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Ievads 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa 

Direktīvas 2009/28/EK atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (turpmāk – 
Direktīva 2009/28/EK) 22. panta pirmo daļu katra dalībvalsts līdz 2011. gada 
31. decembrim un pēc tam reizi divos gados iesniedz Eiropas Komisijai 
(turpmāk – EK) ziņojumu par tādas enerģijas, ko iegūst no atjaunojamiem 
energoresursiem (turpmāk – AER), veicināšanas un izmantošanas progresu. 
Periodā līdz 2021. gada 31. decembrim Latvijai ir noteikts pienākums iesniegt 
sešus regulāros ziņojumus. 

Lai sekmētu kopējā mērķa izpildi saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK, tika 
izstrādāts rīcības plāns „Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīvas 2009/28/EK 
par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un 
sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020. 
gadam” (turpmāk – rīcības plāns), kurā tika noteikti indikatīvie uzdevumi AE 
daļai katram no enerģijas galapatēriņa veidiem (enerģijas patēriņš apsildei un 
dzesēšanai, elektroenerģijas ražošanai un transportā), ņemot vērā pieejamo un 
izmantojamo AER potenciālu Latvijā. 

Kopējo enerģijas galapatēriņu Latvijā nodrošina vietējie enerģijas resursi 
un primāro resursu plūsmas no Krievijas, NVS valstīm, kā arī Baltijas, Eiropas 
Savienības (turpmāk - ES) un citām pasaules valstīm. Šobrīd Latvijas primāro 
resursu piegādē dominē trīs energoresursu veidi, kas aizņem apmēram vienādas 
daļas – naftas produkti (galvenokārt benzīns un dīzeļdegviela), dabasgāze un 
kurināmā koksne. Latvija, tāpat kā daudzas citas ES valstis, ir atkarīga no 
primāro resursu importa.  

AER tradicionāli ieņem nozīmīgu vietu Latvijas primāro energoresursu 
bilancē. Jau 2005. gadā, kas Direktīvā 2009/28/EK tika pieņemts par atskaites 
gadu, Latvijā atjaunojamās enerģijas (turpmāk – AE) īpatsvars Latvijas kopējā 
enerģijas bruto galapatēriņā bija 32,6%, kamēr ES-27 valstu vidējais AE 
īpatsvars bija tikai 8,5 %. 

Šis ziņojums izstrādāts, ņemot vērā EK sagatavoto veidlapu1, lai 
nodrošinātu Latvijas Direktīvas 2009/28/EK 22. panta pirmajā daļā minētā 
pienākuma izpildi un Latvijai būtu iespējams noteiktā termiņā iesniegt EK pirmo 
regulāro ziņojumu par enerģijas, kas ražota no AER, veicināšanas un 
izmantošanas progresu. 

                                                 
1 Veidlapa dalībvalstu progresa ziņojumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK, 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/template_progress_report_en.htm  

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/template_progress_report_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/template_progress_report_en.htm
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1. Atjaunojamās enerģijas ražošanas un patēriņa īpatsvars 
Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK I pielikuma A daļu Latvijas vispārējais 

mērķis ir palielināt no AER saražotās enerģijas īpatsvaru no 32,6% 2005. gadā 
līdz 40% 2020. gadā enerģijas bruto galapatēriņā. 

Straujais enerģijas galapatēriņa pieaugums un jaunu AE projektu lēnā 
attīstība ievērojami samazināja AE īpatsvaru un 2007. gadā tas bija 29,6%. Taču 
2009. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, šī daļa pieauga par 4,7 procentu punktiem 
un bija 34,3%. 

2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, kopējais AE īpatsvars ir 
samazinājies par 1,8 procentu punktu un bija 32,5%, kaut gan AE īpatsvars 
elektroenerģijas ražošanā pieauga par 0,1 procentu punktu, sasniedzot 42,1%, 
bet AE īpatsvars transportā trīskāršojās, sasniedzot 3,3%. Kopējā AE īpatsvara 
samazinājums šajā periodā ir noticis, samazinoties AE īpatsvaram apsildē un 
dzesēšanā, kas veido lielāko galapatēriņa daļu. 

 
1. tabula 

AE īpatsvars nozarēs (elektroenerģija, siltums un dzesēšana, transports) un 
kopumā 

 2009 2010 
AE-apsilde un dzesēšana (%) 47,9 43,8 
AE-elektroenerģija (%) 42,0 42,1 
AE-transports (%) 1,1 3,3 
Kopējais AE īpatsvars (%) 34,3 32,5 
Tostarp no sadarbības mehānisma (%) 0 0 
Pārpalikums sadarbības mehānismam (%)   
Avots: Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) 

1.a tabula 
Katras nozares AE ieguldījums enerģijas galapatēriņā (ktoe) 

 2009 2010 
(A) AE bruto galapatēriņš apsildē un dzesēšanā 1190 1158 
(B)No AE ražotas elektroenerģijas bruto galapatēriņš 261 271 
(C) No AE ražotas enerģijas galapatēriņš transportā 12 35 
(D) Kopējais AE bruto galapatēriņš2 1454 1456 
(E) AE pārvedums uz citām dalībvalstīm - - 
(F) AE pārvedums no citām dalībvalstīm un trešām valstīm - - 
(G) AE patēriņš attiecībā pret mērķi (D)-(E)+(F) 1454 1456 
Avots: EM 

 
Salīdzinot 2010. gada faktisko katras nozares AE ieguldījumu enerģijas 

galapatēriņā (1.a tabula) ar rīcības plāna 4.a tabulā paredzēto ieguldījumu, 

                                                 
2Direktīvas 2009/28/EK 5. panta 1. punktā paredzēts, ka gāzi, elektroenerģiju un ūdeņradi, ko iegūst no 
atjaunojamajiem energoresursiem, ņem vērā tikai vienu reizi. Dubulta uzskaite nav atļauta. 
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Saražots no dabasgāzes
Produced from natural
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2988 GWh

39,8 %

Neto imports
Net imports

873 GWh
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Lielās HES
Large HPP
3445 GWh

45,9%

Mazās HES
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75 GWh

1,0%

VES
WPP

49 GWh
0,7%

Saražots no biogāzes
Produced from biogas

57 GWh
0,8%

Saražots no cietās 
biomasas

Produced from solid 
biomass
9 GWh
0,1%

Saražots no naftas 
produktiem

Produced from oil
products

2 GWh
0,0%

Saražots no oglēm
Produced from coal

2 GWh
0,0 %

Citi
Other

194 GWh
2,6%

varam secināt, ka no AER ražotas siltumenerģijas bruto galapatēriņš apsildē un 
dzesēšanā pārsniedz plānoto (1020 ktoe) par 138 ktoe, no AER ražotas 
elektroenerģijas bruto galapatēriņš pārsniedz plānoto (261 ktoe) par 10 ktoe. No 
AER ražotas enerģijas galapatēriņš transportā atpaliek no plānotā (42 ktoe) par 
7 ktoe. Kopējais AE bruto galapatēriņš pārsniedz plānoto (1320 ktoe) par 
136 ktoe. Taču arī faktiskais enerģijas bruto patēriņš ievērojami pārsniedz 
rīcības plānā paredzēto Rīcības plānā prognozētais enerģijas bruto galapatēriņš 
papildus energoefektivitātes scenārijam 2010. gadā bija 4033 ktoe, taču 
faktiskais enerģijas bruto galapatēriņš sasniedza 4481 ktoe. Tāpēc kopējais AE 
īpatsvars (1. tabula) atpaliek no rīcības plānā paredzētā par 0,2 procentu 
punktiem. 

Ņemot vērā Latvijā pieejamo ekonomiski izmantojamo AER potenciālu, 
galvenie izmantojamie AER veidi ir biomasa, galvenokārt kurināmā koksne, kā 
arī biogāze, vēja enerģija un hidroenerģija. 

Elektroenerģijas patēriņa struktūras AE segmentu veido 
hidroelektrostacijas (HES), vēja elektrostacijas (VES), biogāzes elektrostacijas 
un biomasas elektrostacijas, kā arī AER izmantojošas koģenerācijas stacijas. 
Latvijas faktiskā bruto elektroenerģijas patēriņa struktūra 2010. gadā parādīta 
1. attēlā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls. Latvijas faktiskā bruto elektroenerģijas patēriņa struktūra 2010.gadā (GWh,%) 
Avots: EM 

 

Ņemot vērā normalizēto hidroenerģiju un vēja enerģiju, AE kopējā daļa 
bruto elektroenerģijas patēriņā 2010. gadā bija 42,1% un šeit lielāko daļu, 
gandrīz 94%, nodrošināja lielās hidroelektrostacijas, bet atlikušo daļu 
nodrošināja mazās hidroelektrostacijas, vēja elektrostacijas, biogāzes 
elektrostacijas, biomasas elektrostacijas un AER izmantojošas koģenerācijas 
stacijas. 

Latvijas bruto elektroenerģijas patēriņā 2010. gadā, salīdzinot ar 
2009. gadu, AER izmantojošas koģenerācijas staciju daļa pieaugusi par 
0,2 procentu punktiem no 0,6% līdz 0,8%, tajā pašā laikā vēja elektrostacijām 
saglabājot nemainīgu pozīciju – 0,7%. 
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Ņemot vērā to, ka ievērojama daļa no AER saražotās elektroenerģijas 
apjoma tiek iegūta trīs valstī lielākajās hidroelektrostacijās (Ķeguma HES, 
Pļaviņu HES un Rīgas HES) un saražotās elektroenerģijas apjoms ir lielā mērā 
atkarīgs no ūdens caurteces Daugavā, no AER saražotas elektroenerģijas daļa 
bruto elektroenerģijas patēriņā var būtiski svārstīties. Taču šīs svārstības 
ievērojami samazina aprēķinu vajadzībām normalizētais hidroenerģijas apjoms 
atbilstoši Direktīvai 2009/28/EK 5. panta trešajai daļai un II pielikumam. 

Laikā no 2008. gada līdz 2010. gadam uzstādītas 16 jaunas vēja 
elektrostacijas, 9 jaunas biogāzes elektrostacijas un 1 jauna biomasas stacija. 

 

1.b tabula 
Kopējais faktiskais elektroenerģijas sektora ieguldījums (uzstādītā jauda, bruto 

saražotā elektroenerģija) no katras AE tehnoloģijas 
2009 2010  

MW GWh MW GWh 
Hidroenerģija3 2927 3033 
Hidroenerģija4: 1536 3457 1576 3520 
neakumulējoša 1536 3457 1576 3520 

<1MW 24 60 25 69 
1MW–10 MW 1 6 1 6 

>10MW 1511 3391 1550 3445 
akumulējoša  0 0 0 0 
jaukta5 0 0 0 0 
Ģeotermālā enerģija 0 0 0 0 
Saules enerģija: 0 0 0 0 

fotoelementi 0 0 0 0 
koncentrēta saules enerģija 0 0 0 0 

Viļnu, plūdmaiņas, okeāna enerģija 0 0 0 0 
Vēja enerģija6 54 55 
Vēja enerģija7: 29 50 30 49 

sauszemes 29 50 30 49 
jūras 0 0 0 0 

Biomasa8:  10 49 16 66 
cietā biomasa 2 4 5 9 

biogāze 8 45 11 57 
bioloģiskie šķidrie kurināmie 0 0 0 0 

KOPĀ 1575 3030 1622 3154 
tostarp koģenerācija 7 46 13 58 

Avots: CSP 

                                                 
3 Normalizēta atbilstoši Direktīvai 2009/28/EK un Eurostat metodikai. 
4 Faktiskā vērtība. 
5 Atbilstoši jaunajai Eurostat metodikai. 
6 Normalizēta atbilstoši Direktīvai 2009/28/EK un Eurostat metodikai. 
7 Faktiskā vērtība. 
8 Ņemot vērā tikai tos, kas atbilst attiecīgajiem ilgtspējības kritērijiem, salīdzinājumam ar Direktīvas 2009/28/EK 
5. panta 1. punkta pēdējo daļu. 
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Latvijā tiek izmantota arī saules enerģija. Taču tās ieguldījums enerģijas 

bilancē ir ļoti mazs. Pēc Saules enerģijas asociācijas datiem Latvijā šobrīd ir 
uzstādītas šādas saules enerģiju izmantojošas jaudas: saules elektrostacijas, kas 
pieslēgtas tīklam, – aptuveni 235 kWp; autonomās saules elektrostacijas – 
aptuveni 20 kWp; saules termiskās stacijas (kolektori) – virs 527 kWth. Ņemot 
vērā, ka Saules enerģijas asociācijas biedri nav visi šīs jomas uzņēmumi un 
eksperti, kopējās jaudas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas no saules 
enerģijas varētu būt nedaudz lielākas. 

Vislielākais īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā ir apsildei un 
dzesēšanai, ieskaitot centralizēto siltumenerģiju. Tāpēc AE izmantošana apsildē 
un dzesēšanā ievērojami ietekmē kopējo AE īpatsvaru. 2010. gadā no AER 
saražotas siltumenerģijas īpatsvars apsildē un dzesēšanā bija 43,8%. 

Tieši siltuma sektorā ir vislielākās iespējas apgūt vietējos atjaunojamos 
resursus ar visaugstāko efektivitāti. 

Visa veida siltumapgādē – centralizētajā, lokālajā un individuālajā – kā 
AER pārsvarā tiek izmantota kurināmā koksne un tās produkti. Centralizētās 
siltumapgādes vajadzībām izmanto malku, šķeldu, skaidas, granulas un citus 
kokapstrādes atlikumus. Mājsaimniecībās decentralizētajā siltumapgādē 
galvenokārt izmanto malku un briketes. 

Pēc Latvijas siltumsūkņu asociācijas datiem 2009. gada jūlijā Latvijā bija 
uzstādīti aptuveni 5300 siltumsūkņi ar kopējo jaudu  ap 47 MW. Taču šobrīd, 
pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu ieviešanai, tā ir 
ievērojami lielāka. 

 
1.c tabula 

Kopējais faktiskais siltumenerģijas un dzesēšanas ieguldījums (enerģijas 
galapatēriņš) no katras AE tehnoloģijas (ktoe) 

 2009 2010 
Ģeotermālā enerģija (neskaitot zemas temperatūras 
ģeotermālo enerģiju siltumsūkņiem) 0 0 

Saules enerģija 0 0 
Biomasa9: 1190 1158 

cietā biomasa 1186 1153 
biogāze 3 4 

bioloģiskie šķidrie kurināmie 0 0 
Siltumsūkņu atjaunojamā enerģija: 

- tostarp aerotermālā
- tostarp ģeotermālā

- tostarp hidrotermālā

... 10 ... 11 

KOPĀ 1190 1158 

                                                 
9 Ņemot vērā tikai tos, kas atbilst attiecīgajiem ilgtspējības kritērijiem, salīdzinājumam ar Direktīvas 2009/28/EK 
5. panta 1. punkta pēdējo daļu. 
10 Dati nav pieejami. 
11 Dati nav pieejami. 
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Tostarp centralizētā siltumapgāde12 96 103 
Tostarp biomasa mājsaimniecībās13 805 735 

Avots: CSP 

 

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem Latvijā 2010. gadā realizēti un 
savam patēriņam izmantots kopumā 1062,95 tūkst. t degvielas, bioproduktus 
saturošas degvielas un biodegvielas, kas ir par 1,66 tūkst. t vairāk kā 2009. gadā. 

