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Diskusijas laiks: 2017. gada 24. Oktobris no 10.40-14.00 

Diskusijā piedalās: 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības 

departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vadītāja – Daina Ozola, 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu 

departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs – Raimonds Kašs, 

- SIA „NeoZeo” pārstāvis – Artūrs Janičevs, 

- Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta 

pārstāve – Aiga Barisa, 

- Bezizmešu mobilitātes biedrības pārstāvis – Arnis Bergs, 

- Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis – Andris Akermanis, 

- Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļas vecākais 

referents - Jānis Kalniņš, 

- Latvijas Biogāzes asociācijas valdes priekšsēdētājs – Andis Kārkliņš, 

- Latvijas Biogāzes asociācijas pārstāve – Dr.sc.ing. Kristīne Ruģele, 

- Uzņēmējs – Jevgenijs Arhipovs, 

- Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve – Asnate Skrebele, 

- SIA „Ekodoma” projektu vadītāja – Anda Jēkabsone. 

Diskusijas mērķis ir: 

- Biogāzes nozares stiprināšana veicinot ieinteresēto pušu savstarpēju dialogu un 

sadarbību. 

- Zināšanu apmaiņa saistībā ar biometāna attīstīšanas iespējām Latvijā. 

- Turpmāko diskusiju problēmjautājumu identificēšana. 

Diskusijas gaita: 

A.Jēkabsone atklāj pasākumu un iepazīstina klātesošos ar projekta „Biogas Action” 
mērķiem un plānotajiem pasākumiem. Šī projekta mērķis ir veicināt biogāzes un 
biometāna ražošanas attīstību Eiropā, kas ir saskaņā ar 2020 mērķiem, kā arī novērst 
netehniskās barjeras biogāzes nozares attīstībai. 

A.Barisa iepazīstina ar aprēķinu rezultātiem projektā „No atkritumiem ražota 
biometāna izmantošanas koncepcija Valmieras pilsētā”. Savā prezentācijā A. Barisa 
sniedz skaidrojumu par trīs galvenajiem ieguvumiem no biometāna izmantošanas 
sabiedriskajā transportā, kas ir CO2 samazinājums, gaisa piesārņojuma samazināšana, 
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Latvijā iegūts resurss. Prezentācijā tika apskatīti dažādi scenāriji un to atmaksāšanās 
iespējas autobusa parka pārejai no dīzeļdegvielas uz biometānu. Secināts tika, ka projekta 
rentabilitāte galvenokārt ir atkarīga no biometāna un dīzeļdegvielas cenu atšķirības. Jo 
lielāka atšķirība, jo ātrāk projekts atmaksājas. Tāpat svarīgs ir autoparka lielums, kuru 
paredzētu pielāgot biometāna degvielai. Galvenais secinājums prezentācijas noslēgumā, ir 
ka biometāna lietošana transportā var būt rentabla arī bez valsts atbalsta, ja tiek atbalstīta 
un veicināta efektīva biogāzes ražošana un ir iespējams saražot biometānu par pietiekoši 
lētu cenu. 

A.Janičevs sniedz prezentāciju par biometāna ražošanas iekārtas pilotprojektu. 
Projekta pamatideja ir, ka mazās pilsētās un fermās rodas atkritumi, kurus varētu pārstrādāt 
un iegūt biogāzi, taču gāzes plūsma šādās biogāzes stacijās parasti ir maza, un tādēļ 
izplatītākās biogāzes attīrīšanas un bagātināšanas tehnoloģijas nav rentablas. Šī 
pilotprojekta mērķis bija izstrādāt iekārtu biometāna ražošanai ar mazu biogāzes plūsmu. 
Iekārta izmanto „adsorbcija zem mainīga spiediena” (PSA – pressure swing adsorption) 
tehnoloģiju. Visa iekārta ir ietilpināma vienā jūras konteinerā, tādejādi tā ir kompakta, viegli 
pārvietojama. Iekārtas testēšanas rezultāti parāda, ka iekārta biogāzi spēj attīrīt līdz ~ 97% 
metāna koncentrācijas. Šāds rādītājs atbilst dabasgāzes kvalitātes prasībām Latvijā, lai to 
ievadītu arī dabasgāzes tīklā, gan arī lai lietotu transportā. Biogāzes attīrīšana līdz >97% 
metāna būtiski sadārdzinātu iekārtas izmaksas. 

