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Ievads 
 
 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes direktīvu 2003/30/EK par biodegvielu un 
citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā, dalībvalstīm 
jānodrošina, lai to tirgū laistu biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu kā minimums 2% 
apmērā no visa tā benzīna un dīzeļdegvielas kopējās energoietilpības, kas transporta 
vajadzībām laisti to tirgū līdz 2005. gada 31. decembrim un 5.75% apmērā no visa tā benzīna 
un dīzeļdegvielas kopējās energoietilpības, kas transporta vajadzībām laisti to tirgū līdz 2010. 
gada 31. decembrim. 

Biodegvielu kategorijā ietilpst vesela rinda degvielu un katrai no šīm degvielām ir 
atšķirīgas fizikāli-ķīmiskās īpašības, iegūšanas tehnoloģijas, izejvielas, dažāds radītais efekts 
aizvietojot esošās naftas degvielas. Šo faktoru kopums lielā mērā ietekmē to, cik sekmīga būs 
attiecīgās biodegvielas ieviešana konkrētā valstī. 

Transports aptver vairākus transporta veidus, kuru izmantošanas pakāpe attiecīgajā 
valstī ir atkarīga no daudziem faktoriem un starp valstīm to izmantošana var ievērojami 
atšķirties. Katrā transporta veidā ir plašs transportlīdzekļu diapazons, kuru darbināšanas 
iespējas ar biodegvielām var būt atšķirīgas, atkarībā no izmantotā iekšdedzes motora tipa. 

Katra no biodegvielām, aizvietojot naftas izcelsmes degvielas, dod atšķirīgu efektu 
apkārtējās vides uzlabošanā. Biodegvielu kombinācija, kuru attīsta katrā konkrētajā valstī, arī 
noteiks to kādi ir kopējie uzlabojumi apkārtējā vidē kopumā valstī. 

Taču ņemot vērā biodegvielu „vājo ekonomiku” salīdzinājumā ar naftas izcelsmes 
degvielām ir nepieciešams radīt īpaši labvēlīgus apstākļus biodegvielu ievadīšanai esošo 
degvielu tirgū. Labvēlīgo apstākļu radīšanai var tikt izmantoti ļoti dažādi instrumenti, kuriem ir 
savas priekšrocības un trūkumi, turklāt instrumentu vai atbalstošo pasākumu iedarbības 
efektivitāte var ievērojami atšķirties katrā valstī.  

Minētā direktīva ir saistoša arī Latvijai, tādēļ minētie apsvērumi ir jāizanalizē ņemot vērā 
konkrēto Latvijas situāciju. Šajā gadījumā būtiski ir izvēlēties Latvijā piemērotākās 
biodegvielas, kuras ļautu sasniegt direktīvas izvirzītās prasības ar mazāko līdzekļu ieguldījumu 
un ar lielāko ekoloģisko efektu. 

Izejot no minētajiem apsvērumiem, šī pētījuma mērķis ir analizēt un izvērtēt Latvijā 
lietojamo biodegvielu veidus, to ražošanas un izmantošanas potenciālās iespējas dažāda veida 
transportā, šķēršļu novēršanas un veicināšanas instrumentu ieviešanas iespējas, kas kopumā 
sekmētu Direktīvas prasību izpildi. 
 



 4 

1. Biodegvielu raksturojums 

1.1. Iespējamie biodegvielu veidi 

 
Augstāk minētā ES direktīva uzskaita veselu rindu produktu vai degvielas, kuras ir 

uzskatāmas par biodegvielām. Tās ir [10]: 

 “bioetanols”: etanols, ko iegūst no biomasas un/vai atkritumu bioloģiski noārdāmās 
frakcijas un ko izmanto par biodegvielu; 

 “biodīzeļdegviela”: metilesteris, ko iegūst no augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam 
ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot par biodegvielu; 

 “biogāze”': gāzdegviela, ko iegūst no biomasas un/vai bioloģiski noārdāmām 
atkritumu frakcijām un ko var attīrīt, līdz tās kvalitāte ir līdzvērtīga dabasgāzes 
kvalitātei, un ko izmanto par biodegvielu, vai gāzģeneratora gāze; 

 “biometanols”: metanols, ko iegūst no biomasas un ko var izmantot par biodegvielu; 

 “biodimetilēteris”: dimetilēteris, ko iegūst no biomasas un ko var izmantot par 
biodegvielu; 