Biodegvielu īpatsvars 2010. gadā bija 2,96% no visa benzīna un 
transporta vajadzībām tirgū laistās dīzeļdegvielas kopējās energoietilpības. 
Salīdzinot ar 2009. gadu, tas pieaudzis par 2,48 procentu punktiem. 

Degvielas ražošanas (sajaukšanas) apjomu pieaugums skaidrojams ar to, 
ka saskaņā 2009. gada 3. novembrī veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 
(turpmāk – MK) 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 „Noteikumi par 
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, sākot ar 2009. gada 
1. oktobri, Latvijā atļauts realizēt 95 markas bezsvina benzīnu tikai tad, ja 
pievienotā bioetanola saturs ir 4,5-5 tilpumprocenti no kopējā benzīna tilpuma, 
un dīzeļdegvielu (izņemot arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamo 0., 
1., 2., 3. un 4. klases dīzeļdegvielu) tikai ar biodīzeļdegvielas (kas iegūta no 
rapšu sēklu eļļas) saturu 4,5-5 tilpumprocenti no kopējā produkta daudzuma. 

Viens no lielākajiem potenciāliem elektroenerģijas izmantošanai 
transportā ir valsts akciju sabiedrības (turpmāk – VAS) „Latvijas dzelzceļš”. Pēc 
VAS „Latvijas dzelzceļš” datiem elektroenerģijas izlietojums vilcienu 
elektrovilcei 2009. gadā bija 39 GWh (3,4 ktoe) 2010. gadā tas saglabājās 2009. 
gada līmenī. Šobrīd dzelzceļa kravas satiksmē elektroenerģija netiek izmantota. 
Saskaņā ar VAS „Latvijas dzelzceļš” prognozēm, elektrificētā dzelzceļa tīkla 
paplašināšanas gadījumā, kravas satiksmes vilces enerģijai 2020. gadā būs 
nepieciešams papildus 194,5 GWh elektroenerģijas, bet 2030. gadā 
elektroenerģijas patēriņš dzelzceļa kravas satiksmē būtu 570 GWh14. 

 

1.d tabula 
Kopējais faktiskais transporta sektora ieguldījums no katras AE tehnoloģijas 

(tūkst. tonnu naftas ekv.) 
 2009 2010 

Bioetanols un bio-ETBE 3 8 
Tostarp biodegvielas15 atbilstoši 21. panta 2. punktam 0 0 

Tostarp imports 0 0 
Biodīzeļdegviela 2 19 
Tostarp biodegvielas16 atbilstoši 21. panta 2. punktam 0 0 

                                                 
12 Centralizētā siltumapgāde un/vai dzesēšana kopējā atjaunojamās siltumapgādes un dzesēšanas patēriņā. 
13 Kopējā atjaunojamās siltumapgādes un dzesēšanas patēriņā. 
14 Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Gala ziņojums. Latvijas 
Republikas Satiksmes ministrija 2011.g. jūlijs 
15 Biodegvielas, kas definētas Direktīvas 2009/28/EK 21. panta 2. punktā. 
16 Biodegvielas, kas definētas Direktīvas 2009/28/EK 21. panta 2. punktā. 
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Tostarp imports17 0 0 
Ūdeņradis no atjaunojamajiem resursiem 0 0 
Atjaunojamā elektroenerģija18 7 8 
Atjaunojamā elektroenerģija19  4 4 

Tostarp autotransports20 2 2 
Tostarp cits transports 2 2 

Citi (piemēram, biogāze, augu eļļa utt.) 0 0 
Tostarp biodegvielas atbilstoši21 21. panta 2. punktam 0 0 

KOPĀ 22 12 35 
KOPĀ 23 8 31 

Avots: CSP 

                                                 
17 No kopējā biodīzeļdegvielas daudzuma. 
18 Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta c daļu. 
19 Faktiskā vērtība. 
20Ieskaitot tramvajus un trolejbusus 
21 Biodegvielas, kas definētas Direktīvas 2009/28/EK 21. panta 2. punktā. 
22 Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta c daļu. 
23 Faktiskā vērtība. 
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2. Pasākumi, kas sekmē no atjaunojamajiem resursiem ražotas 
enerģijas pieaugumu 

2.tabula 
Visu rīcībpolitiku un pasākumu apraksts 

Pasākuma 
nosaukums un 

atsauce 
Pasākuma veids Gaidāmie rezultāti Mērķa grupa un/vai 

darbības joma Esošs vai plānots 
Pasākuma 
sākuma un 

beigu datums 
1.Tiesības pārdot 
saražoto 
elektroenerģiju 
obligāti iepērkamā 
elektroenerģijas 
apjoma veidā (MK 
16.03.2010. 
noteikumi Nr.262 
Noteikumi par 
elektroenerģijas 
ražošanu, 
izmantojot 
atjaunojamos 
energoresursus, un 
cenu noteikšanas 
kārtību") 

Publiskam 
tirgotājam noteikts 
pienākums iepirkt 
elektroenerģiju, kas 
ražota no AER no 
tiem 
elektroenerģijas 
ražotājiem, kas 
saņēmuši tiesības 
pārdot 
elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma 
ietvaros.  

AE izmantošanas un 
enerģijas, kas ražota 
no AER 
konkurētspējas 
veicināšanai. 

Komersanti, kuri 
elektroenerģiju ražo vai 
plāno ražot no AER 
elektrostacijā LV 
teritorijā, izmantojot: 
hidroenerģiju, biogāzi, 
jebkāda veida cietu vai 
šķidru biomasu, vēja 
enerģiju, saules enerģiju. 

Saskaņā ar 
17.05.2011. MK 
noteikumiem Nr.365 
"Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 
16.marta 
noteikumos Nr.262 
"Noteikumi par 
elektroenerģijas 
ražošanu, izmantojot 
atjaunojamos 
energoresursus, un 
cenu noteikšanas 
kārtību"" (turpmāk – 
grozījumi MK 
noteikumos Nr.262) 
no 2011.gada 
26.maija līdz 
2013.gada 
1.janvārim ministrija 
neorganizē 
konkursus par 
tiesību iegūšanu 
pārdot biomasas, 
biogāzes, saules vai 
vēja elektrostacijās 
saražoto 
elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma 
ietvaros, un ražotājs 
nevar kvalificēties 
elektroenerģijas 
pārdošanai obligātā 
iepirkuma ietvaros. 

Sākot ar 2007. 
gada 22. 
augustu 

2.Tiesības saņemt 
garantētu maksu par 
elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko 
jaudu. (MK 
16.03.2010. 
noteikumi Nr.262 
Noteikumi par 
elektroenerģijas 
ražošanu, 
izmantojot 
atjaunojamos 
energoresursus, un 
cenu noteikšanas 
kārtību") 

Sistēmas operatoram 
noteikts pienākums 
maksāt maksu par 
elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko 
jaudu komersantam, 
kas ražo 
elektroenerģiju no 
biomasas vai 
biogāzes un ir 
kvalificējies šādu 
tiesību saņemšanai.  

Elektroenerģijas 
ražošanas, 
izmantojot AER, 
veicināšana. 

Ražotājs, kas 
elektroenerģiju ražo 
elektrostacijās ar 
uzstādīto elektrisko 
jaudu virs 1 MW, 
izmantojot biomasu vai 
biogāzi. 

Saskaņā ar 
grozījumiem MK 
noteikumos Nr.262 
no 2011.gada 
26.maija līdz 
2013.gada 
1.janvārim ražotājs 
nevar kvalificēties 
tiesību iegūšanai 
saņemt garantētu 
maksu par uzstādīto 
elektrisko jaudu. 

Sākot ar 2009. 
gada 14. martu 

3. Koģenerācijas 
elektrostacijā 
ražotās 
elektroenerģijas 
obligātais iepirkums 
(MK 10.03.2009. 
noteikumi Nr.221 
„Noteikumi par 
elektroenerģijas 
ražošanu un cenu 
noteikšanu, ražojot 
elektroenerģiju 
koģenerācijā”) 

Publiskam 
tirgotājam noteikts 
pienākums iepirkt 
elektroenerģiju, kas 
ražota efektīvā 
koģenerācijas 
procesā. 

Elektroenerģijas 
ražošanas 
koģenerācijas 
procesā veicināšana, 
izmantojot AER. 

Elektroenerģijas ražotājs, 
kas elektroenerģiju ražo 
augstas efektivitātes 
koģenerācijas 
elektrostacijās. 

Esošs Sākot ar 
2006. gada 11. 
novembri 
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4. Tiesības saņemt 
garantētu maksu par 
koģenerācijas 
stacijā uzstādīto 
elektrisko jaudu 
(MK 10.03.2009. 
noteikumi Nr.221 
„Noteikumi par 
elektroenerģijas 
ražošanu un cenu 
noteikšanu, ražojot 
elektroenerģiju 
koģenerācijā”). 

Sistēmas operatoram 
noteikts pienākums 
maksāt maksu par 
elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko 
jaudu komersantam, 
kas ražo 
elektroenerģiju no 
biomasas vai 
biogāzes un ir 
kvalificējies šādu 
tiesību saņemšanai. 
 

Elektroenerģijas 
ražošanas 
koģenerācijas 
procesā veicināšana, 
izmantojot AER. 

Elektroenerģijas ražotājs, 
kas elektroenerģiju ražo 
augstas efektivitātes 
koģenerācijas 
elektrostacijās. 

Esošs Sākot ar 
2009. gada 18. 
martu 

5. Finansiāli 
atbalstāmās kvotas 
biodegvielai (MK 
15.04.2008. 
noteikumi Nr.280 
„Noteikumi par 
finansiāli 
atbalstāmajām 
kvotām 
biodegvielai”) 

Tiešais valsts 
atbalsts  

Biodegvielas 
ražošanas 
veicināšana. 

Komersanti, kas ražo 
biodegvielu. 

Izbeigts 2005. gads– 
2010. gada 31. 
decembris 

6. Akcīzes nodokļa 
samazinātā likme 
(Likums „Par 
akcīzes nodokli”) 

Netiešais atbalsta 
veids – akcīzes 
nodokļa samazinātās 
likmes veidā. 

Biodegvielas 
izmantošanas 
veicināšana 

Samazinātas akcīzes 
nodokļa likmes tiek 
piemērotas šādiem 
degvielas veidiem:  
-  bezsvina benzīnam un 
etilspirta maisījumam, 
kurā etilspirts ir no 70 
līdz 85 tilpumprocenti 
(ieskaitot) (E85); 
- dīzeļdegvielas un no 
rapšu sēklu eļļas iegūtas 
biodīzeļdegvielas 
maisījumam, kurā no 
rapšu sēklu eļļas iegūtā 
biodīzeļdegviela ir 
vismaz 30 
tilpumprocenti (B30); 
- rapšu sēklu eļļai, kuru 
realizē vai izmanto par 
kurināmo vai degvielu, 
un biodīzeļdegvielai, kas 
pilnībā iegūta no rapšu 
sēklu eļļas (B100).  

Esošs  

7. Obligātais 
biodegvielas 
piejaukums fosilai 
degvielai 4,5 - 5 
tilpumprocentu 
apmērā no kopējā 
gala produkta 
daudzuma (MK 
26.09.2000. 
noteikumi Nr.332 
„Noteikumi par 
benzīna un 
dīzeļdegvielas 
atbilstības 
novērtēšanu”) 

Regulatīvs Biodegvielas 
ražošanas un 
patēriņa veicināšana, 
lai līdz 2010. gada 
31. decembrim 
sasniegtu 
Biodegvielas likuma 
5,75% noteikto 
mērķi no kopējā 
tautsaimniecībā 
esošā transportam 
paredzētās degvielas 
daudzuma. 

Latvijā ir atļauts realizēt 
dīzeļdegvielu tikai ar 
biodīzeļdegvielas saturu 
4,5-5 tilpumprocenti no 
kopējā galaprodukta 
daudzuma, kā arī 
benzīnu ar pievienotu 
bioetanolu 4,5-5 
tilpumprocenti no kopējā 
benzīna tilpuma. Prasība 
par obligāto 5% 
biodegvielas piejaukumu 
neattiecas uz arktiskos 
un bargos ziemas 
apstākļos izmantojamu 
0., 1., 2., 3. un 4.klases 
dīzeļdegvielu.  
Obligātais biodegvielas 
piejaukums attiecas uz  
mērenā klimata apstākļos 
izmantojamo A, B, C, D, 
E, un F kategorijas 
dīzeļdegvielu un 
95.markas benzīnu. 

Esošs Sākot ar 
2009.gada 
1.oktobri 

8. Nodokļa 
atvieglojums. 
(Likums 
„Elektroenerģijas 
nodokļa likums”) 

Netiešais atbalsta 
veids – 
elektroenerģijas 
nodokļa atbrīvojumu 
un atvieglojumu 

 Elektroenerģijas nodokļa 
likuma 6.panta pirmā 
daļa nosaka, ka (1) No 
nodokļa ir atbrīvota 
elektroenerģija, kas 

Esošs Sākot ar 
2007.gada 
1.janvāri 
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veidā. iegūta:  
1)no AER;  
2)hidroelektrostacijās;  
3) koģenerācijas 
elektrostacijās, kas 
atbilst normatīvajos 
aktos par 
elektroenerģijas 
ražošanu koģenerācijas 
procesā noteiktajiem 
efektivitātes kritērijiem. 

9. Tehnoloģiju 
pāreja no fosilajiem 
uz AER 
(MK 2010.gada 
12.maija noteikumi 
Nr.441 "Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
"Tehnoloģiju pāreja 
no fosilajiem uz 
atjaunojamajiem 
energoresursiem" 
nolikums") 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

CO2 emisiju 
samazinājums, 
nodrošinot pāreju no 
tehnoloģijām, kurās 
izmanto fosilos 
energoresursus, uz 
tehnoloģijām, kurās 
izmanto AER. 

Latvijas Republikas 
pilsētu vai novadu 
pašvaldības un izglītības 
iestādes, Latvijas 
Republikā reģistrēti sīkie 
(mikro), mazie un vidējie 
komersanti, kā arī 
zinātnisko institūciju 
reģistrā reģistrētas 
zinātniskās institūcijas. 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012.gada 
1.decembrim 

10. Sabiedrības 
izpratnes attīstīšana 
par siltumnīcefekta 
gāzu (turpmāk –
 SEG) emisiju 
samazināšanas 
nozīmi un iespējām. 
(MK 2010.gada 
17.augusta 
noteikumi Nr.789 
„Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Sabiedrības 
izpratnes attīstīšana 
par siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
samazināšanas 
nozīmi un 
iespējām” 
nolikums” ar 
grozījumiem līdz 
19.10.2011.) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

Sabiedrības 
izpratnes par SEG 
emisiju 
samazināšanas 
nozīmi un iespējām 
veicināšana, 
sekmējot informētu 
lēmumu pieņemšanu 
un videi nekaitīgu 
rīcību. 