 

K. Ruģele sniedz prezentāciju par biogāzes ražošanas politiskajiem aspektiem Latvijā 
un Eiropā. Prezentācijas sākumā tiek sniegta vispārīga informācija par biometānu Eiropā, 
tajā skaitā, ka atjaunojamo energoresursu direktīvā ir noteikts, ka biodegvielām ir jāsastāda 
10% no kopējā patēriņa valstī (A. Bergs precizēja, ka direktīvā ir noteikts, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 2020. gadā 
ir vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa transportā attiecīgajā dalībvalstī, respektīvi ne tikai 
degviela, bet arī elektrība), uzsverot, ka biometāns ir viens no potenciālajiem veidiem, kā to 
sasniegt. Tika minēts arī, ka Ekonomikas ministrijas konceptuālajā ziņojumā „Par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā” pamatā tiek apskatīta iespēja 
mainīt regulējumu par biodegvielu piejaukumu fosilajai degvielai, nevis attīstīt citus 
alternatīvus AER veidus transportā. ES līmenī ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāatbalsta 
dažādu biomasu pārstrāde biogāzē. Kā galvenie ieteikumi nozares attīstīšanai prezentācijas 
nobeigumā tika minēts, ka būtu nepieciešams izstrādāt kritērijus ilgtspējīgas biogāzes 
ražošanai, kā arī sakārtot likumdošanu biometāna izmantošanai transportā. Tā pat būtu 
jāizstrādā biogāzes un biometāna ražošanas stratēģija valsts līmenī, kur viens no mērķiem 
būtu sasniegt vismaz 3% biometāna patēriņu no kopējā degvielas apjoma. Viens no 
izaicinājumiem Latvijā ir zemā dabasgāzes cena, ar kuru biometāns šobrīd nespētu 
konkurēt. Un viens no priekšnosacījumiem biometāna attīstībai ir CNG (compressed natural 
gas) uzpildes staciju tīkla izveide un līdzvērtīgi un samērīgi atbalsta mehānismi visiem 
biodegvielu veidiem. Prezentācijas gaitā tika izklāstīti arī atbalsta mehānismi citās valstīs. 

J.Kalniņš komentēja, ka šobrīd dabasgāzes uzpildes staciju nav, bet tās ir jau iestrādātas 
„Alternatīvo degvielu attīstības plānā” un līdz 2020. gadam ir paredzēts izbūvēt, uz ko A. 
Kārkliņš iebilst, ka plānā ir paredzēts tikai veikt izpēti. J.Kalniņš precizē, ka izpēte paredzēta 
2018. gadā, bet laiks ir maz, un garantēt, ka tiešām paspēs uzbūvēt pagaidām nevar. 
A.Bergs piemin, ka šobrīd Latvijā šis degvielas veids vispār nav populārs un attīstīts. K. 
Ruģele atbild, ka tāpēc ka nav infrastruktūra. Uz ko A. Kārkliņš papildina, ka propāna gāze 
gan ir populāra, kāpēc? J. Kalniņš – tāpēc, ka nav tik dārga iekārta uz ko K. Ruģele atbild, 
ka iekārtas cena vieglajā automašīnā būtiski neatšķiras.  

A. Kārkliņš papildina (par biometānu), ja valsts grib kaut ko darīt šajā jomā ir jābūt kaut 
kādam startam, uz elektrotransportu startu iedeva KPFI granti, biogāzes ražošanai kā tādai 
starts bija Feed-in tarifs 2009. gadā. Vai tas bija pareizs vai nepareizs mehānisms tas ir cits 
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stāsts, bet starts tas bija. Te startam arī ir jābūt, vai nu tas var būt caur transportu, vai caur 
infrastruktūru. Loģiskāk būtu caur infrastruktūru, jo ko dod caur grantiem nopirkti 10 
autobusi, ja nav infrastruktūras. Neviens neražos biometānu, ja nebūs, kur viņu realizēt.  

A. Bergs piebilst, ka kopumā viss apstājas pie tā, ka valstij nav vienotas politikas kā sasniegt 
2020. gadu, ko teikt sabiedrībai, kāpēc nav sasniegto 10% un kā mēs sasniegsim 2030. 
gadu. Jo arī esošās šķidrās biodegvielas neatbilst [AER definīcijai], to nevar ieskaitīt tajos 
10%. Bet nāk jau arī 2030. gads, būs jāizpilda arī CO2 mērķi. Tāpēc varbūt mums visiem 
kopā vienoti ir jāiet kopīgi runāt, nevis par katru AER veidu atsevišķi.  