 “bio-ETBE (etil-terc-butilēteris)”: ETBE, ko iegūst no bioetanola. Bio-ETBE tilpuma 
daļa, ko uzskata par biodegvielu, ir 47 %;  

 “bio-MTBE (metil-terc-butilēteris)”: no biometanola iegūta degviela. Bio-MTBE 
tilpuma daļa, ko uzskata par biodegvielu, ir 36 %;  

 “sintētiskās biodegvielas”: sintētiskie ogļūdeņraži vai sintētisko ogļūdeņražu 
maisījumi, ko iegūst no biomasas; 

 “bioūdeņradis”: ūdeņradis, ko iegūst no biomasas un/vai atkritumu bioloģiski 
noārdāmajām frakcijām un ko var izmantot par biodegvielu; 

 “tīra augu eļļa”: augu eļļa, ko spiežot, ekstrahējot vai ar līdzvērtīgu paņēmienu 
iegūst no eļļas augiem, nerafinēta vai rafinēta, tomēr ķīmiski nemodificēta, 
piemērota attiecīgu veidu dzinējiem, emisijas prasībām atbilstoša.  

Biodegvielas tiek grupētas 3 paaudzēs: 

 Pirmā paaudze ir biodegvielas, kuras ir pieejamas šodien, piemēram, biogāze, 
etanols un RME. 

 Otrās paaudzes biodegvielas ir degvielas , kuras iegūtas biomasas gazificēšanas 
ceļā (dimetilēteris, sintētiskās biodegvielas u.c.) un etanols no celulozi saturošām 
izejvielām. 

 Trešās paaudzes biodegvielu grupā ietilpst ūdeņradis, ko iegūst no bioloģiskas 
izcelsmes izejvielām. 

 
Šobrīd Latvijā lielākos vai mazākos apjomos no minētajiem produktiem tiek ražoti 

bioetanols, biodīzeļdegviela, biogāze un tīra augu eļļa. Taču, ņemot vērā citu valstu pieredzi 
biodegvielu plašākā ieviešanā, Latvijā reāli tuvākajā laikā lielākos apjomos būtu iespējams 
realizēt bioetanolu, biodīzeļdegvielu un ETBE. Atšķirībā no bioetanola un biodīzeļdegvielas, 
ETBE ražošanas pieredze Latvijā pagaidām vēl nav. ETBE ražotni 2005. gadā ir plānots atklāt 
Lietuvā Mažeiķu Naftas uzņēmumā [23].  

Meklējot un analizējot alternatīvas tradicionālajām degvielām, vienmēr ir jāņem vērā 
vesela rinda jautājumu, kas saistīti ar šo jauno degvielu, šajā gadījumā biodegvielu, ražošanu, 
izejvielu nodrošinājumu, nogādi līdz patērētājam, jauno degvielu piemērotību izmantošanai 
esošajos transportlīdzekļus, izmaksām, ietekmi uz apkārtējo vidi u.t.t. Taču viens no 
jautājumiem, ar kuru visciešāk saistīts ir jauno degvielu lietotājs jeb patērētājs ir jautājums par 
šo degvielu piemērotību izmantošanai esošajos transportlīdzekļos no tehniskā viedokļa. 
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To, cik minētās biodegvielas ir tehniski piemērotas izmantošanai esošajos 
transportlīdzekļos, nosaka to degvielas īpašības un to atšķirības no tradicionālo degvielu – 
benzīna un dīzeļdegvielas – īpašībām. 

Atšķirības degvielas īpašībās lielā mērā arī nosaka to, ka biodegvielas tirgū pamatā 
iespējams realizēt vai nu „tīras” biodegvielas veidā speciāli piemērotiem automobiļiem vai 
„maisījumu” degvielu veidā, tādās proporcijās, ka tas neietekmē transportlīdzekļu motoru 
darbību.[11] 

Konkrētās biodegvielas īpašības arī nosaka to, kura veida transportlīdzekļiem un 
motoriem tā ir piemērotāka. 
 