Projekta iesnieguma 
iesniedzējs ir: 
1. Latvijas Republikā 
reģistrēta biedrība vai 
nodibinājums vai arī 
Latvijas Republikā 
reģistrēts komersants, 
kura izdevums ir 
reģistrēts Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra masu 
informācijas līdzekļu 
reģistrā, ja izdevuma vai 
tīmekļa vietnes auditorija 
atbilst finanšu 
instrumenta mērķiem; 
2. Latvijas Republikā 
reģistrēta biedrība vai 
nodibinājums ar vienu 
vai vairākiem projekta 
sadarbības partneriem, 
kuru darbības joma ir 
vides izglītība vai 
enerģijas taupīšanas 
pasākumu 
popularizēšana; 
3. Latvijas Republikā 
reģistrēta biedrība, kas 
pārstāv būvniecības un 
arhitektūras, enerģētikas, 
būvniecības 
inženierzinātņu vides 
jomas speciālistus, 
energoauditorus, vai arī 
biedrība, kas ir Eiropas 
Tirdzniecības kameru 
apvienības biedrs ar 
vienu vai vairākiem 
projekta sadarbības 
partneriem. 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012.gada 
31.martam 

11. Kompleksi 
risinājumi SEG 
emisiju 
samazināšanai 
valsts un pašvaldību 
profesionālās 
izglītības iestāžu 
ēkās. 
(MK 2010. gada 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

CO2 emisiju 
samazinājums, 
samazinot 
siltumenerģijas un 
apgaismojuma 
elektroenerģijas 
patēriņu Latvijas 
Republikas valsts un 
pašvaldību 

Projektu iesniedzēji ir 
valsts vai pašvaldību 
profesionālās izglītības 
iestādes. 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012. gada 1. 
decembrim 
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5.maija noteikumi 
Nr.417 „Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Kompleksi 
risinājumi 
siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
samazināšanai 
valsts un pašvaldību 
profesionālās 
izglītības iestāžu 
ēkās” nolikums” ar 
grozījumiem kas 
izdarīti līdz 
22.03.2011.) 

profesionālās 
izglītības iestāžu 
ēkās. 

12. Energoefektivitā
tes paaugstināšana 
pašvaldību ēkās (I 
kārta). 
(MK 25.06.2009. 
noteikumi Nr.645 
„Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Energoefektivitāte
s paaugstināšana 
pašvaldību ēkās” 
nolikums” ar 
grozījumiem līdz 
11.10.2011.) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

CO2 emisiju 
samazinājums, 
samazinot 
siltumenerģijas 
patēriņu Latvijas 
Republikas 
pašvaldību 
sabiedriskajās ēkās 
un ēkās, kas 
nepieciešamas 
pašvaldību 
autonomo funkciju 
nodrošināšanai. 

Pilsētas vai novada 
pašvaldības 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2011. gada 
1.decembrim 

13. SEG emisijas 
samazinošu 
tehnoloģiju 
attīstīšana. 
(MK 2009.gada 
22.decembra 
noteikumi Nr.1492 
„Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
samazinošu 
tehnoloģiju 
attīstīšana” 
nolikums”) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

Veicināta SEG 
emisijas samazinošo 
produktu un 
tehnoloģiju 
pieejamība Latvijā, 
tādējādi nodrošinot 
SEG emisiju 
samazinājumu. 

Projekta iesnieguma 
iesniedzējs ir Latvijas 
Republikas tiešās vai 
pastarpinātās pārvaldes 
iestāde, atvasināta 
publiska persona vai arī 
Latvijas Republikā 
reģistrēts komersants. 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012. gada 1. 
decembrim 

14. Energoefektivitā
tes paaugstināšana 
augstākās izglītības 
iestāžu ēkās. 
(MK 2010. gada 
5. janvāra 
noteikumi Nr. 1 
„Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Energoefektivitāte
s paaugstināšana 
augstākās izglītības 
iestāžu ēkās” 
nolikums”) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

CO2 emisijas 
apjoma ietaupījums, 
samazinot 
siltumenerģijas un 
elektroenerģijas 
patēriņu 

Latvijas Republikā 
akreditēta augstākās 
izglītības iestāde 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012. gada 1. 
decembrim 

15. Kompleksi 
risinājumi SEG 
emisiju 
samazināšanai 
ražošanas ēkās. 
(MK 2010.gada 
8.jūnija noteikumi 
Nr.521 „Klimata 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

CO2 emisiju 
samazināšana, 
ieviešot AER 
tehnoloģijas un 
energoefektivitātes 
pasākumus. 

Komersanti Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012.gada 
1. decembrim 
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pārmaiņu finanšu 
instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Kompleksi 
risinājumi 
siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
samazināšanai 
ražošanas ēkās” 
nolikums” ar 
grozījumiem kas 
izdarīti līdz 
22.03.2011.) 
16. Kompleksi 
risinājumi SEG 
emisiju 
samazināšanai 
pašvaldību ēkās (II 
kārta) 
(MK 2010.gada 
21.jūnija noteikumi 
Nr.542 „Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Kompleksi 
risinājumi SEG 
emisiju 
samazināšanai 
pašvaldību ēkās” 
nolikums” ar 
grozījumiem kas 
izdarīti līdz 
11.10.2011.) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

CO2 emisiju 
samazināšana, 
ieviešot kompleksu 
risinājumus – AER 
tehnoloģijas kopā ar 
energoefektivitātes 
pasākumiem. 

Pilsētu un novadu 
pašvaldības 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012. gada 1. 
decembrim 

17. AER 
izmantošana 
transporta sektorā. 
(MK 21.09.2010. 
noteikumi Nr.898 
Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
"Atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana 
transporta sektorā" 
nolikums) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

Pārveidoti 
transportlīdzekļi 
AER izmantošanai 
(biogāze, augu eļļa, 
biodīzeļdegviela, 
bioetanols) 

Komersanti Esošs Neviens 
projekta līgums 
nav noslēgts 

18. AER 
izmantošana SEG 
emisiju 
samazināšanai. 
(MK 2011.gada 
4.janvāra noteikumi 
Nr.12 „Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana 
siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
samazināšanai" 
nolikums”) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

CO2 emisiju 
samazinājums, 
palielinot AER 
izmantošanu 
siltumenerģijas un 
elektroenerģijas 
ražošanā 

Latvijas Republikas 
pilsētu vai novadu 
pašvaldības domes, 
tiešās vai pastarpinātās 
pārvaldes iestādes un 
Latvijas Republikā 
reģistrēti komersanti 

Esošs Projektu 
īstenošana 
īsteno līdz 
2012.gada 
1. novembrim 

19. AER 
izmantošana 
mājsaimniecību 
sektorā. (I kārta) 
(MK 2011.gada 
4.janvāra noteikumi 
Nr.11 „Klimata 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

SEG emisiju 
samazinājums, 
ieviešot 
siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas 
ražošanas 
tehnoloģiskās 

Projekta iesniedzējs ir: 
1. dzīvojamās mājas 
īpašnieks – fiziska 
persona; 
2. vairāku dzīvokļu 
dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012.gada 
1. novembrim 
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pārmaiņu finanšu 
instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana 
mājsaimniecību 
sektorā” nolikums”) 

iekārtas dzīvojamai 
mājai, lai 
nodrošinātu 
siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas 
ražošanu no AER un 
siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas 
piegādi tikai 
mājsaimniecības 
vajadzībām. 

izveidota biedrība, kas 
neveic saimniecisko 
darbību un rīkojas 
vairāku dzīvokļu 
dzīvojamās 
mājas dzīvokļu 
īpašnieku – fizisku 
personu – vārdā. 

20. Zema enerģijas 
patēriņa ēkas 
(MK 28.12.2010. 
noteikumi Nr.1185 
„Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Zema enerģijas 
patēriņa ēkas” 
nolikums”) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

SEG emisiju 
samazinājums, 
palielinot ēku 
energoefektivitāti un 
izmantojot AER 
tehnoloģijas. 

Projekta iesniedzējs ir 
tiešās vai pastarpinātās 
pārvaldes iestāde, 
Latvijas Republikas 
pilsētas vai novada 
pašvaldības dome, 
Latvijas Republikā 
reģistrēts sīkais (mikro), 
mazais vai vidējais 
komersants vai fiziska 
persona 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2013. gada 
1. novembrim 

21. SEG emisiju 
samazināšana 
pašvaldību publisko 
teritoriju 
apgaismojuma 
infrastruktūrā 
(MK 24.05.2011. 
noteikumi Nr.408 
„Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
samazināšana 
pašvaldību publisko 
teritoriju 
apgaismojuma 
infrastruktūrā” 
nolikums”) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

Efektīvu gaismas 
ķermeņu ielu un 
gājēju celiņu 
apgaismojuma 
nodrošināšanai 
pašvaldībās 

Latvijas Republikas 
pašvaldība, tās iestāde 
vai aģentūra, vai 
komersants 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012. gada 
1. novembrim 

22. AER 
izmantošana 
mājsaimniecību 
sektorā. (II kārta) 
(MK 2011.gada 
4.janvāra noteikumi 
Nr.11 „Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instrumenta 
finansēto projektu 
atklāta konkursa 
„Atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana 
mājsaimniecību 
sektorā” nolikums”, 
ar grozījumiem kas 
stājas spēkā no 
04.10.2011.) 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

SEG emisiju 
samazinājums, 
mājsaimniecību 
sektorā, atbalstot 
mikroģenerācijas 
siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas 
ražošanas 
tehnoloģisko iekārtu 
iegādi un 
uzstādīšanu 
dzīvojamai mājai, 
lai nodrošinātu 
siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas 
ražošanu no AER un 
siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas 
piegādi tikai 
mājsaimniecības 
vajadzībām 

Projekta iesniedzējs ir: 
1. dzīvojamās mājas 
īpašnieks – fiziska 
persona; 
2. vairāku dzīvokļu 
dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku 
izveidota biedrība, kas 
neveic saimniecisko 
darbību un rīkojas 
vairāku dzīvokļu 
dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku – 
fizisku personu – vārdā. 

Esošs Projektu 
īstenošana līdz 
2012.gada 
1.decembrim 

23. SEG emisijas 
samazinošu 
tehnoloģiju 
attīstīšana un 
pilotprojektu 
īstenošana. 
(MK 2011.gada 
2.augusta  
noteikumi Nr.608 
„Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
finansēto projektu 

Finansiāls (Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instruments) 

SEG emisiju 
samazinošu 
produktu un 
tehnoloģiju attīstība 
un zināšanu un 
tehnoloģiju pārnese, 
atbalstot 
pilotprojektu 
īstenošanu Latvijā. 

Latvijas Republikas 
tiešās vai pastarpinātās 
pārvaldes iestāde, 
atvasināta publiska 
persona vai Latvijas 
Republikā reģistrēts 
komersants. 

Esošs Projektu 
iesniegumu 
iesniegšanas 
termiņš līdz 
2011.gada 2. 
janvārim. 
Projektu 
īstenošana līdz 
2013. gada 
1.maijam. 
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atklāta konkursa 
„Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
samazinošu 
tehnoloģiju 
attīstīšana un 
pilotprojektu 
īstenošana” 
nolikums”) 
24. Lauku attīstības 
programma 2007-
2013.gadam 
apakšpasākums 
„Enerģijas ražošana 
no 
lauksaimnieciskas 
un 
mežsaimnieciskas 
izcelsmes 
biomasas” 

Valsts un ES 
atbalsts lauku un 
zivsaimniecības 
attīstībai.  

Apakšpasākuma 
mērķis ir atbalstīt 
komersantus, kas 
nodrošina enerģijas 
ražošanu no 
lauksaimnieciskas 
vai 
mežsaimnieciskas 
izcelsmes biomasas, 
paredzot pārdot 
biogāzes 
koģenerācijas veidā 
saražoto 
elektroenerģiju. Ar 
biogāzi saprot 
anaerobās 
fermentācijas 
procesā iegūtu gāzi. 
Uz 01.09.2011. 
apstiprināti 40 
projekti par kopējo 
attiecināmo summu 
4,975 miljoni latu, 
ar kopējo elektrisko 
jaudu 40,525 MW, 
no kā sakta 
uzraudzība – 5 
projektiem. 

Atbalsta pretendents ir: 
1.komersants, kas ražo 
Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I 
pielikumā minēto 
lauksaimniecības un 
mežsaimniecības 
produkciju;  
2.kapitālsabiedrība, 
kuras dalībnieks ir 
juridiska persona, kas 
ražo Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I 
pielikumā minēto 
lauksaimniecības un 
mežsaimniecības 
produkciju, vai 
lauksaimniecības 
pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība, 
kas atbilstoši 
normatīvajiem aktiem 
par kooperatīvo 
sabiedrību atbilstības 
kritērijiem ir atzīta par 
atbilstīgu 
lauksaimniecības 
kooperatīvo sabiedrību, 
un kuras biedri ražo 
Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I 
pielikumā minēto 
lauksaimniecības un 
mežsaimniecības 
produkciju, un kurai 
pieder ne mazāk kā 51% 
no kopējā 
kapitālsabiedrības daļu 
skaita.. 

Esošs No 2008.gada 
beigām līdz 
2015.gada 
31.decembrim  
2011. gada 9. 
decembrī 
noslēdzās 
projektu 
iesniegumu 
pieņemšanas 3. 
kārta. 

25. Atbalsts 
uzņēmumu 
radīšanai un 
attīstībai (ietverot ar 
lauksaimniecību 
nesaistītu darbību 
dažādošana) 
Apakšpasākums: 
Atbalsts 
mikrouzņēmumu 
radīšanai un 
attīstībai 
Apakšpasākums: Ar 
lauksaimniecību 
nesaistītu darbību 
dažādošana 

Valsts un ES 
atbalsts lauku un 
zivsaimniecības 
attīstībai. 