A. Kārkliņš – mēs jau ejam, bet mūsos neklausās. Piemēram, kamēr Kristīne stāsta, ka 
vajadzētu sniegt atbalstu biometānam, tikmēr es saku, ka labi – nedodiet atbalstu, bet 
nelieciet arī šķēršļus. Paskatīsimies, kas notiek tirgū bez atbalstiem. Bet tikmēr Finanšu 
ministrija ir ielikusi Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2020. gadam, ka būs 
noteikts akcīzes nodoklis arī biometānam. Mēs vēl neražojam biometānu, bet jau plāno 
nodokli. A. Bergs piebilst, ka FM to pamato ar to, ka nenosakot nodokli Latvija pārkāptu ES 
normas, uz ko K.Ruģele atbild, ka ir taču vairākas valstis ES, kam biometāns nav aplikts ar 
nodokli.  

A. Bergs uzdod jautājumu par zaļo publisko iepirkumu, vai tur jau nav iestrādāts arī par 
transportu. Uz ko R. Kašs atbild, ka šis ir jautājums, par ko VARAM cīnījās, lai zaļājā 
iepirkumā biokomponentes transporta līdzekļi tiktu vērtēti kā stingrāks nosacījums, bet 
rezultātā tā ir izvēles iespēja, tā netiek vērtēta augstāk.  

A. Kārkliņš komentē vēl, ka Zemkopības ministrijā, kur LAD pārstāvji atbildēja uz LOSP 
jautājumiem, izskanēja doma, ka tiks apkopota informācija, kurās programmās nauda tiek 
apgūta veiksmīgi un kurās nē, un no neveiksmīgajām nauda tiks pārlikta uz citām 
programmām, un pieminēja, ka ir biogāzes programma (~15milj.) kur nav neviena 
pieteikuma un tāpēc šo programmu slēgs. Uzdodot jautājumu, kas tā par programmu un kur 
var iesniegt pieteikumus, LAD pārstāvji atbildēja, ka programma nemaz nav atvērta un tāpēc 
arī nevērs vaļā. Ja tie 15 miljoni būtu vaļā, ar normāliem nosacījumiem, lai izietu ārā no OIK 
un pārietu uz biometānu un attīstītu vietējo uzpildes staciju, A.Kārkliņš pieļauj domu, ka 2-3 
stacijas būtu pieteikušās. Šis arī parāda, ka VARAM, SM, EM un ZM savstarpēji nespēj 
vienoties un sarunāties. 

 

R.Kašs sniedz prezentāciju par biogāzes nozīmi Latvijas klimata politikas kontekstā. 

Prezentācijas gaitā tiek iezīmēti Parīzes nolīguma mērķi, ES klimata un enerģētikas politikas 

mērķi, kā arī Latvija pasaules enerģētikas kontekstā. Uzsvars tika likts uz to, ka Latvijai būs 

jāizpilda savi saistošie mērķi: 

• AER īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā 2020.gadā - 40%, mērķis ir saistošs, 
noteikts AER Direktīvā 2009/28/EK un Latvijas nacionālajā reformu programmā „ES 
2020”; 

• AER īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā transporta sektorā 2020.gadā – 10%. 

Tika īsi izklāstīti līdzšinējie finanšu piesaistes instrumenti un programmas un to rezultāti. 
Tika pausts viedoklis, ka biogāzes ražošana ir uzskatāma par veiksmīgu cirkulārās 
ekonomikas elementu, jeb ilgtspējīgu organisko atkritumu pārstrādes tehnoloģiju. 
Visticamāk, ja biometāns sāks attīstīties, tas notiks pie esošajām biogāzes stacijām, kur 
koģenerācija pilnīgi vai daļēji tiktu aizstāta ar biometāna ražošanu. 

R. Kašs arī akcentēja, ka 2017. gada 25. aprīlī tika pieņemts Alternatīvo degvielu attīstības 
plāns 2017-2020. gada, kurā ir norādīts, ka līdz 2020. gadam būtu jāizbūvē ~5 CNG 
uzpildes stacijas (3.2 rīcības virziens). Tika atzīmēts arī, ka viens no veidiem kā pielāgoties 
klimata pārmaiņām un mazināt SEG emisijas būtu alģu izmantošana biogāzes ražošanā. 
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Tas samazinātu SEG emisijas, attīrītu pludmali, veicinātu tūrismu u.c. Informēja, ka ir 
pieejami arī alternatīvi finanšu piesaistes veidi ne tikai valsts atbalsta programmas nozares 
attīstīšanai, piemēram, LIFE un Horizon 2020 programmas, pārrobežu sadarbības 
programmas, kurās var pieteikties dažādiem izpētes, sabiedrības informēšanas un 
investīciju projektiem. Būtiskākais aspekts ir atrast sadarbības partnerus un veidus kā 
izmantot šo finansējumu.  