1.2. Bioetanols 

 
Etanols kā biodegviela var būt izmantojams dažādos veidos: kā tīrs etanols (E95, 

patiesībā 95 tilp.% etanols ar 4% ūdeni), kā E85 (85 tilp.% ar benzīnu), kas paredzēts 
lietošanai maināma sastāva degvielas automobiļos, un kā maisījums ar benzīnu līdz 5 tilp.% 
apmērā vai tā atvasinājuma ETBE formā.[16] 

 
Bioetanols ir vairāk piemērots izmantošanai dzirksteles aizdedzes motoros vai benzīna 

motoros tā augstā oktānskaitļa dēļ. Slikto uzliesmošanas īpašību dēļ, etanols ir mazāk 
piemērots kompresijas aizdedzes motoriem jeb dīzeļmotoriem. Taču arī šajā gadījumā eksistē 
rinda problēmas risinājumu, piemēram, neliela daudzuma dīzeļdegvielas iesmidzināšana, spirta 
fumigācija, elektriskās aizdedzes sistēmas (dzirksteles jeb kvēlsveces) uzstādīšana vai 
piedevu pievienošana.[12] 

Etanola augstais oktānskaitlis salīdzinājumā ar benzīnu (1. tab.) nodrošina tam labākas 
antidetonācijas īpašības nekā benzīns.  
 

1. tabula 

Bioetanola un benzīna fizikālās īpašības 

Rādītāji Etanols ETBE Benzīns 

Masas siltumspēja, MJ/kg 26,6 36,6 43,8 

Tilpums siltumspēja, MJ/l 21,0 26,9 32,0 – 33,7 

Blīvums, g/cm3 0,794 0,740 0,73 – 0,77 

Oktānskaitlis (pētniecības metode) 106 – 111 116 – 120 79 – 98 

Oktānskaitlis (motora metode) 89 – 100 98 – 104 71 - 90 

 
Augstais oktānskaitlis bioetanolam dod iespēju palielināt motora kompresijas pakāpi, kā 

rezultātā ir iespējams palielināt motora jaudu. 
Etanolā esošais skābeklis uzlabo degvielas izmantošanas efektivitāti, nodrošinot tīrāku 

sadegšanas procesu arī pie relatīvi zemām temperatūrām. 
Degvielas iztvaikošanas spējas rādītājs - piesātināto tvaiku spiediens (PTS)– etanolam ir 

ļoti zems. Tas norāda uz degvielas lēnu iztvaikošanu, kas no vienas puses ir priekšrocība, jo 
iztvaikojošo vielu koncentrācija gaisā ir maza un līdz ar to ir minimāla sprādzienbīstamība, bet 
no otras puses tas ir trūkums, jo pasliktinās motora iedarbināšana pie zemas apkārtējās 
temperatūras. Ja temperatūra zemāka par 20°C, motorus, kuri izmanto tīru bioetanolu, bez 
palīglīdzekļiem nav iespējams iedarbināt. Tiek uzskatīts, ka auksta motora iedarbināšanas 
problēma ir viens no nozīmīgākajiem šķēršļiem attiecībā uz spirta degvielu izmantošanu par 
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autodegvielu. Etanola aizdegšanās spēju iespējams uzlabot piejaucot piedevas (kā, piemēram, 
benzīnu) vai spirtu uzsildot ar elektriskajiem sildelementiem motora ieplūdē.[12] 

PTS izmaiņas raksturs, benzīnam pievienojot etanolu, nav lineārs. Lai gan piesātināto 
tvaiku spiediens etanolam ir daudz mazāks nekā benzīnam, maisījuma tvaiku spiediens 
sasniedz maksimumu diapazonā starp 0 un 10% etanola.[16] 

Šī sakarība ir parādīta 1. attēlā. Skaitliskās vērtības ir tīri indikatīvas, jo precīzās vērtības 
ir atkarīgas no konkrētā benzīna sastāva. Bioetanolu piejaucot 3 tilp.% apmērā normālas 
iztvaikošanas īpašību benzīnam iespējams PTS palielināsies par 6-8 kPa. Maisījumiem, kur 
etanola saturs lielāks par 30%, PTS krītas zem benzīna PTS.[16] 

 

 
1. attēls. Bioetanola-benzīna maisījuma degvielas piesātināto tvaiku spiediena izmaiņa atkarībā 

no bioetanola daudzuma maisījumā.[16] 
 

Piesātināto tvaiku spiedienam ir noteikta augstākā robeža (Eiropas direktīva 98/70/EC un 
tās grozījumi 2003/17/EC).[18] Tā kā parasti benzīnam šis parametrs ir uz maksimālās robežas 
vai tuvu tai, tad pievienojot 2 vai 5,75 % etanolu (pēc enerģētiskās vērtības) PTS iespējams 
palielināsies virs noteiktā limita.[16] 