Pasākuma mērķis ir 
veicināt ar 
lauksaimniecību 
nesaistītu 
saimniecisko 
darbību vai 
nodarbinātību lauku 
teritorijā un dažādot 
ar lauksaimniecību 
nesaistītas 
aktivitātes, lai 
attīstītu alternatīvus 
ienākumu avotus un 
palielinātu 
ienākumu līmeni 
lauku reģionos. 
Kurināmā ražošana 
no lauksaimniecības 
un mežsaimniecības 
produktiem ir 
iekļauta aktivitātē 
“Esošās 
saimnieciskās 
darbības attīstība vai 
dažādošana” un tajā 
atbalsta malkas, 
šķeldas, kokogļu, 

Atbalsta pretendenti: 
1) apakšpasākumā 
312(311)/1 "Atbalsts 
uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai" - fiziska 
persona, kas vēlas 
dibināt jaunu 
mikrouzņēmumu, vai 
juridiska persona, kuras 
pamatkapitālā ir vairāk 
nekā 75 procenti privātā 
kapitāla daļu un kura 
atbilst mikrouzņēmuma 
definīcijai saskaņā ar 
Komisijas Regulas 
Nr.800/2008 I pielikumā 
noteikto klasifikāciju; 
2) apakšpasākumā 
312(311)/2 "Ar 
lauksaimniecību 
nesaistītu darbību 
dažādošana" - fiziska vai 
juridiska persona, kura 
ražo Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma I 
pielikumā minētos 
lauksaimniecības 

Esošs No 2008.gada  
līdz 2015.gada 
31.decembrim  
 
2011. gadā 
noslēgusies 
septītā projektu 
iesniegšanas 
kārta, nākamās 
kārtas projektu 
iesniegumu 
iesniegšanas 
termiņš 2012. 
gada sākums. 
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granulu un brikešu 
ražošanu.  
Tāpat atbalstāma ir 
arī šāda nozare: 
elektroenerģija, 
gāzes apgāde, 
siltumapgāde un 
gaisa 
kondicionēšana 
(NACE 2.red. D 
sadaļas 35.nodaļa), 
izņemot gāzes 
ražošanu un 
gāzveida kurināmā 
sadali, izmantojot 
cauruļvadus (NACE 
2.red. D sadaļas 
35.2 grupa). 

produktus saskaņā ar 
Komisijas 2006.gada 
15.decembra Regulas 
(EK) Nr.1974/2006, ar 
ko paredz sīki izstrādātus 
piemērošanas 
noteikumus Padomes 
Regulai (EK) 
Nr.1698/2005 par 
atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai 
(ELFLA), 35.pantu. 
Atbalsta pretendenta 
ieņēmumi no 
lauksaimnieciskās 
darbības ir ne mazāk kā 
51 procents. Ja atbalsta 
pretendents ir juridiska 
persona, tās 
pamatkapitālā ir vairāk 
nekā 75 procenti privātā 
kapitāla daļu. Šajā 
apakšpasākumā atbalsta 
pretendenti var būt 
mikrouzņēmumi, mazie 
un vidējie saimnieciskās 
darbības veicēji, kas 
atbilst Komisijas 
Regulas Nr.800/2008 I 
pielikumā noteiktajai 
definīcijai, kā arī lielie 
saimnieciskās darbības 
veicēji, kas atbilst 
Komisijas Regulas 
Nr.800/2008 2.panta 
8.punktā noteiktajai 
definīcijai. 
Apstiprināto projektu 
skaits uz 2011. gadu: 
453. 

26. AER 
izmantojošu 
koģenerācijas 
elektrostaciju 
attīstība  

Kohēzijas fonds Aktivitātes mērķis ir 
būtiski paaugstināt 
elektroenerģijas un 
siltumenerģijas 
ražošanas apjomus 
no AER, tādējādi 
mazinot Latvijas 
atkarību no primāro 
enerģijas resursu 
importa. 

Siltumenerģijas un 
elektrības lietotāji, 
pašvaldības un 
komersanti. 

Esošs Sākot ar 
2009.gada 
12.martu. 

27. Pasākumi 
centralizētās 
siltumapgādes 
sistēmu 
efektivitātes 
paaugstināšanai  

Kohēzijas fonds Aktivitātes mērķis ir 
būtiski paaugstināt 
siltumenerģijas 
ražošanas 
efektivitāti, 
samazināt 
siltumenerģijas 
zudumus pārvades 
un sadales sistēmās 
un sekmēt fosilā 
kurināmā veidu 
aizvietošanu ar 
atjaunojamiem vai 
citu veidu 
kurināmiem. 

Siltumenerģijas lietotāji, 
pašvaldības un 
komersanti. 

Esošs Sākot ar 
2009.gada 
12.martu. 

28. Piemaksa par 
atjaunojamās 
elektroenerģijas 
ražošanu 
(Likumprojekts 
„Atjaunojamās 
enerģijas likums”) 

Finansiāls 
(piemaksa par 
saražoto 
elektroenerģiju) 

AE izmantošanas un 
enerģijas, kas ražota 
no AER 
konkurētspējas 
veicināšanai. 

Tiesības saņemt 
piemaksu ir AE 
ražotājam, kas 
elektroenerģiju ražo 
Latvijas Republikas 
teritorijā, Latvijas 
Republikas teritoriālajā 
jūrā, Latvijas Republikas 

Plānots  
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ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā un 
kontinentālajā šelfā, par 
saražoto un 
elektroenerģijas tirgū 
pārdoto atjaunojamo 
elektroenerģiju. 

29. Piemaksa 
siltumenerģijas 
ražotājam 
(Likumprojekts 
„Atjaunojamās 
enerģijas likums”) 

Tiešais valsts 
atbalsts investīciju 
veidā. 

AE izmantošanas un 
enerģijas, kas ražota 
no AER 
konkurētspējas 
veicināšanai. 

(1) Enerģijas ražotājs, tai 
skaitā enerģijas ražotājs, 
kurš nodarbojas ar 
centralizētu siltumapgādi 
vai centralizētu 
dzesēšanu vai enerģijas 
ražotājs, kas enerģiju 
izmanto ražošanas cikla 
vai jebkuru citu produktu 
ražošanas 
nodrošināšanai,  var 
saņemt atbalstu: 
1) tādas enerģijas 
ražošanas iekārtu 
ieviešanai, kas 
siltumenerģijas ražošanai 
izmanto biomasu, 
biogāzi vai bioloģiskos 
šķidros kurināmos; 
2) enerģijas ražošanas 
iekārtu, kurās izmanto 
fosilos energoresursus, 
pārejai uz enerģijas 
ražošanas iekārtām, 
kurās izmanto AER; 
3) siltumenerģijas 
ražošanas efektivitātes 
paaugstināšanai, 
samazinot 
siltumenerģijas zudumus 
pārvades un sadales 
sistēmās. 

Plānots  

30. Pārvades 
sistēmas operators 
sedz atjaunojamās 
enerģijas ražotāja 
sistēmas 
pieslēguma izmaksu 
daļu, kas ietver 
esošās pārvades un 
sadales sistēmas 
rekonstrukcijas 
izmaksas ražotnes 
pieslēgšanai 
atjaunojamās 
enerģijas ražotāja 
izvēlētai 
pieslēguma vietai, 
kā arī piegādātās un 
saņemtās 
elektroenerģijas 
uzskaites mērīšanas 
iekārtu izmaksas. 

Netiešais valsts 
atbalsts 

AE izmantošanas un 
enerģijas, kas ražota 
no AER 
konkurētspējas 
veicināšanai. 

1) atjaunojamās 
enerģijas ražotnēm ar 
uzstādīto elektrisko 
jaudu līdz 500 
kilovatiem (ieskaitot), 
pieslēguma izmaksas 
pārvades sistēmas 
operators kompensē 
pilnā apmērā; 
2) atjaunojamās 
enerģijas ražotnēm ar 
uzstādīto elektrisko 
jaudu no 500 kilovatiem 
līdz vienam megavatam 
(ieskaitot), pieslēguma 
izmaksas sadales 
sistēmas operators 
kompensē pilnā apmērā; 
3) atjaunojamās 
enerģijas ražotnēm ar 
uzstādīto elektrisko 
jaudu no viena megavata 
līdz pieciem megavatiem 
(ieskaitot), pieslēguma 
izmaksas sadales 
sistēmas operators 
kompensē 50% apmērā; 

Plānots  

31. Atbalsts tādas 
enerģijas ražošanas 
iekārtu ieviešanai, 
kas siltumenerģijas 
ražošanai izmanto 
biomasu, biogāzi 
vai bioloģiskos 
šķidros kurināmos 
(Likumprojekts 

Valsts, ES vai cits 
finansējums 

AE izmantošanas un 
enerģijas, kas ražota 
no AER 
konkurētspējas 
veicināšanai. 

Paredzēts noteikt, ka 
atbalstu var saņemt 
enerģijas ražotājs, tai 
skaitā enerģijas ražotājs, 
kurš nodarbojas ar 
centralizētu siltumapgādi 
vai centralizētu 
dzesēšanu vai enerģijas 
ražotājs, kas enerģiju 

Plānots  
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„Atjaunojamās 
enerģijas likums”) 

izmanto ražošanas cikla 
vai jebkuru citu produktu 
ražošanas 
nodrošināšanai. 

32. Atbalsts 
enerģijas ražošanas 
iekārtu, kurās 
izmanto fosilos 
energoresursus, 
pārejai uz enerģijas 
ražošanas iekārtām, 
kurās izmanto 
atjaunojamos 
energoresursus 
(Likumprojekts 
„Atjaunojamās 
enerģijas likums”) 

Valsts, ES vai cits 
finansējums 

AE izmantošanas un 
enerģijas, kas ražota 
no AER 
konkurētspējas 
veicināšanai. 

Paredzēts noteikt, ka 
atbalstu var saņemt 
enerģijas ražotājs, tai 
skaitā enerģijas ražotājs, 
kurš nodarbojas ar 
centralizētu siltumapgādi 
vai centralizētu 
dzesēšanu vai enerģijas 
ražotājs, kas enerģiju 
izmanto ražošanas cikla 
vai jebkuru citu produktu 
ražošanas 
nodrošināšanai. 

Plānots  

33. Atbalsts 
siltumenerģijas 
ražošanas 
efektivitātes 
paaugstināšanai, 
samazinot 
siltumenerģijas 
zudumus pārvades 
un sadales sistēmās 
(Likumprojekts 
„Atjaunojamās 
enerģijas likums”) 

Valsts, ES vai cits 
finansējums 

AE izmantošanas un 
enerģijas, kas ražota 
no AER 
konkurētspējas 
veicināšanai. 

Paredzēts noteikt, ka 
atbalstu var saņemt 
enerģijas ražotājs, tai 
skaitā enerģijas ražotājs, 
kurš nodarbojas ar 
centralizētu siltumapgādi 
vai centralizētu 
dzesēšanu vai enerģijas 
ražotājs, kas enerģiju 
izmanto ražošanas cikla 
vai jebkuru citu produktu 
ražošanas 
nodrošināšanai. 

Plānots  

34. Atbalstu jaunām 
vai fosilo kurināmo 
aizvietojošām 
biomasas stacijām 
siltuma ražošanai 
(siltumu 
ģenerējošām 
iekārtām) ar jaudu 
virs 10 MW 
(Likumprojekts 
„Atjaunojamās 
enerģijas likums”) 

Valsts, ES vai cits 
finansējums 

AE izmantošanas un 
enerģijas, kas ražota 
no AER 
konkurētspējas 
veicināšanai. 

Paredzēts noteikt, ka 
atbalstu var saņemt 
enerģijas ražotājs, tai 
skaitā enerģijas ražotājs, 
kurš nodarbojas ar 
centralizētu siltumapgādi 
vai centralizētu 
dzesēšanu vai enerģijas 
ražotājs, kas enerģiju 
izmanto ražošanas cikla 
vai jebkuru citu produktu 
ražošanas 
nodrošināšanai. 

Plānots  

 

2.1. Administratīvo procedūru progresa izklāsts 
Salīdzinot ar rīcības plānā norādītajām procedūrām AE ražošanā un 

izmantošanā 2010. gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas administratīvajās 
procedūrās Latvijā, tajā pašā laikā novērtēta nepieciešamība samazināt 
atsevišķus reglamentējošus šķēršļus, par ko Latvija ziņos EK otrajā regulārajā 
ziņojumā. 

Pie AE attīstības nereglamentējošajiem šķēršļiem pieder: 
- tehniskie šķēršļi; 
- finansiālie (investīciju);  
- ekspluatācijas problēmas; 
- piekļuve izejvielu avotiem un nepieciešamajai infrastruktūrai; 
- sabiedrības attieksme; 
- ārējo izmaksu internalizēšana (piemēram, jauni nodokļi). 

Kopumā var secināt, ka Latvijā pastāv zināmi nereglamentējoši šķēršļi 
plašākai AE izmantošanai. 

Kā nopietnāko šķērsli var minēt augstās investīciju izmaksas un problēmas 
ar atbilstoša apjoma finansējuma piesaisti. Turpmāk minētajos tiesību aktos 
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noteiktā obligātā iepirkuma un garantētas maksas iespēja ir bijis ievērojams 
atbalsts AE attīstībai. 

MK 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 262 "Noteikumi par 
elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu 
noteikšanas kārtību" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 262) nosaka: 

- nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot Latvijas Republikas 
(turpmāk – LR) teritorijā esošus vai LR iegūtus AER; 

- kritērijus, saskaņā ar kuriem ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot 
AER, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā 
elektroenerģijas apjoma veidā; 

- kritērijus, saskaņā ar kuriem ražotājs, kas elektroenerģiju ražo 
elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 1 MW, izmantojot biomasu vai 
biogāzi, var iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto 
elektrisko jaudu; 

- no AER saražotās elektroenerģijas obligāti iepērkamā apjoma noteikšanas, 
īstenošanas un uzraudzības kārtību; 

- kāda Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, nosakot to 
katram AER veidam, ir obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, 
izmantojot AER ; 

- no AER saražotās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no 
energoresursu veida; 

- kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros; 

- no AER saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma saņemšanas 
kārtību; 

- pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas; 
- pilnvaroto institūciju, kas izsniedz no AER saražotās elektroenerģijas 

izcelsmes apliecinājumu; 
- kārtību, kādā nosakāma garantētā maksa par elektrostacijā uzstādīto 

elektrisko jaudu, kā arī tās uzraudzības un samaksas kārtību un apmēru; 
- kārtību, kādā komersants var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu 

par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. 
MK 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 221 „Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju 
koģenerācijā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 221) regulē koģenerācijas procesā 
saražotas elektroenerģijas obligāto iepirkumu, kā arī tiesību saņemšanu 
garantētas maksas veidā par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko 
jaudu. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221 no 2010. gada 1. novembra 
pretendēt uz tiesību iegūšanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto 
elektrisko jaudu var tikai komersanti, kuri elektroenerģijas ražošanai izmanto vai 
plāno izmantot AER, ņemot vērā, ka Latvija plāno samazināt importētās 
dabasgāzes daļu centralizētajā siltumenerģijas sektorā.  
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Latvijā AE tiek piemēroti arī nodokļu atvieglojumi. Saskaņā ar 2006. gada 
19. decembrī pieņemtā Elektroenerģijas nodokļa likuma 6. panta pirmo daļu, no 
nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kas iegūta:  

1) no AER ;  
2) hidroelektrostacijās;  
3) koģenerācijas elektrostacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par 

elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes 
kritērijiem.  

Saskaņā ar 2010. gada 20. decembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā 
„Par akcīzes nodokli”, 14. panta piektā daļa nosaka, ka LR akcīzes preču 
noliktavā ražotai vai no ES dalībvalsts ievestai rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai 
izmanto par kurināmo vai degvielu, un biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no 
rapšu sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 litriem. 

Pie reglamentējošiem šķēršļiem attiecināmi šķēršļi, kas attiecas uz 
administratīvajām procedūrām, piemēram, atļauju saņemšana (sertifikāti, 
licences, utt.), standarti, kuru nepieciešamību iekļūšanai enerģijas tirgū nosaka 
spēkā esošais normatīvais regulējums, kā arī optimizētu un vienkāršotu 
procedūru trūkums šo atļauju izsniegšanai, nevienādi noteikumi tirgus 
dalībniekiem, kā arī koordinācijas trūkums dažādu institūciju vidū.  