A.Bergs uzdod jautājumu par atkritumu jomu un biogāzi, vai atkritumiem arī neiet paralēli 
biogāze. D. Ozola, komentē, ka tie laiki, kad Latvijā ir atkritumu izgāztuves ir beigušies, un 
visi atkritumi tiek likti poligonos, kuros tad attiecīgi var iegūt šo biogāzi. Visiem zināms 
piemērs ir „Getliņi”, kur biogāze tiek izmantota koģenerācijā siltuma un elektroenerģijas 
ražošanai. Atkritumu nozarē, vienīgais veids, kā biogāzes ieguve var tikt integrēta ir 
fermenteri, kuros izmanto biodegradablos atkritumus. Tas nozīmē, ka, ja tiks ieviesta 
pietiekami apjomīga šķirošana, tad bioloģiski noārdāmie atkritumi ir potenciālais substrāts. 

A.Kārkliņš – komentārs par pēdējo – par atkritumiem. Šobrīd notiek diskusija par to vai mūsu 
pieņemtā sistēmā atkritumu noglabāšanai atbilst Eiropas prasībām, jo šobrīd notiek 
atkritumu apglabāšana bio šūnās ar biogāzes iegūšanu un ES to mēģina traktēt, kā 
atkritumu noglabāšanu, nevis biogāzes ražošanu. Taču neatkarīgi no tehnoloģijas, kas tiks 
pielietota, tas, ka biodegradablā daļa ir jāpārstrādā biogāzē gan ir fakts. Par pārrobežu 
projektiem tika mēģināts startēt piemēram, Latvija – Igaunija projektos, taču tur noskaidrojās, 
ka viņu interese nav investīciju projekti, bet vairāk mārketinga kampaņu un publicitātes plašā 
mērogā.  

D.Ozola komentē, ka vēl viens aspekts, par ko ir jādomā, ir biogāzes ražošanas atlikumi jeb 
digestāts. Ir jādomā, kā šīs fermentācijas atliekas izmantot videi draudzīgā veidā. Mūsu 
rūpju lokā šobrīd ir digestāts, kas ir radies no notekūdeņu dūņu fermentācijas. Ir nitrātu 
direktīva, kas nosaka, cik daudz slāpekļa drīkst novadīt uz zemes platību. Tāpēc ir jāizstrādā 
noteikumi, cik daudz digestātu drīkst iestrādāt zemē. Tas, kas reizēm attur lauksaimniekus 
no digestāta iestrādes zemē, ir šī digestāta sastāvs, kas ir atkarīgs no izmantotās biomasas. 
Digestāts ir atzīts par mēslošanas līdzekli, taču ir jāskatās, lai tas nerada vides piesārņojumu 
un dod labumu videi. Tāpēc attīstot biogāzes un biometāna ražošanu, ir jāatceras par 
digestāta jautājumiem. D. Ozola atzīst, ka šobrīd trūkst tāda vienota regulējuma, kas 
sasaistītu visas atbildīgās ministrijas kopā, attiecībā uz biogāzes ražošanu. Ir jau iepriekš 
uzvērts, ka pie šāda regulējuma izstrādes VARAM varētu uzņemties atbildību par biogāzes 
ražošanas vides aspektiem un veikt šādas sadaļas izstrādi regulējumā. Tāpēc būtu lietderīgi 
dzirdēt viedokli no EM, kāds ir viņu redzējums nākotnes attīstībai.  

A.Bergs papildina, ka līdz nākošam gadam valdībai ir jāizstrādā likums par degvielām 
transportā, šis viens no jautājumiem, kur mums kopīgi vajadzētu iesaistīties. Tā varētu būt 
kāda darba grupa, jauna vai kāda esoša tiktu paplašināta, lai vienā vietā metodiski un 
regulāri raudzītos uz transporta sektoru. 

R. Kašs piezīmē, ka šī padome nebūs spējīga darboties, ja viņai būs tikai ekspertu līmenis, 
jo šie jautājumi ir arī politiski jautājumi.  