Lai varētu nodrošināt PTS noteiktajās robežās, ir jāizmaina bāzes benzīna sastāvs. Šajā 
gadījumā labi pazīstams paņēmiens ir butāna satura samazināšana. Savukārt butāna satura 
samazināšana benzīnā naftas pārstrādes uzņēmumos rada papildus izmaksas. Šajā gadījumā 
līdzās tradicionālajam benzīnam jāražo izmainīta sastāva benzīns, kuram rodas papildus 
izmaksas pie izplatīšanas, jo ir nepieciešams nodrošināt atsevišķas uzglabāšanas tvertnes.[16] 

  
Bioetanolam ir zemāka stehiometriskā gaisa/degvielas attiecība nekā benzīnam, tas 

nozīmē, ka etanola sadegšanai ir nepieciešams mazāk skābekļa. Tādēļ, lai par degvielu varētu 
izmantot tīru etanolu atbilstoši ir jāizmaina sadegšanas kamera, sadales fāzes un degvielas 
sistēma.[12] 

Vēl viena nozīmīga problēma ir tā, ka etanols nav savienojams ar dažiem motoros 
izmantotajiem materiāliem. Ja etanols augstās proporcijās tiek sajaukts ar benzīnu vai 
izmantots tīrā veidā, tas graujoši iedarbojas uz noteikta veida plastmasas detaļām, 
elastomēriem un metāliem, kā, piemēram, tērauds, alumīnijs un magnijs.[13] 

Bioetanola blīvums ir nedaudz augstāks nekā benzīnam. Tomēr tas nekompensē etanola 
mazāku energoietilpību (zemāko siltumspēju), kas ir aptuveni divas trešdaļas no benzīna 
energoietilpības jeb zemākās siltumspējas. Etanola mazāka energoietilpība praktiski nozīmē to, 
ka ir nepieciešama lielāka degvielas plūsma (vairāk degvielas) salīdzinājumā ar benzīnu, ja 
vēlamies nodrošināt tādu pašu motora darbību kā ar benzīnu. Šī iemesla dēļ sagaidāms, ka 
braucot ar etanola-benzīna maisījumu degvielām degvielas patēriņš palielināsies salīdzinājumā 
ar benzīnu. 5% etanola-benzīna maisījumiem šis pieaugums varētu būt aptuveni 1,6%. 
Atsevišķos literatūras avotos, kur ir pētīti reālie degvielas ekonomijas rādītāji, šāds pieaugums 
nav novērots. Tas varētu būt daļēji skaidrojams ar to, ka pievienojot skābekli saturošus 
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savienojumus, piemēram, etanolu, palielinās benzīna oktānskaitlis un degvielas 
ekonomiskums, tādējādi etanola/benzīna maisījumu zemāka energoietilpība var tikt vismaz 
daļēji kompensēta ar degvielas pilnīgāku sadegšanu.[16] 

Diemžēl pētījumi un informācija par etanola ietekmi uz maisījumiem ar benzīnu vēl 
joprojām ir diezgan ierobežoti. Turklāt arī pētījumu ģeogrāfiskais loks ir ierobežots un ASV 
veikto pētījumu rezultātus nevar tieši attiecināt uz Eiropas situāciju, ņemot vērā, ka tomēr 
pastāv atšķirības degvielas sastāvā, atšķirības automobiļu motoros un atšķirības testu 
ciklos.[16] 

Iepriekš pieminētais 1,6% pieaugums degvielas patēriņā pēc tilpuma, kopumā ir mazāks 
nekā izmaiņas degvielas patēriņā, ko izraisa atšķirības riepu spiedienā, apkārtējā temperatūrā 
vai braukšanas stilā. [16] 

Maisījumiem ar lielāku etanola saturu par 10%, ir sagaidāms lielāks degvielas patēriņš, 
kurš ir aptuveni lineārs attiecībā pret degvielas zemāko siltumspēju starpību. Jo lielāks etanola 
saturs, jo lielāks būs degvielas patēriņš.[16] 

Ņemot vērā, ka literatūrā pārsvarā gadījumu ir minēts aptuveni vienāds degvielas 
patēriņš benzīnam un etanola maisījumiem (ar mazāk kā 10% etanola), tad turpmākajiem 
apsvērumiem pieņemsim, ka degvielas ekonomija maisījumiem ar nelielu etanola saturu un 
benzīnam ir vienādi. Tas nozīmē, ka noteikta benzīna daudzuma aizstāšanai būs nepieciešams 
tāds pats daudzums etanola.[16] 

Augstāk aprakstītās etanola īpašības arī nosaka pašreiz biežāk sastopamos etanola kā 
degvielas pielietošanas variantus.  