Lai uzsāktu un veiktu enerģijas ražošanu no AER Latvijā, nepieciešams 
saņemt sekojošas atļaujas: 

1) Ekonomikas ministrijas izdota atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudu 
palielināšanai vai jaunu jaudu ieviešanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 883; 

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 
izsniegta licence (no 2012. gada 1. janvāra ir vienkāršotas administratīvās 
procedūras, licencēšanu aizstājot ar reģistrāciju elektroenerģijas ražotāju 
reģistrā) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņā ar MK 2009. gada 
27. oktobra noteikumiem Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko 
pakalpojumu veidiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1227); 

3) elektroenerģijas sistēmas operatora atļauja elektrostacijas pieslēgšanai 
sistēmai; 

4) Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu 
vai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi  
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” attiecas uz spēkstacijām ar 
nozīmīgu ietekmi uz vidi (hidroelektrostacijas, lielie vēja parki, lielie biogāzes 
kompleksi); 

5) Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes izsniegta A vai B 
kategorijas atļauja vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums 
(saskaņā ar MK 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā 
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas 
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai; 

6) reģionālās vides pārvaldes izsniegta atļauja emitēt siltumnīcefekta gāzes 
(saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” nosacījumiem); 
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7) ja ražotājs vēlas pretendēt uz tiesību iegūšanu pārdot elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221, Ekonomikas 
ministrijas izsniegts lēmums par kvalificēšanos obligātajam iepirkumam vai par 
tiesību piešķiršanu saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu; 

8) Regulatora apstiprināts siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifs. 
Nereglamentējošo šķēršļu mazināšanai elektroenerģijas ražošanai no AER 

MK noteikumos Nr. 1227 noteikts, ka elektroenerģijas apgādē ir nepieciešams 
regulēt elektroenerģijas ražošanu elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda 
ir lielāka par vienu megavatu (MW). Mazākas jaudas elektrostacijās (ar 
uzstādīto elektrisko jaudu līdz 1 MW) elektroenerģijas ražošanu regulēt nav 
nepieciešams.  

 

2.2. Pasākumi no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas 
elektroenerģijas pieslēgšanai tīklam 

Elektroenerģijas ražotāju pieslēgšanu tīklam regulē Elektroenerģijas tirgus 
likums. Elektroenerģijas tirgus likuma 8. pants nosaka sistēmas operatora 
darbību regulē elektroenerģijas sistēmas īpašnieka darbības uzraudzību. 
Atbilstoši šā panta otrai daļai Regulators nosaka vienotus sistēmas pieslēguma 
noteikumus ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas 
metodiku.  

Ar Regulatora padomes 2008. gada 3. septembra lēmumu Nr. 280 
apstiprināti „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” 
(turpmāk – lēmums Nr. 280), kas izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus 
likuma 8. panta otro daļu. Sistēmas pieslēguma noteikumi nosaka vienotus 
elektroenerģijas sistēmas pieslēguma noteikumus un pieslēguma maksas 
aprēķināšanas metodiku elektroenerģijas ražotājiem. Tie ir publicēti Regulatora 
interneta vietnē www.sprk.gov.lv.  

Saskaņā ar lēmuma Nr. 280 10. pantu pieslēguma maksu nosaka atbilstoši 
pieslēguma ierīkošanas ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt lēmuma 
Nr. 280 12. punkts nosaka, ka visus ar sistēmas pieslēguma būvniecību saistītos 
izdevumus maksā ražotājs. Atbilstoši šo noteikumu 13. punktam, ja saskaņā ar 
pieslēguma izbūves būvprojektu sistēmas pieslēguma būvdarbiem nepieciešama 
sistēmas operatora elektrotīklu rekonstrukcija, sistēmas operators un ražotājs 
rakstiski vienojas par nepieciešamo rekonstrukcijas darbu izpildi. Par šajā 
punktā noteiktajiem rekonstrukcijas darbiem maksā ražotājs. 

Svarīgs priekšnoteikums jaunu AE ražotāju ienākšanai tirgū ir nacionālās 
enerģētikas infrastruktūras attīstība. Elektroenerģijas sadales tīklos pārskata 
periodā ievērojamu izmaiņu nav. Pārvades sistēmā 2010. gadā ir uzsākta 
Latvijas rietumu reģiona pārvades tīkla stiprināšanas (Kurzemes loks) projekta 
īstenošana, ko plānots veikt trīs etapos. 

1.etaps: Rīgas 330 kV loka izbūve – paredzēts īstenot līdz 2012. gada 
beigām, ieviešot ekspluatācijā kabeli Rīgas TEC1 - Imanta, kas palielinās Rīgas 

http://www.sprk.gov.lv/
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energoapgādes drošumu remonta režīmos. Projekta pamatojums saistīts arī ar 
nepieciešamību veikt Rīgas mezgla nostiprināšanu, lai nākošajā etapā 
nodrošinātu ciešu saiti Latvijas rietumu reģiona (Kurzemes) 330 kV loka 
attīstībai. Turklāt palielināsies tranzīta plūsmu drošums Lietuvas rietumu 
reģiona virzienā, kas nozīmē, ka tiks samazināti pārvades tīkla ierobežojumi šajā 
posmā. 

2. etaps: 330 kV līnijas Grobiņa -Ventspils izbūve – paredzēts īstenot līdz 
2013. gada beigām. 

3. etaps: 330 kV līnijas Ventspils - Dundaga - Tume - Rīga izbūve – 
paredzēts īstenot līdz 2018. gada beigām. 

Kurzemes loka projekta īstenošanas rezultātā paaugstināsies Kurzemes 
reģiona un pilsētas patērētāju elektroapgādes drošums, tiks nodrošināta 
infrastruktūra pieaugošajai elektriskajai slodzei Kurzemes reģionā, kā arī tiks 
nodrošināts jaunu elektroenerģijas lietotāju elektroietaišu pieslēgšanas 
potenciāls, kas dos iespēju pievienot jaunas vēja elektrostaciju jaudas sauszemē 
un jūrā, kas plānotas Kurzemes reģionā. Šī projekta īstenošana radīs pamatus 
vēja parku attīstībai Kurzemes piekrastē. Kurzemes loka jauno 330 kV 
elektrolīniju kopējais garums plānots ap 340 km, paredzamā jauda sastāda 800 
MW. 
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3. Atbalsta shēmas, to izmaiņas atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
veicināšanai 

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu, MK noteikumiem Nr. 262 un 
MK noteikumi Nr. 221 atbalsta pasākumus komersantiem, kas elektroenerģiju 
ražo no AER, īsteno obligātā iepirkuma ietvaros. 

Atbilstoši MK noteikumos Nr. 262 un MK noteikumos Nr. 221 noteiktajai 
kārtībai obligātais iepirkums tiek īstenots uz līguma pamata, kuru savā starpā 
noslēdz publiskais tirgotājs un komersants vai tā pilnvarota persona, 
pamatojoties uz Ekonomiskas ministrijas izsniegto administratīvo aktu par 
obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu. Komersantam papildu ir pienākums katru 
gadu līdz 1. martam iesniegt Ekonomikas ministrijai elektrostacijas, kas 
elektroenerģijas ražošanai izmanto AER, gada pārskatu, norādot izmantoto 
energoresursu veidu, saražotās elektroenerģijas apjomu un elektroenerģijas 
ražošanai izmantoto tehnoloģiju. 

MK noteikumi Nr. 262 dažādiem AER veidiem nosaka ikgadēju obligātā 
iepirkuma atbalsta apjomu laika periodā no 2010. gada un turpmākajiem 10 
gadiem, izsakot šo apjomu kā procentuālu īpatsvaru kopējā elektroenerģijas 
galalietotāju patēriņā Latvijā. Savukārt MK noteikumi Nr. 221 neparedz 
kvantitatīvos ierobežojumus koģenerācijas procesā, kurā izmanto AER, 
saražotas elektroenerģijas obligātajam iepirkumam.  

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262 obligātā iepirkuma tiesību 
piešķiršana notiek konkursa kārtībā, izvērtējot iesniegto iesniegumu atbilstību 
administratīvajiem un kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Konkurss rīkojams 
katru gadu no 1. līdz 31. oktobrim. 

MK noteikumos Nr. 262 paredzētais obligātā iepirkuma atbalsta apmērs 
no AER saražotajai elektroenerģijai ir norādīts 2. attēlā. 
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Avots: EM 

MK noteikumos Nr. 262 noteiktās obligātā iepirkuma cenu noteikšanas 
formulas ir dotas 3.a tabulā. 

 
3.a tabula 

MK noteikumos Nr. 262 noteiktās cenu aprēķināšanas formulas24 
Tarifs 

Elektrostacijas 
veids 

Uzstādītā 
elektriskā 

jauda 

Pirmos 10 gadus no 
ekspluatācijas 

uzsākšanas 

Nākamos 10 gadus no 
ekspluatācijas 

uzsākšanas 
≤ 0,25 MW C = 147 × e × k; C = 147 × e × k × 0,6; Vēja elektrostacijas > 0,25 MW C = 120 × e × k; C = 120 × e × k × 0,6; 

≤ 4 MW 
  Biomasas 

elektrostacijas 
>4 MW 

  

≥2 MW 
  

Biogāzes 
elektrostacijas 

< 2 MW C = 188 × e × k; C = 188 × e × k × 0,8 
Hidroelektrostacijas ≤ 5 MW C = 188 × e × k × 0,8 C = 159 × e × k 

Saules 
elektrostacijas 

bez 
ierobežojuma 

20 gadus no ekspluatācijas uzsākšanas dienas 
C = 427× e 

 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221 tādas elektroenerģijas, kas saražota 

no AER koģenerācijas stacijās, obligātā iepirkuma cenu noteikšanai tiek 
piemērotas sekojošas cenu formulas: 

1) AER izmantojošām koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā 
elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW, obligātā iepirkuma cenu nosaka pēc 
formulas: 

’ 
2) AER izmantojošām koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā 

elektriskā jauda ir lielāka par 4 MW, obligātā iepirkuma cenas noteikšanas 
formula ietver koģenerācijas elektroenerģijas iepirkuma cenas enerģijas 

                                                 
24 Formulās lietotie apzīmējumi:  

C – cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu publiskais tirgotājs iepērk no elektrostacijas elektroenerģiju, 
kas saražota no AER (Ls/MWh); 

e – Latvijas Bankas noteiktais lata kurss pret Eiropas Savienības vienoto valūtu dienā, kad izrakstīts rēķins par 
elektroenerģiju; 

k – cenas diferencēšanas koeficients, kas noteikts MK noteikumos Nr. 262 9.pielikumā; 
Tg – regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa, kas noteikts 
dabasgāzes patēriņam no 126 tūkst.nm3 līdz 1260 tūkst.nm3 gadā (Ls/tūkst.nm3), ar faktisko siltumspēju. 
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komponenti un jaudas komponenti, ko tirgotājs maksā par koģenerācijas stacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu (Ls/MW gadā).  

MK 2011. gada 17. maija noteikumi Nr. 365 „Grozījums Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”” nosaka, 
ka no 2011. gada 2. maija līdz 2013. gada 1. janvārim ministrija konkursus par 
tiesību iegūšanu pārdot biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās 
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros neorganizē un ražotājs 
nevar kvalificēties elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros un 
tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.  

Informācija par pasākumiem, kas 2010. gadā īstenoti, lai veicinātu 
biodegvielu vai citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanu ar nolūku aizstāt 
dīzeļdegvielu un benzīnu transporta vajadzībām, kā arī valsts resursiem, kas 
piešķirti, lai iegūtu biomasu enerģijas ražošanai citām nozarēm, izņemot 
transportu, ir pieejama Latvijas Republikas informatīvajā ziņojumā 
„Informatīvais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2003/30/EK (2003. gada 8. maijs) par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu 
degvielu izmantošanas veicināšanu transportā 4. panta 1. punktā dotā uzdevuma 
izpildi 2010. gadā”. 25 

3.1. No atjaunojamajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas 
piegāde galapatērētājiem 

Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka 
noteikta daļa no visu Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa ir 
obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, un ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti 
iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā. Elektroenerģijas tirgus likuma 
30. pants nosaka, ka šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas 
galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, pērkot no publiskā 
tirgotāja noteiktu daļu elektroenerģijas, kas saražota, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, vai kompensējot publiskā tirgotāja izdevumus. Iepirkuma 
izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka Regulators. 

MK noteikumos Nr. 262 ir noteikta Latvijas elektroenerģijas galalietotāju 
kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar no AER saražoto elektroenerģiju 
laikposmam līdz 2010. gada 31. decembrim un turpmākajiem desmit gadiem 
sadalījumā pa atjaunojamo energoresursu veidiem (skat. 3.b tab.). 

 

 

                                                 
25 Latvijas republikas Informatīvais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/30/EK (2003. 
gada 8. maijs) par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā 4. panta 
1. punktā dotā uzdevuma izpildi 2010. gadā ir pieejams Eiropas Komisijas interneta vietnē: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm  

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm
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3.b tabula 

Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti 
nosedzama ar no AER saražoto elektroenerģiju 

Atjaunojamo energoresursu un elektrostacijas veids 2010. gadā un turpmākajos 
10 gados 

Hidroelektrostacijas ar jaudu virs 5 MW 34,31 % 

Hidroelektrostacijas ar jaudu 5 MW un mazāku 1,98 % 

Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 0,25 MW 5,10 % 

Vēja elektrostacijas ar jaudu 0,25 MW un mazāku 0,27 % 

Biogāzes elektrostacijas 7,93 % 
Biomasas elektrostacijas un elektrostacijas, kurās 
biomasu izmanto kopā ar fosilo kurināmo 4,97 % 

Saules elektrostacijas 0,01 % 

KOPĀ: 54,57% 
 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija 
Direktīvas 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu un par Direktīvas 96/92/EK atcelšanu (turpmāk – Direktīva 
2003/54/EK) 3. panta 6. punktu Dalībvalstis nodrošina to, ka elektroenerģijas 
piegādātāji gala patērētājiem paredzētajos rēķinos vai kopā ar tiem un reklāmas 
materiālos precizē šādu informāciju: 

a) katra enerģijas avota daļu kopējā enerģijas avotu apjomā, ko 
attiecīgais piegādātājs izmantojis iepriekšējā gadā; 

b) vismaz norādi uz esošiem informācijas avotiem, piemēram, tīmekļa 
vietnēm, kur ir publiski pieejama informācija par ietekmi uz vidi, 
vismaz attiecībā uz CO2 emisiju un radioaktīvajiem atkritumiem, ko 
radījusi attiecīgā piegādātāja elektroenerģijas ražošana no tam 
pieejamā kopējā enerģijas avotu apjoma iepriekšējā gadā. 

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 
22. marta lēmums Nr. 77 apstiprināti „Noteikumi par informāciju 
elektroenerģijas galalietotājiem”, kas izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus 
likuma 32. panta ceturto daļu. Šie noteikumi nosaka informāciju un tās apjomu, 
kuru sistēmas operators nodrošina galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un 
informatīvajos materiālos. 