A.Bergs – balstoties uz pieredzi, šādās padomēs eksperti viens no otra arī daudz mācās, 
tāpēc šādām tikšanām ir liela nozīme. Šobrīd par transportu ko skata Satiksmes ministrija, 
transporta komisijā ir tikai divi jautājumi, drošība un ceļi. Bet varbūt tos ceļus arī jāskatās no 
ilgtspējas viedokļa. J. Kalniņš precizē, ka ir divas padomes – ceļu satiksmes drošības 
padome un autoceļu padome. A. Bergs turpina, ka tad vēl būs velo padome u.t.t., bet nevis 
skatās visu vienoti. Tas ir sarežģīts jautājums. Bet kad tā darba grupa ir tad pamazām viņa 
spēj aptvert ar vien plašāku jautājumu loku un apskatīt situāciju plašākā mērogā. D. Ozola 
papildina, ka šādām diskusijām ir daudz lielāka jēga un pievienotā vērtība, ja šiem 
jautājumiem ir politiskais atbalsts. Šādas sanāksmes ekspertiem tiešām var dot ļoti daudz, 
arī šodienas sanāksme ir devusi labumu, jo tika uzzinātas daudz fundamentālas lietas, ar ko 
ikdienas darbā nenākas saskarties. Taču, ja nebūs politiska atbalsta ekspertiem šī vēlme 
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virzīt šos jautājums var noplakt. Lai biogāzes un biometāna nozare attīstītos, šie jautājumi ir 
jāiekļauj ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentos.  

A.Bergs papildina, ka jaunu padomi nevajag, ir jāpaplašina esošās. Jo alternatīvās degvielas 
ir ilgtspējīga transporta sastāvdaļa. Mums ir jāzin ar kādu degvielu, cik daudz brauks, lai 
ilgtspējīgi plānotu arī ceļu infrastruktūru. 2030. gadā CO2 ir būtiski jāsamazina. Pilsētās būs 
uz pusi jāsamazina fosilo autotransporta līdzekļu īpatsvars. Loģistika pilnībā bez CO2.  

D. Ozola tieši tā, jo viens no biometāna būtiskākajiem aspektiem ir gaisa kvalitāte. Šajā jomā 
biometāns nekādi nenonāk pretrunā ar vides prasībām. Rīga, piemēram, joprojām pārsniedz 
gaisa kvalitātes prasības. Un tas ir arī vietējais resurss. Tātad vietējais resurss, gaisa 
kvalitāte, atjaunojamais resurss, atkritumu pārstrāde – šie būtu tie aspekti, kas būtu 
jāaktualizē! 

A.Jēkabsone uzdod jautājumu, kāds ir klātesošo viedoklis par šādu diskusiju formātu un 
nepieciešamību turpmāk, un kādas tēmas būtu aktuālas.  

Uz ko J. Kalniņš atbild, ka jā šādas diskusijas ir nepieciešamas, tikai būtu labāk, ja tajās 
piedalītos arī Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija. D. Ozola papildina, ka arī 
nozares pārstāvju klātbūtne ir nepieciešama, lai diskusija būtu konstruktīva, jo ir gan 
ministriju viedoklis, gan nozares viedoklis, tāpēc būtu vajadzīgs, lai ir klāt arī uzņēmēji paši.  

A.Bergs citē – „Ekonomikas ministrijai sagatavot un Ekonomikas ministram līdz 2018. gada 
1. janvārim iesniegt noteiktā kārtībā MK likumprojektu par transporta degvielu, kas iegūta no 
atjaunojamiem energoresursiem, transportā izmantojamo elektroenerģiju un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem, nosakot biodīzeļdegvielas un citu biodegvielu definīcijas un 
paredzēt, ka minētais likums aizstās biodegvielas likumu!” – tātad šī ir viena no tēmām, kas 
būtu aktuāli apspriest, un vēl viena principiāla lieta ir par definīcijām – atjaunīgie un 
atjaunojamie energoresursi, ir jāsaprot kad kuru vārdu lieto un ko ar to saprotu valsts 
pārvalde! Vēl akcentē, ka ar transportu nevar izvēlēties tikai vienu veidu, piemēram, 
elektrisko transportu. Tas ir tā pat kā ar datoru, sākotnēji tā ir tikai kaste, taču tad sākam 
domāt kādām funkcijām tas būs nepieciešams un no tā arī ir atkarīgs, kā dators tiks 
sakomplektēts. Ar transportu ir tas pats, jāsaprot kādi ir apstākļi un kādam mērķim tas 
nepieciešams un tad arī izvēlas atbilstošāko risinājumu, nekad visiem nederēs viens un tas 
pats risinājums. Biometāns piemērotāks būs tām pašvaldībām, kur ir jau esošās biogāzes 
stacijas.  

Diskusija noslēdzās ar A. Jēkabsones skaidrojumu, ka šādas diskusijas „Biogas Action” 
projekta ietvaros ir paredzētas vēl četras līdz 2018. gada beigām, taču to skaits, saturs un 
biežums ir pielāgojams reālajai situācijai, atkarībā no nozares pārstāvju ieteikumiem.  

 

 

 

Protokolēja A. Jēkabsone 

 

 

 

 

 

 

 