Viens no tiem ir bioetanola piejaukšana benzīnam nelielā apjomā (5 – 20%), kas ļauj 
šādu maisījumu izmantot esošajos standarta benzīna motoros bez to pārbūves.[14,12,11] 
Dažādos literatūras avotos tiek uzrādīts atšķirīgs etanola maksimālais procentuālais 
daudzums, ko drīkst piejaukt benzīnam, lai nebūtu jāizdara izmaiņas motorā. Tas varētu būt 
izskaidrojams gan ar maisījumu atšķirīgo pielietošanas reģionu (siltāka klimata reģionos 
etanola procentuālais daudzums varētu būt lielāks), gan ar atšķirībām motora un degvielas 
padeves sistēmas konstrukcijā. 

Otra tendence ir izmantot maisījumu degvielu, kur bioetanola saturs sasniedz līdz 85-
95%, taču šādu degvielu ir iespējams lietot tikai pārbūvētos motoros vai speciālos motoros, 
kādi tiek uzstādīti tā saucamajos „dažādas vai mainīgas degvielas automobiļos” (FFV – flexible 
fuel vehicles). Šādus automobiļus jau vairākus gadus izmanto ASV un Zviedrijā. [14] 

Patreiz spēkā esošā likumdošana ļauj bioetanola pievienošanu benzīnam nelielos 
apjomos. Direktīva 98/70/EC ļauj benzīnam pievienot maksimāli 5 tilp.% bioetanola tiešajos 
maisījumos un 15 tilp.% ETBE veidā (aptuveni 7% bioetanola).[17] Latvijā ir adoptēts Eiropas 
bezsvina benzīna standarts, kurš arī pieļauj bioetanola saturu 5 tilp.% apmērā vai etilēsteru 
saturu (ar 5 vai vairāk C atomiem) 15 tilp.% apmērā bezsvina benzīnā.[19] Šāda norma ir 
iestrādāta arī MK noteikumos Nr 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu”. 

 
 

1.3. Etiltrešbutilēteris - BioETBE 

 
Skābekļotāji ir ogļūdeņraži ar skābekli saturošām molekulām. Spirti un ēteri ir šādu 

skābekļotāju piemēri. ETBE (etil terc butil ēteris) ir skābekļotājs, kurš paredzēts sajaukšanai ar 
benzīnu kā antidetonācijas piedeva. ETBE vienmēr tiek izmantots kā piedeva, tas netiek 
izmantots kā degviela tīrā veidā. ETBE tiek iegūts no etanola un izobutilēna katalītiskā reakcijā. 
Tas ir stabils, dzidrs šķidrums istabas temperatūrā, gaistošs un ātri uzliesmojošs. ETBE 
raksturojas ar viduvēju šķīdību ūdenī. [13] 
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Izobutilēns tiek iegūts no jēlnaftas vai tiek ražots no dabas gāzes. Izobutilēnu parasti 
uzglabā lielās koncentrācijās (bet ne tīrā veidā) naftas pārstrādes rūpnīcās. Tā kā izobutilēns ir 
pieejams rūpnīcās, tad ETBE parasti tiek ražots turpat uz vietas. 

Bio-ETBE ražošanai tiek lietotas divas sastāvdaļas: bioetanols un izobutilēns. Tā kā 
izobutilēns nāk no fosilas izcelsmes izejvielas, Eiropas direktīva 2003/30/EC nosaka, ka 
47 tilp. % bio-ETBE, var tikt skaitīti kā biodegviela.  

Kopumā, degvielas maisījumu, kuri satur ēterus, uzglabāšana un izdale nerada īpašas 
problēmas salīdzinājumā ar ogļūdeņražu degvielām. 

Eiropā šī ētera pieļaujamais maksimālais daudzums benzīnā ir 15 tilp.%. Benzīnam 
piejaucot ETBE šādā apjomā benzīna īpašības būtiski netiek izmainītas un maisījuma 
degvielas īpašības atbilst Eiropas benzīna standartam EN 228, līdz ar to benzīns ar šādu 
ETBE piejaukumu ir izmantojams esošajos motoros, kuri paredzēti darbināšanai ar benzīnu. 
 