„Noteikumi par informāciju elektroenerģijas galalietotājiem” nosaka, ka 
energoapgādes komersants vismaz vienu reizi gadā galalietotājam nodrošina 
iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā ietvertas ziņas par to, kā 
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veidojas elektroenerģijas tarifs. Informatīvajā materiālā iekļauj šādu sistēmas 
operatora norādīto izmaksu pozīciju īpatsvaru procentos no kopējās maksas: 

• maksa par elektroenerģiju (ieskaitot maksu par tirdzniecības 
pakalpojumu); 

• maksa par elektroenerģijas sadales pakalpojumu (ieskaitot maksu 
par reaktīvo enerģiju); 

• maksa par elektroenerģijas pārvades pakalpojumu; 
• maksa par elektroenerģijas obligāto iepirkumu. 

Vienu reizi gadā energoapgādes komersants galalietotājam nodrošina 
iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā ietvertas ziņas par primāro 
energoresursu veidiem un to īpatsvaru attiecīgā sistēmas operatora iepriekšējā 
gadā piegādātās elektroenerģijas apjomā, un informatīvu materiālu, kurā 
ietvertas ziņas par informācijas avotiem, kur ir publiski pieejama informācija par 
ietekmi uz vidi, vismaz attiecībā uz oglekļa dioksīdu emisiju un radioaktīvajiem 
atkritumiem, ko radījusi piegādātās elektroenerģijas ražošana no primārajiem 
energoresursiem iepriekšējā gadā. 

Energoapgādes komersants nodrošina, ka tā klientu apkalpošanas centrā 
galalietotājam ir brīvi pieejams drukāts eksemplārs ar augstāk minēto publiski 
pieejamu informāciju. Ja klientu apkalpošanas centrs nav izveidots, tad 
energoapgādes komersants šādu pieeju informācijai nodrošina juridiskajā adresē, 
kā arī faktiskajā adresē vai filiālē. Šo informāciju energoapgādes komersants 
ievieto internetā savā mājaslapā, ja tāda komersantam ir izveidota. 
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4. Atjaunojamo energoresursu, kuri sniedz papildu ieguvumus, atbalsta 
shēmas 

Līdz šim Latvijas iestādēm nav zināms par tādu AER izmantošanu, kas 
sniedz papildu ieguvumus, bet kuriem var būt arī augstākas izmaksas, tostarp arī 
biodegvielas, kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes 
izejvielām un lignocelulozes izejvielām. Šādas biodegvielas Latvijā netiek 
ražotas. 
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5. Izcelsmes apliecinājumu sistēma 
Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertas normas, kas izriet no Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/77/EK par 
tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas 
ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus (turpmāk – Direktīva 
2001/77/EK), tai skaitā arī izcelsmes apliecinājumus regulējošās normas 
(Direktīvas 2001/77/EK 5. pants).  Direktīva 2001/77/EK saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 26. panta 3. punktu no 2012. gada 1. janvāra tiek pilnībā atcelta.  

No 2010. gada 1. aprīļa spēku cita starpā zaudēja Direktīvas 2001/77/EK 
5. pants, kas līdz šim regulēja izcelsmes apliecinājumus elektroenerģijai, kas 
ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Tajā pašā laikā dalībvalstīm 
saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 27. panta 1. punktu līdz 2010. gada 
5. decembrim bija jānodrošina nacionālā regulējuma atbilstību Direktīvai 
2009/28/EK. 

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta otro, ceturto un piekto 
daļu un 29.1 panta otro un piekto daļu izdotie MK noteikumi Nr. 262 
nenodrošināja pilnīgu atbilstību Direktīvas 2009/28/EK 15. pantam. 

Lai pilnībā ieviestu Direktīvas 2009/28/EK 15. panta prasības, saskaņā ar 
Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta piekto daļu, 29.1 panta piekto daļu un 
29.2 pantu tika izdoti MK 2011. gada 22. novembra noteikumi Nr. 900 
„Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 900), 
kas stājās spēkā ar 2011. gada 3. decembri. MK noteikumi Nr. 900 nosaka 
izcelsmes apliecinājumā ietveramo informāciju un kārtību, kādā elektroenerģijas 
ražotājs, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, 
par saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas izteikts megavatstundās (MWh), 
var saņemt izcelsmes apliecinājumu. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 900 EM 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz un uzskaita elektroniski.  

Lai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, elektroenerģijas ražotājs papīra 
formā vai elektroniska dokumenta veidā iesniedz EM iesniegumu izcelsmes 
apliecinājuma saņemšanai.  

Izcelsmes apliecinājumu sistēmas ticamības nodrošināšanai un tās 
aizsardzībai pret krāpšanu MK noteikumi Nr. 900 nosaka, ka iesniegumā 
iekļautos datus par elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pārdotās 
elektroenerģijas apjomu laikposmā, par kuru tiek pieprasīts izcelsmes 
apliecinājums, apliecina tās sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija 
ir pieslēgta un kopējais vienam ražotājam vienā vai vairākos izsniegtajos 
izcelsmes apliecinājumos norādītais elektroenerģijas apjoms attiecīgajā 
laikposmā nepārsniedz tajā pašā laikposmā no atjaunojamiem energoresursiem 
saražotās un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pārdotās elektroenerģijas 
apjomu. 
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Līdz 2011. gada 2. decembrim (ieskaitot) EM izsniedza izcelsmes 
apliecinājumus elektroenerģijai, kas saražota no AER, saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 262. 
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3. attēls. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262 izsniegto izcelsmes apliecinājumu skaits 
elektroenerģijai, kas ražota no AER 2009. un 2010.gadā  
Avots: EM 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262 pēc komersantu pieprasījuma EM 
par 2009. gadu ir izsniegusi 36 izcelsmes apliecinājumus (par kopējo apjomu 
3414,829 GWh) elektroenerģijai, kas saražota no AER, tostarp 32 izcelsmes 
apliecinājumus (par 3410,134 GWh) HES saražotajai elektroenerģijai un 4 
izcelsmes apliecinājumus (par 4,695 GWh) elektroenerģijai, kas iegūta vēja 
elektrostacijās. Par 2010. gadu EM ir izsniegusi 50 izcelsmes apliecinājumu (par 
kopējo apjomu 3481,519 GWh), tostarp 40 izcelsmes apliecinājumus (par 
3433,996 GWh) HES saražotajai elektroenerģijai, 9 izcelsmes apliecinājumus 
(par 5,963 GWh) elektroenerģijai, kas iegūta vēja elektrostacijās, un 1 izcelsmes 
apliecinājumu (par 1,560 GWh) elektroenerģijai, kas iegūta no biogāzes. 

Latvijā šobrīd nav plānots izveidot izcelsmes apliecinājumu sistēmu AE, 
kas tiek izmantota apsildei un dzesēšanai. 
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6. Biomasas resursu pieejamība un izmantošana enerģijas ražošanā 
Bioenerģijas iegūšana ir ļoti būtisks aspekts, tomēr jāņem vērā, ka daudz 

svarīgāk ir nodrošināt cilvēkus ar pārtiku un dzīvniekus ar lopbarību. 
Katra lauksaimnieka mērķis ir izaudzēt augstākās kvalitātes izejvielu 

pārtikas ražošanai, līdz ar to dati ir ļoti aptuveni. Papildus vēršam uzmanību, ka 
tikai sākot ar 2011. gada 20. jūliju, stājoties spēkā MK 2011. gada 5. jūlija 
noteikumiem Nr. 545 „Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un 
kontroles kārtību”, Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD) spēj apkopot 
informāciju, attiecībā uz biomasas apjomiem, ko izmanto enerģijas ieguvei (šajā 
gadījumā par biodegvielas ražošanas izejvielām un to apliecinājumiem par 
atbilstību ilgtspējības kritērijiem). Šāda veida apkopojošā sistēma nākotnē ir 
apsverama arī pārējiem bioenerģijas ražošanas izejvielu veidiem, taču 
finansējuma trūkuma dēļ tuvākajā laikā šāda pilnīgas informācijas apkopojoša 
sistēma Latvijā nav iespējama 

 

4.tabula 
Biomasas piedāvājums enerģijas nolūkos 

 Iekšzemes 
izejvielu 
apjoms 

Importēto 
izejvielu 
apjoms 

Eksportēto 
izejvielu 
apjoms 

Neto 
apjoms 

Primārā 
enerģija, 

ktoe 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Biomasas piedāvājums siltumapgādei un elektroenerģijai: 

1. Koksnes biomasa, 
ko enerģijas 
ražošanai tieši 
piegādā no mežiem 
un citām ar 
kokaugiem klātām 
platībām (malka), 
tūkst. m3 

6226 5868 7 2 740 805 5493 5065 880 811 

2. Koksnes biomasas 
netiešā piegāde, 
tūkst. m3 

3482 3683 11 10 1209 1573 2284 2120 422 392 

2.1. Koksnes 
briketes, tūkst. m3 46 66 1 0 34 43 13 23 4 7 

2.2. Koksnes 
granulas, tūkst. m3 751 880 1 10 680 843 73 47 22 14 

2.3. Koksnes 
atlikumi, tūkst. m3 1206 1106 0 0 51 52 1156 1054 185 169 

2.4. Kurināmās 
šķeldas, tūkst. m3 1478 1631 8 0 444 635 1042 996 212 202 
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3. Salmi, cita 
biomasa, tūkst. t 2 4 - - - - 2 4 0,7 1,4 

4. Atkritumu 
poligonu gāze, cita 
biogāze, milj. m3 

15 21 - - - - 15 21 7 10 

5. Notekūdeņu dūņu 
gāze, milj. m3 5 6 - - - - 5 6 3 3 

Biomasas piedāvājums transportam: 
6.Bioetanols, tūkst. t 13,5 14,8 2,9 6,6 11,5 11,9 4,9 9,5 4 5 

7. Biodīzeļdegviela, 
tūkst. t 45 43,4 - 3,5 48 27,6 -3 19,3 -3 17 

Avots: CSP 
 
Koksnes aprēķinam ciešmetros tika izmantoti šādi koeficienti:  

• koksnes atlikumi, kurināmās šķeldas – 1 cieš. m3 = 2,5 ber. m3; 
• koksnes briketes, koksnes granulas – 1 cieš.m3 = 0,7 t. 

Primārās enerģijas potenciāla aprēķinam energoresursiem tika izmantotas 
sekojošas zemākās siltumspējas vērtības: 

 

Energoresurss Mērvienība Zemākā 
siltumspēja (TJ) 

Malka 6,7 
Koksnes briketes 11,9 
Koksnes granulas 12,6 
Koksnes atlikumi 6,7 
Kurināmās šķeldas 

1000 cieš. m3 

8,5 
Salmi 1000 t 14,4 

Atkritumu poligonu gāze milj. m3 19,51 – 2009.g. 
19,82 – 2010.g. 

Notekūdeņu dūņu gāze milj. m3 23,04 – 2009.g. 
22,80 – 2010.g. 

Bioetanols 1000 t 26,8 
Biodīzeļdegviela 1000 t 37,2 

 
1 TJ = 0,0239 ktoe 

 
Biodīzeļdegvielas neto apjoms 2009. gadā ir negatīvs, jo daļēji 

eksportam tika izmantoti iepriekš saražoti krājumi. 
CSP neveic biodegvielas un biogāzes ražošanai izmantotās biomasas 

uzskaiti. Latvijas biodegvielu ražotāju asociācija sniedza informāciju par 
iepirkto izejvielu daudzums biodegvielas ražošanai (4.a tabula). 
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4.a tabula 
Latvijas biodegvielu ražotāju iepirktais izejvielu daudzums biodegvielas 

ražošanai 
Iepirkts Latvijā 

(t) 
Iepirkts ES (t) Iepirkts ārpus ES 

(t) Izejviela 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Graudaugi, tai skaitā: 29532 29889 14354 27725 - - 
rudzi 3592 12603 2760 1142 - - 

kvieši 21890 14770 2841 20674 - - 
tritikāle 4050 2516 8753 5909 - - 

Rapsis 32118 48413 6631 3155 26627 14474 
Rapšu eļļa 4945 5590 1351 2678 10453 9962 

Avots: Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācija 

 
2010. gadā LAD ir apsekojis lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

platības vienības, kas ir lielākas par 1 ha zemes vienā vienībā, kopumā 
2 352 159 ha, un ir konstatējis sekojošo: 
1. Kopta lauksaimniecībā izmantojamā zeme (tiek apstrādāta vai vismaz 

uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī) – 1 983 260 ha; 
2. Neapstrādāta jeb nekopta lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 

368 900 ha, no kā: 
a. aizaugusi – 49 710 ha; 
b. nekopta – 316 341 ha 
c. apbūvēta – 2 849 ha. 

Pēc 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem 
enerģijas ražošanai izmantoto graudaugu un tehnisko kultūru sējumu platības, tai 
skaitā miežabrālis, bija 3135 ha.  

4.b tabula 
Iekšzemes lauksaimniecības zemes izmantošana enerģija kultūras audzēšanai 

Platība (tūkst. ha) Zemes izmantojums 2009 2010 
1. Zeme, ko aizņem parastie laukaugi un eļļas augi:   

rudzi 59 34,6 
kvieši 285,7 307,6 

tritikāle 13,8 12,1 
rapsis 93,3 110,6 

kukurūza 9,8 7,1 
2. Zeme, ko aizņem koki ar īsu cirtes apriti (kārkli, apses, baltalksnis)  ... 26 5,327 
3. Zeme, ko aizņem citas enerģijas kultūras, piemēram, zālaugi 
(miežabrālis, klūdziņu prosa, miskantes), sorgo  ... ... 

Avots: CSP 

                                                 
26 Dati nav pieejami. 
27 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskie rezultāti. 
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Latvijas apstākļos enerģētiskās koksnes ieguvei ir piemērotas vairākas 
sugas, tajā skaitā kārkli un apse. Ātraudzīga koku suga Latvijas apstākļos ir arī 
baltalksnis. Kārklus pagaidām neizmanto enerģijas iegūšanai. Tos dažu desmitu 
hektāru platībā audzē galvenokārt dekoratīvam lietojumam. Latvijā netiek veikta 
kārklu stādījumu platības uzskaite. Saskaņā ar Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūta "Silava" rīcībā esošo informāciju, vienas kārklu plantācijas lielākā 
platība ir 7 ha. Esošās kārklu plantācijas izvietotas tālu viena no otras.  

Tiek lēsts, ka Latvijā ar enerģētiskās koksnes audzēšanu plantācijās 
uzsākuši daži desmiti īpašnieku, kārkli ir iestādīti 30-50 ha lielā platībā. 
Savukārt, ātraudzīgās apses ir iestādītas aptuveni 200 hektāros, un ar to 
audzēšanu arī nodarbojas ap 10 audzētāju. 

Papildus norādām 2010. gadā iegūtos apjomus (4.c tabula), ko iespējams 
izmantot biogāzes ražošanā: 

• ilggadīgo zālāju siens, zaļbarība, skābbarība – 2720,9  tūkst. t; 
• kukurūza skābbarībai un zaļbarībai – 209,0  tūkst. t.  

Izlietojums 2010. gadā (izņemot: lopbarība, sēklas materiāls, zudumi un 
krājumi) graudaugiem – 7,7 tūkst. t un rapsim – 1,2 tūkst. t, ko var pieņemt kā 
izlietojumu enerģijas ieguvei. 

