadam” plānotie rezultāti 2010. - 537 GWh

● Ja 1 mājsaimniecība (3 cilvēki) mēnesī tērētu ap 250 KWh 
elektroenerģiju, tad ar elektroenerģiju no biogāzes var pilnībā 
nodrošināt 111 tūkst. mājsaimniecību (333 tūkst. iedzīvotāju) !!!!!!!!  



Situācija uz 01.05.2015 no SEG 
emisiju skatpunkta 
● 59  biogāzes stacijas, no tām 
 - sadzīves atkritumu poligoni – 7, 
 - sadzīves notekūdeņi – 1, 
 - pārtikas ražošanas atlikumi vai notekūdeņi – 2, 
 - lauksaimniecība – 49 (nav nevienas iekārtas, kur vispār 
neizmantotu kūtsmēslus vai vircu) 
● Koģenerācijas staciju kopējā uzstādītā jauda – 62,102 MW, kur 2014. 

gadā saražots vairāk nekā 333,58  GWh elektroenerģijas. Ja šis 
enerģijas daudzums būtu bijis jāražo no dabasgāzes, tad tam būtu bijis 
nepieciešams ap 91 milj. m3 dabasgāzes un tādā veidā tiktu emitētas 
papildus 170 000 t CO2. 

●  ir saražots un izmantots ap 158 milj. m3 biogāzes, 
kas ir ļāvis samazināt emisijas par mazliet vairāk 
nekā 82 milj. m3 tīra metāna gāzes



Biogāzes ražošanas potenciāls  
Latvijā, milj.m3 gadā  
Biogāzes ražošanas un attīstības programma 2007 -2010
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●Mežs (koksnes pieaugums)       26,8-33,5 GJ/ha

●Augkopības kultūraugi (biogāze) 100-150 GJ/ha

● Biodīzeļdegviela (no rapša sēklām)  37-45 GJ/ha

●Degvielas bioetanols (no graudiem) 27-36 GJ/ha

Ja zeme ir tik vērtīga, tad kā to 
efektīvi izmantot?  
Enerģijas ieguves iespējas Latvijā no 1 ha/gadā



Vai ir haoss biogāzes 
ražošanas jomā?



Kāds ir rezultāts?
● Atbildīgo nozares ministriju (ZM, VARAM, EM) 

koordinētas starpnozaru sadarbības trūkums.
● Nepārdomāta/nesaskaņota tiesiskā regulējuma rezultātā 

daļa no plānoto / uzstādīto iekārtu jaudas neatbilst vides 
ilgtspējas kritērijiem.

● Nav izveidots nacionālais tiesiskais regulējums un 
līdzvērtīgi atbalsta instrumenti biogāzes alternatīvai 
izmantošanai siltumenerģijas un transporta sektorā.

● AER nozare publiskā telpā ir padarīta par vislielāko 
kaitnieku mūsu kopumā «sliktajā» dzīvē  (Biogāzes sektors 
–ļaunākais no visiem)



Vai EM radītais mīts par AER dramatisko 
ietekmi uz enerģijas cenām ir patiesība 

● Biogāzes staciju izvietojums 2014. gada vidū



Vai daudz biogāzes 
staciju vēl cels?

● Vides politika: SEG, vides aizsardzība, ūdeņu 
piesārņotība, atkritumu apsaimniekošana (atkritumu 
Direktīva) 

● lauksaimniecības politika: augu seka, noteiktu 
lauksaimniecības virzienu atbalsts, uzņēmējdarbības 
dažādošana, 

● Reģionālā politika: saimnieciskās aktivitātes laukos un 
mazpilsētās,  

● Enerģētikas politika – energoapgādes decentralizācija, 
reģionālais nodrošinājums, energoefektivitāte 

● Tautsaimniecības politika – vietējā ražotāja atbalsts

15



Lauksaimniecības un ražošanas  
attīstība un dažādošana 

Latvijas Avīze, 04.03.2013. http://www.ekoteh.lv/?lat/siltumnicas

http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/201303040858200305C3A6A29CBB0221/?phase=Me%C5%BEvidi


Koģenerācija vai biogāzes attīrīšana līdz 
dabasgāzes kvalitātei ?



AVOTS: http://www.lg.lv/?id=158&lang=lat 

http://www.lg.lv/?id=158&lang=lat


Autouzpildes stacijas ????



Vai gribam ko lielāku….????



…. vai kaut ko saprātīgāku?



…. vai kaut ko saprātīgāku?



Vai tas tiešām izskatās tik 
briesmīgi…? 





Paldies  
par uzmanību!
● Adrese: Mūkusalas iela 46, Rīga, LV1004, Latvija, 
vai Raiņa iela 29, Jelgava, LV-3001, Latvija 
● Web:www.latvijasbiogaze.lv
● E-mail:latvia.biogas@gmail.com
Var arī tieši: 
● Mob.tel:29425176 – Andis Kārkliņš
● andis.karklins@apollo.lv

mailto:andis.karklins@apollo.lv