 
4.c tabula 

Kopraža kultūraugiem, ko iespējams izmantot enerģijas ražošanai 
Kopraža (tūkst. t)  2009 2010 

Rudzi 162,2 70,2 
Kvieši 1036,4 989,3 
Tritikāle 33,3 26,4 
Rapsis 204,7 226,3 
Kukurūza 226,6 209,0 

Avots: CSP 

 
Savukārt, ikgadējais biogāzes ražošanas izejvielu potenciāls (Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes provizoriskie dati) ir sekojošs: 
• liellopu mēsli - 32,2 milj. m3/gadā; 
• cūku mēsli - 20,0 milj. m3/gadā; 
• putnu mēsli - 21,6 milj. m3/gadā; 
• kautuvju atlikumi - 2,1 milj. m3/gadā; 
• augkopības atlikumi un zaļmasa - 20,0 milj. m3/gadā. 
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7. Izejvielu cenu un zemes izmantošanas izmaiņas 
Enerģētisko kultūraugu audzēšana Latvijā neatstāj tiešu ietekmi uz 

pārtikas un izejvielu cenām Latvijā.  Pārtikas un izejvielu cenas Latvijā tieši 
ietekmē globālie procesi ārpus valsts28. 

Pēdējo gadu laikā Latvija ir graudu un enerģētisko kultūraugu neto 
eksportētāja, un pašnodrošinājuma līmenis ir augsts. Tomēr, palielinoties 
enerģētisko kultūraugu ražošanas apjomiem, pārējo graudaugu ražošanas apjomi 
var samazināties. Turklāt ES-27 valstīs kopējās graudaugu platībās enerģētisko 
kultūraugu īpatsvars pārsniegs attiecīgo Latvijas rādītāju, jo palielināsies arī 
kukurūzas, sojas un citu graudaugu un eļļas kultūru ražošana bioenerģijas 
ieguvei. 

Šādam procesam būs netieša, bet ievērojama ietekme uz Latvijas tirgu, jo 
Latvijas pašnodrošinājums ar enerģijas augiem un augu eļļu nepārsniedz 3%. 

Izejvielu cenu un zemes izmantošanas izmaiņas 2009. un 2010. gadā 
sniegtas 4.d un 4.e tabulā. 

 
4.d tabula 

Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās) 
2009 201029  

% pret 2005. 
gadu (2005. g. 

– 100%) 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 

% pret 2005. 
gadu (2005. g. 

– 100%) 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 
Lauksaimniecības produkcija  108,5 98,9 103,8 95,7 
Augkopības produkcija 110,3 95,7 99,7 90,4 
Lopkopības produkcija  107,6 104,3 109,5 101,8 
Avots: CSP 

 
Nav sagaidāms, ka biodegvielas ražošana sākuma posmā konkurēs ar 

lauksaimniecības ražošanu, taču ilgākā laika periodā tas varētu būt stimulējošs 
faktors intensīvākās lauksaimniecības attīstībai Latvijā ar augstāku pievienoto 
vērtību. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme uz 2011. gada 1. janvāri Latvijā bija 2 423,2 tūkst. ha30, taču liela 
lauksaimniecības zemes daļa nav apstrādāta. Pēdējos gados novērojamā 
tendence samazināties lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībai un 
palielināties mežu platībai. Salīdzinot ar 2009. gadu, pērn samazinājusies 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme par 6 543 ha, tajā pašā laikā mežu platība 
                                                 
28 Pētījums „Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde” (2009. g.) – 
pieejams Latvijas vides administrācijas fonda interneta vietnē: 
http://lvafa.gov.lv/faili/petijumi/Biomasas_izmantosana.pdf 
29 Provizoriskie dati. 
30 Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2011. gada 1. janvāri – 
pieejams Valsts zemes dienesta interneta vietnē: http://www.vzd.gov.lv/sakums/publikacijas-un-
statistika/parskats/?id=807 
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palielinājusies par 6 693 ha. Savukārt lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
izmantošana Latvijā konstanti pieaug, tomēr 2010. gadā joprojām netika 
apstrādāta aptuveni ceturtā daļa lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
 

4.e tabula 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. ha) 

 2005 2009 2010 
Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1733,7 1833,0 1805,5 

- tostarp aramzeme 1091,8 1167,6 1173,4 
- tostarp ilggadīgie stādījumi (neieskaitot zemenes) 12,8 5,9 6,8 

- tostarp pļavas un ganības 628,9 659,4 625,2 
Avots: CSP 
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8. Otrās paaudzes biodegvielu attīstība un īpatsvars 
Pašlaik Latvijā netiek ražotas un izmantotas otrās paaudzes biodegvielas, 

kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes izejvielām un 
lignocelulozes izejvielām. 2010. gadā biodegvielu ražošanai tika izmantoti 
graudaugi, rapsis un rapšu eļļa.  

 

5.tabula 
Direktīvas 2009/28/EK 21.panta 2.punktā minēto biodegvielu ražošanas un 

patēriņš 
21.2. panta biodegvielas31 2009 2010

21.2. panta biodegvielu kopējā ražošana 0 0 
21.2. panta biodegvielu kopējais patēriņš 0 0 
21.2. panta degvielu īpatsvars % no kopējās atjaunojamās 
enerģijas transportam 

0 0 

 

                                                 
31 Biodegvielas, ko ražo no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes izejvielām un lignocelulozes 
izejvielām. 
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9. Biodegvielu un bioloģiski šķidro kurināmo ražošanas ietekme un vidi 
Latvijā enerģētiskos kultūraugus audzē biodegvielas – bioetanola, tīras 

augu eļļas un biodīzeļdegvielas – ražošanai. Bioetanola ražošanai izmanto 
kviešus, rudzus un tritikāli, bet tīras augu eļļas un biodīzeļdegvielas ražošanai 
pārsvarā izmanto rapsi. Kukurūzas skābbarības biomasu, kā substrātu izmanto 
biogāzes ieguvei32.  

Enerģētisko augu izvēle, to audzēšanas vietas un audzēšanas tehnoloģija 
spēlē ievērojamu lomu vai noteikta biodegvielas veida ražošana pozitīvi vai 
negatīvi ietekmē apkārtējo vidi, kā arī nosaka šīs ietekmes pakāpi. 

Ja enerģētiskās kultūras tiks audzētas uz degradētām augsnēm vai 
atmatām, meža cirsmām, vai ļoti nabadzīgās augsnēs, mazauglīgo zālāju 
platībās, un ja augsnes mineralizācija tiks novesta līdz minimumam, tad to 
audzēšana potenciāli var pozitīvi ietekmēt bioloģisko daudzveidību ekosistēmās 
tās atjaunošanas vai dabas vides funkciju saglabāšanas ceļā.  

Situācijas, kad augsti enerģētiskas lopbarības vai pārtikas sugas nomainīs 
citas monokultūras to tieša ietekme uz bioloģisko daudzveidību būs neliela, bet 
ja biomasas ražošana enerģijas ieguvei būtiski izmainīs zemes izmantošanas 
uzdevumus, tas var negatīvi ietekmēt bioloģisko daudzveidību. 

Zemes lietošanas veidu izmaiņas, kas ir saistītas ar enerģētisko graudaugu 
audzēšanu var ietekmēt ogļskābās gāzes emisiju. Ja zemju platības enerģētisko 
kultūru audzēšanai atradīsies uz degradētajiem zemes nogabaliem, oglekļa 
sekvestrācija var būt palielināta, kas novestu pie daļējas klimata izmaiņu 
novēršanas. 

Lauksaimniecības kultūraugu audzēšana var negatīvi ietekmēt ūdens 
resursus, īpaši kad tiek izmantotas pirmās paaudzes tradicionālās viengadīgās 
kultūras. Tādas lauksaimniecības kultūras, kā kukurūza, miežabrālis, austrumu 
galega izceļas ar augstu ūdens patēriņu un relatīvi zemu ūdens izmantošanas 
efektivitāti. 

Alternatīva enerģijas un biodegvielas ieguves palielināšana, kas balstīta uz 
tradicionālām viengadīgām kultūrām, var novest pie augsnes erozijas 
palielināšanās, barības vielu un bioloģiskās daudzveidības pazemināšanās 
augsnē, sakarā ar nepieciešamību rūpīgāk apstrādāt augsni. Piemēram, kviešiem, 
rapsim un kukurūzai nepieciešama rūpīgāka augsnes apstrādāšana, salīdzinot ar 
klūdziņu, prosu vai miežabrāli. Tomēr, ja enerģētisko lauksaimniecības kultūru 
audzēšanai tiek izmantotas neizmantojamas degradētas augsnes, erozijas līmenis 
var būtiski pazemināties, pateicoties palielinātajam augsnes segumam, īpaši tur, 
kur tiek izmantotas daudzgadīgie lauksaimniecības kultūraugi. Piemēram, 
daudzgadīgie zālaugi, topinambūrs var stabilizēt augsni un saglabāt mitrumu 
augšanas laikā. 

                                                 
32 Pētījums „Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde” (2009. g.) – 
pieejams Latvijas vides administrācijas fonda interneta vietnē: 
http://lvafa.gov.lv/faili/petijumi/Biomasas_izmantosana.pdf  

http://lvafa.gov.lv/faili/petijumi/Biomasas_izmantosana.pdf
http://lvafa.gov.lv/faili/petijumi/Biomasas_izmantosana.pdf
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Cita potenciāla izdevība no enerģētisko kultūru audzēšanas uz 
degradētajām vai mazauglīgām augsnēm, ir pazemināta barības elementu 
izskalošanās no augsnes, kas nodrošinās būtisku augsnes auglības un oglekļa 
satura paaugstināšanu. 

Iespējamā problēma, kas ir ciešā saiknē ar enerģētisko kultūraugu 
audzēšanu un izejvielu ieguvi, ir saistīta ar potenciāli invazīvu sugu introdukciju 
Latvijā. Dažām sugām, kuras ir potenciāli perspektīvas nākotnes biodegvielas 
ieguvei piemīt tādas īpašības, kas raksturīgas invazīvām sugām. Šīs īpatnības 
ietver sevī ātru attīstību, ūdens izmantošanas augstu efektivitāti un lielu 
produktīvu ilggadību. Tas izsauc bažas, ka, līdzko tādas lauksaimniecības 
kultūras tiks ieviestas, tās var kļūt invazīvas, izspiest vietējas sugas un novest 
pie bioloģiskās daudzveidības pazemināšanās. Piemēram, tādas potenciāli 
augstproduktīvas sugas bioenerģijas ieguvei kā miskante (Miscanthus) un 
klūdziņu prosa (Panicum virgatum) dažās valstīs pieskaita pie invazīvām 
sugām.33 

                                                 
33 Pētījums „Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde” 
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10. SEG emisijas neto ietaupījums, izmantojot atjaunojamo enerģiju 
Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta k) apakšpunkts paredz, ka EK 

iesniedzamajā ziņojumā par tādas enerģijas, ko iegūst no atjaunojamiem 
energoresursiem, veicināšanas un izmantošanas progresu, ir jāiekļauj 
informācija par paredzamo siltumnīcas efekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas 
neto ietaupījumu, kas panākts, izmantojot no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotu enerģiju. 

Biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmiem un to fosilo 
kurināmo komparatoru SEG ietekmes aprēķina nosacījumi ir noteikti Direktīvas 
2009/28/EK 22. panta 2. punktā. Latvijā kā biodegviela tiek izmantots kviešu 
etanols un rapšu sēklu biodīzeļdegviela. 2009. gadā enerģijas galapatēriņā 
transportā bioetanols bija 108 TJ, biodīzeļdegviela – 65 TJ. 2010. gadā 
bioetanols bija 350 TJ un biodīzeļdegviela – 787 TJ. SEG emisiju ietaupījumi no 
biodegvielu izmantošanas transportā 2009. gadā bija 5347,278 t CO2 ekv., 
savukārt 2010. gadā tie bija 34302,692 t CO2 ekv. 

Attiecībā uz citiem atjaunojamo energoresursu veidiem SEG emisijas 
ietaupījumu aprēķina metodoloģija Direktīvā 2009/28/EK nav sniegta. Veidlapā 
dalībvalstu progresa ziņojumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK norādīts, ka, 
aprēķinot SEG emisijas neto ietaupījumus, kas panākti, izmantojot no 
atjaunojamajiem energoresursiem saražotu enerģiju, elektroenerģijai un 
siltumenerģijai ieteicams izmantot ES mēroga fosilā kurināmā komparatorus, 
kas noteikti EK ziņojumā Eiropas Padomei un Eiropas Parlamentam par 
ilgtspējības prasībām, kas attiecas uz cietās un gāzveida biomasas izmantošanu 
elektroenerģijas, siltumenerģijas un dzesēšanas enerģijas ražošanai, ja nav 
pieejamas jaunākas aplēses. Latvijas iestāžu rīcībā nav pieejama informācija par 
tehnoloģiju raksturlielumiem, kas ir nepieciešama, lai aprēķinātu SEG emisijas 
ietaupījumu siltumenerģijas, dzesēšanas un elektroenerģijas ražošanā no cietās 
un gāzveida biomasas saskaņā ar šajā ziņojumā piedāvāto SEG emisijas 
aprēķina metodoloģiju. 

Izmantojot pieeju, kas tiek izmantota emisiju tirdzniecības sistēmā, 
cietajai un gāzveida biomasai SEG emisijas faktoru enerģijas (gan 
elektroenerģijas, gan siltumenerģijas) ražošanai pieņem par „0”. 

Latvijas iestādes uzskata, ka SEG emisijas faktors enerģijas ražošanai no 
saules kolektoriem, saules elektrostacijām un hidroelektrostacijām ir jāpieņem 
par „0”, jo minēto iekārtu darbībai nav nepieciešama energoresursu ražošana, 
pārstrāde un transportēšana. Attiecībā uz SEG emisijas ietaupījumu enerģijas 
ražošanai no siltumsūkņiem ir jāņem vērā siltumsūkņu darbības nodrošināšanai 
izmantotais elektroenerģijas apjoms, kas atsevišķi nav uzskaitīts. 

Latvijā saražotās un iepirktās elektroenerģijas CO2 emisijas faktors bruto 
elektroenerģijas patēriņam 2010. gadā: 
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• 2010.gadā CO2 emisijas faktors bruto elektroenerģijas patēriņam ar 
koģenerācijas korekciju34 (t CO2 / MWh) – 0,094; 

• 2010.gadā CO2 emisijas faktors bruto elektroenerģijas patēriņam no 
fosilajiem kurināmajiem ar koģenerācijas korekciju31 (t CO2 / MWh) –0,235 
(tiek izmantots SEG emisiju ietaupījumu no atjaunojamās elektroenerģijas 
izmantošanas aprēķinam). 

Aprēķinot SEG emisiju ietaupījumu no atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas apsildes un dzesēšanas nolūkā, tiek izmantots fosilā kurināmā 
komparators 87 g CO2 / MJ, kas noteikts EK ziņojumā Eiropas Padomei un 
Eiropas Parlamentam par ilgtspējības prasībām, kas attiecas uz cietās un 
gāzveida biomasas izmantošanu elektroenerģijas, siltumenerģijas un dzesēšanas 
enerģijas ražošanai. 

 
6.tabula 

SEG emisiju ietaupījums, izmantojot AE (t CO2 ekv.) 
Vides aspekti 2009 2010 

Kopējie aplēstie SEG emisijas neto ietaupījumi no 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas35 5 047 388 4 989 773 

- no atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanas 691 682 720 626 
- no atjaunojamās enerģijas izmantošanas apsildes 
un dzesēšanas nolūkā 4 329 990 4 214 280 

- no atjaunojamās enerģijas izmantošanas transportā 25 716 54 867 
 

                                                 
34 koģenerācijas korekcija nozīmē to, ka aprēķinā neņem vērā koģenerācijas stacijās patērēto to kurināmā daļu, 
kas nosacīti ir izmantota siltumenerģijas ražošanā 
35 Gāzes, elektroenerģijas un ūdeņraža īpatsvars atjaunojamās enerģijas avotos norādīts pēc galapatēriņa 
(elektroenerģija, apsilde, dzesēšana vai transports) un kopējos aplēstajos SEG ietaupījumos uzskaitīts tikai vienu 
reizi. 
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11. Indikatīvā līkne 
7.tabula 

AE faktiskā pārprodukcija/deficīts salīdzinājumā ar indikatīvo līkni36 (tūkst. toe) 
 2009 2010 

Apsilde un dzesēšana 151 138 

Elektroenerģija 0 10 

Transports -23 -7 

Kopējais AE galapatēriņš 123 136 
Avots: EM 

 
Kopējais AE galapatēriņš pārsniedz rīcības plānā paredzēto, taču AE daļa 

transporta sektorā atpaliek no plānotās vērtības. 2010. gadā, salīdzinot ar 
2009. gadu, šī atšķirība ir mazinājusies. Paredzams, ka turpmāk AE izmantošana 
būs aptuveni vienāda ar rīcības plānā paredzētajām vērtībām.  

Īpaša uzmanība jāpievērš energoefektivitātes pasākumiem, lai 
nemazinātos AE īpatsvars kopējā bruto enerģijas galapatēriņā. 

11.1. Statistiskie pārvedumi, kopīgi projekti un kopīgās atbalsta shēmas 
2009. un 2010. gadā Latvija nav sadarbojusies un neplāno sadarbību ar ES 

dalībvalstīm un trešajām valstīm kopējos projektos, kas saistīti ar 
elektroenerģijas, siltumapgādei un dzesēšanai izmantojamās enerģijas ražošanu 
no atjaunojamajiem energoresursiem. Latvija šajā periodā nav pieņēmusi 
lēmumus par valsts atbalsta shēmu apvienošanu vai daļēju koordinēšanu. Latvija 
nav vienojusies ar citām ES dalībvalstīm par noteikta no AER saražotas 
enerģijas daudzuma statistisku nodošanu vai saņemšanu. 

                                                 
36 Pārprodukcija norādīta ar pozitīvām vērtībām, produkcijas iztrūkums – ar negatīvām. 
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12. Bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars atjaunojamās enerģijas 
ražošanā 

Ar MK 2007.g. 14.jūnija rīkojumu Nr. 371 tika apstiprināts „Biogāzes 
ražošanas un izmantošanas attīstības programmas projekts 2007.- 2011.gadam”. 
Projekta ietvaros Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs gatavo 
ikgadējo pārskatus par noārdāmiem atkritumiem un materiāliem. Pēdējais 
publicētais pārskats ir par 2009. gadu.  

Bioloģiski noārdāmie atkritumi un atlikumi (materiāli) ir viena no 
potenciālajām izejvielām biogāzes ražošanai. To sadalīšanās procesā tiek 
izdalīta biogāze, kas ir izmantojama kā kurināmo enerģijas ražošanai. 

Atbilstoši biogāzes ražošanas programmai Latvijā biogāzi var iegūt no: 
1. Lauksaimnieciskās ražošanas atkritumiem un atlikumiem; 
2. Atsevišķiem rūpnieciskās ražošanas (īpaši pārtikas produktu ražošanas) 

procesu atkritumiem; 
3. Bioloģiski noārdāmiem sadzīves atkritumiem; 
4. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas rezultātā izdalītām dūņām. 

Lai veiktu nepieciešamo datu pilnīgu apkopojumu, ir jāizmanto vairāki 
datu avoti: 
1. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze „Nr.3 –

Atkritumi”, kurā ir uzkrāti valsts statistikas pārskata “Nr. 3. – Pārskats par 
atkritumiem” dati; 

2. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze „Nr. 2 – 
Ūdens”, kas aptver datus par notekūdeņu attīrīšanas rezultātā izdalītajām 
dūņām; 

3. Latvijas CSP datu apkopojums no apsekojuma par lauksaimniecības sektora 
atkritumiem „1-Atkritumi (lauksaimniecība)”, apsekojums tiek veikts ik pēc 
2 gadiem, pēdējais - par 2010.g. 

Dati par lauksaimniecības atkritumiem un atlikumiem daļēji ir aptverti ar 
valsts statistikas pārskatu „Nr. 3 – Pārskats par atkritumiem”, jo atbilstoši 
atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem tiesību aktiem (Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 3. panta 3. daļai) kūtsmēsli, kas rodas vai tiek 
izmantoti lauksaimniecībā, netiek klasificēti kā atkritumi. Tāpēc to uzskaite ir 
jāveido no citiem datu avotiem – ne no datu bāzes par atkritumiem. 

Ar 2006. gadu CSP ir uzsākusi apsekojumu un datu vākšanu no 
lauksaimniecības uzņēmumiem par to saimnieciskās darbības atkritumiem 
(Pārskats „1-Atkritumi (lauksaimniecība)”), kuru veic reizi divos gados. Šajā 
aptaujā ir ietverti arī kūtsmēsli un augkopības atlikumi. Pārskats balstās uz 
lauksaimniecības uzņēmumu (lielfermas un lielākās zemnieku saimniecības) 
aptauju, iegūtos datus statistiski vispārinot valsts mērogā. Dati tiek iegūti 
aprēķinu ceļā, pielietojot pārrēķina koeficientus (faktorus) no tilpuma uz masas 
vienībām. Tos var pietiekami labi izmantot biogāzes ražošanai pieejamo 
izejmateriālu (kūtsmēslu, augkopības atlieku) apjoma novērtēšanai. 
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Rūpnieciskās ražošanas procesu atkritumos nozīmīgākais izejmateriālu 
avots organisko atkritumu biotehnoloģiskajai pārstrādei ir pārtikas ražošanas 
procesu atkritumi, kā arī komunālo un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas rezultātā 
izdalītās dūņas. Datus par pārtikas rūpniecības atkritumiem no A un B 
kategorijas uzņēmumiem var iegūt no valsts statistikas pārskata „Nr. 3 – 
Pārskats par atkritumiem”. Pārskats gan neaptver mazos pārtikas ražošanas 
uzņēmumus. Dati par notekūdeņu dūņām no komunālo notekūdeņu 
apsaimniekošanas ir iegūstami no valsts statistiskā pārskata „Nr. 2 – Pārskats par 
ūdens resursu lietošanu”. 

Ar valsts statistikas pārskatu „Nr. 3 – Pārskats par atkritumiem” par 
2009.g. ir uzskaitīts –70 407 t koksnes atkritumu (galvenokārt zāģu skaidas). 
Lielākā daļa no tiem tika sadedzināti kā kurināmais vietējās katlu mājās. Taču 
reālais izmantojamais koksnes atlikumu daudzums Latvijā ir ievērojami lielāks, 
jo visi koksnes atlikumi netiek uzskaitīti. 

Lai noteiktu un novērtētu bioloģiski noārdāmo sadzīves (tai skaitā 
mājsaimniecības) atkritumu daudzumu, tiek izmantoti dati no valsts statistikas 
pārskata „Nr. 3 – Pārskats par atkritumiem”, apkopojot savāktos daudzumus par 
atkritumu veidu klasifikatora 20 grupu – “Sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi 
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi, arī atsevišķi 
savāktie atkritumu veidi, kas savākti no tiešajiem atkritumu radītājiem”. 

Ir grūti novērtēt, cik daudz bioloģiski noārdāmo atkritumu ir nešķirotos 
sadzīves atkritumos. Saskaņā ar Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas 
atskaitē „Priekšlikumi stratēģijai par bioloģiski noārdāmo atkritumu 
apsaimniekošanu atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas 1999/31/EK par 
atkritumu apglabāšanu un MK 2002. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 15 
prasībām” (LASA, Rīga, 2004) pamatoto, bioloģiski noārdāmie atkritumi veido 
ap 57% no mājsaimniecību un tiem līdzīgiem sadzīves atkritumiem. Tā kā nav 
pieejami citi, jaunāki šāda veida pētījumi par sadzīves atkritumu sastāvu Latvijā, 
tad biogāzes ražošanai teorētiski izmantojamo organisko atkritumu apjomu var 
noteikt, piemērojot šo proporciju savāktajiem nešķirotajiem sadzīves 
atkritumiem. Reāli šādam nolūkam izmantojamais daudzums būs ievērojami 
mazāks, jo bez papildus šķirošanas un apstrādes biogāzes ražošana no 
nešķirotiem atkritumiem būs neefektīva un neatmaksāsies.  
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13. Pasākumi atbilstoši Direktīvas 2009/28/EK 22.panta 3.punktam 
Latvijas neplāno tuvākajā laikā izveidot atsevišķu administratīvu iestādi, 

kas atbild par atļauju izsniegšanas, sertificēšanas un licencēšanas pieteikumu 
apstrādi attiecībā uz atjaunojamos energoresursus izmantojošām ražošanas 
iekārtām un palīdzības sniegšanu pieteikumu iesniedzējiem. Šādas iestādes 
izveide nepamatoti palielinātu administratīvo slogu. Iespējamie ieguvumi no 
atsevišķas administratīvās iestādes izveides būs nesamērojami, salīdzinot ar tam 
nepieciešamiem resursiem. Tajā pašā laikā no 2012. gada 1. janvāra 
elektroenerģijas ražotājam, kura darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu 
“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, ir tiesības uzsākt elektroenerģijas 
ražošanu, ja tas reģistrēts elektroenerģijas ražotāju reģistrā, kas, salīdzinot ar 
līdz šim pastāvošo licencēšanas kārtību, ir vienkāršota, jo elektroenerģijas 
ražotāja reģistrēšanai nav nepieciešams regulatora lēmums.  

Tāpat Latvija neplāno nodrošināt automātisku plānošanas un atļauju 
pieteikumu apstiprināšanu atjaunojamos energoresursus izmantojošām ražošanas 
iekārtām, ja atļauju izsniegšanas iestāde nav atbildējusi noteiktajos termiņos. 
EM nav saņēmusi sūdzības par atbildes nesniegšanu likumā noteiktajos 
termiņos. Atļauju pieteikumi tiek izskatīti savlaicīgi. 

Latvija neplāno norādīt ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kas piemērotas no 
atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas ekspluatēšanai, plānojot 
zemes izmantošanu, un centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas izveidošanai. 

Informāciju par lauksaimniecībā izmantoto zemi var iegūt Lauku atbalsta 
dienestā. Informācija var būt noderīga, novērtējot enerģijas ražošanas iespējas 
no biomasas. Lauku reģistrs ir veidots kā ģeogrāfiskā informācijas sistēma 
(ĢIS), kurā tiek uzturēta informāciju par lauksaimniecībā izmantoto zemi lauku 
bloku veidā. 
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Latvijas primāro energoresursu bilancē AER tradicionāli ieņem nozīmīgu 

vietu. Galvenie izmantojamie AER veidi ir cietā biomasa, galvenokārt koksne, 
un hidroenerģija, mazākā mērā tiek izmantota arī vēja enerģija, biogāze un 
salmi. Šo resursu potenciāls nav vēl pilnībā izmantots. 

Vislielākais īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā Latvijā ir apsildei un 
dzesēšanai, ieskaitot centralizēto siltumenerģiju. Tieši siltumenerģētikā ir 
vislielākās iespējas apgūt vietējos atjaunojamos resursus ar visaugstāko 
efektivitāti. Visa veida siltumapgādē – centralizētajā, lokālajā un individuālajā – 
kā atjaunojamais energoresurss pārsvarā tiek izmantota kurināmā koksne un tās 
produkti.  

Saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK Latvijas vispārējais mērķis ir palielināt 
no AER saražotās enerģijas īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā līdz 40% 
2020. gadā. 2009. gadā no AER iegūtās enerģijas apjoms bija 1454 ktoe, bet 
2010. gadā – 1456 ktoe. Taču no AER saražotās enerģijas īpatsvars enerģijas 
bruto galapatēriņā 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, samazinājās un 
sasniedza tikai 32,5%. Tas izskaidrojams ar faktiskā enerģijas bruto patēriņa 
pieaugumu. 

Lai Latvija sasniegtu Direktīvā 2009/28/EK uzstādīto mērķi, jāpievērš liela 
uzmanība ne tikai enerģijas ražošanas no AER palielināšanai, bet arī 
energoefektivitātes pasākumiem.  

Energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana 
ražošanas, transportēšanas un patēriņa posmā ir viens no galvenajiem Latvijas 
attīstības un enerģētikas politikas uzdevumiem. Energoefektivitātes 
paaugstināšana pozitīvi ietekmēs enerģijas apgādes drošību, klimata pārmaiņu 
samazināšanu un valsts ekonomikas konkurētspēju. 

Rīcības plānā enerģijas bruto galapatēriņa prognozēšanai tika pielietots 
ekonometriskais modelis, kurā par izejas datiem tika izmantoti teorētiski 
aprēķināti koeficienti un atsevišķi makroekonomiskie rādītāji, kā svarīgākos 
minot vērojamās Latvijas IKP izmaiņas, elastisitātes koeficientus, enerģijas un 
kurināmo cenu izmaiņas, kā arī energointensitātes izmaiņas. Papildus tam, tika 
ņemtas vērā tendences, ko ietekmēja ekonomiskā lejupslīde Latvijā. Prognozētā 
enerģijas bruto galapatēriņa dinamika ir cieši saistīta ar valsts IKP dinamiku, 
tāpēc turpmāk plānotās enerģijas bruto galapatēriņa prognozes tiks koriģētas 
ievērojot faktiskos IKP datus un precizētās IKP prognozes. 

Izvērtējot progresu AER izmantošanā enerģijas ražošanā, paredzams, ka 
turpmāk AE izmantošana Latvijā būs aptuveni vienāda ar rīcības plāna 
indikatīvajā līknē plānotajām vērtībām, un Direktīvā 2009/28/EK uzstādītais 
mērķis 2020. gadā tiks sasniegts. 
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Mērvienības 
J – džouls 
W –vats 
kWh –kilovatstunda  
toe – tonna naftas ekvivalenta 
V− volts  
m3 – kubikmetrs 
l – litrs 
kg – kilograms (103 gramu) 
t – tonna 
ha – hektārs 
 

Decimālie prefiksi 
k – kilo (103) 
M – mega (106) 
G – giga (109) 
T – tera (1012) 
P− peta (1015) 
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