 

1.4. Biodīzeļdegviela 

 
Biodīzeļdegviela (ar to visbiežāk tiek domāts rapša eļļas metilēsteris – RME, taču šajā 

kategorijā ietilpst arī citu augu eļļu esteri) ir vairāk piemērota izmantošanai dīzeļmotoros, tā kā 
RME viskozitāte, blīvums un cetānskaitlis ir līdzīgi kā dīzeļdegvielai (2. tab.). Tomēr RME 
viskozitāte ir gandrīz 2 reizes augstāka nekā standarta dīzeļdegvielai. Tas ietekmē degvielas 
atomizēšanos degvielas iesmidzināšanas laikā. Temperatūrā zem 0°C, problēmas var sākt 
rasties ar biodīzeļdegvielas padevi no bākas uz motoru un ar auksta motora iedarbināšanu. 
Taču šīs problēmas var tikt atrisinātas ar degvielas uzsildīšanu vai pievienojot dažādas 
piedevas, piemēram, plūstamības uzlabotājus. [12] 
 

2. tabula 
Rapša elļas, biodīzeļdegvielas RME un parastās dīzeļdegvielas  

fizikālo īpašību salīdzinājums. 

Rādītāji Rapša eļļa 
Biodīzeļdegviela 

RME 
Parastā 

dīzeļdegviela 

Masas siltumspēja, MJ/kg 37,4 37,7 42,1 

Tilpuma siltumspēja, MJ/l 34,3 33,2 33,4 

Blivums pie 20C, g/cm3 0,916 0,884 0,835 

Cetānskaitlis 31,8 49...52,5 48...51,5 

Viskozitāte pie 20C, mm2/s 77,0 7,5 4,2 

Zemākā filtrēšanas temp., C +15 +20 -18 

 
 
 
 

RME cetānskaitlis ir augstāks nekā parastajai dīzeļdegvielai. Tas nozīmē labu aizdedzes 
kvalitāti, kas nodrošina augstāku motora lietderības koeficientu un kaitīgo izplūdes gāzu 
samazinājumu. RME ir zemāka stehiometriskā gaisa/degvielas attiecība, tas nozīmē, ka ir 
nepieciešams mazāk gaisa, lai sadedzinātu to pašu degvielas daudzumu. Kā trūkums RME 
sadegšanai varētu būt tas, ka sadegot tas rada specifisku aromātu, kas varētu arī 
nepatīkams.[13] 

RME blīvums nedaudz augstāks nekā dīzeļdegvielai. Kaut kādā mērā augstāks blīvums 
kompensē ar biodīzeļdegvielas mazāku energoietilpību (zemāko siltumspēju). RME mazāka 
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energoietilpība ir augstāka skābekļa satura dēļ. Mazāka energoietilpība rada lielāku degvielas 
patēriņu, jo no enerģētiskā viedokļa automobiļiem, kuri izmanto RME ir tāds pats degvielas 
patēriņš, kā automobiļiem ar dīzeļdegvielu.[12] 

RME atšķiras no dīzeļdegvielas arī ar dažām īpašībām, kuras nav saistītas tiešā veidā ar 
motora darbību. Viena no tām ir degvielas uzliesmošanas temperatūra, kas ir ļoti nozīmīga no 
drošības viedokļa. RME ir nepieciešams sasildīt līdz augstākai temperatūrai nekā 
dīzeļdegvielu, lai iegūtu degvielas tvaika/gaisa maisījumu, kas aizdegsies no liesmas. 

No ekoloģiskā viedokļa laba īpašība ir biodīzeļdegvielai augstā sadalīšanās spēja. Tā ir 
nozīmīga priekšrocība tās izmantošanai ekoloģiski jutīgās vai apdraudētās vietās. Diemžēl 
augsta sadalīšanās spēja nozīmē arī, ka degviela ir mazāk stabila, kas ir trūkums no 
uzglabāšanas viedokļa. 

Biodīzeļdegviela ir daudz agresīvāka pret dažādiem materiāliem un pārklājumiem. 100% 
RME uzrāda augstu ķīmisko agresivitāti attiecībā uz metāliskiem materiāliem, gumijas blīvēm, 
apvalkiem un elastomēriem. [12,13]  

 
Tā kā RME ir līdzīgas īpašības salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu, tas var tikt sajaukts ar 

fosilo dīzeļdegvielu jebkurā proporcijā izmantošanai tradicionālajos dīzeļmotoros. Tomēr, ja tiek 
izmantots 100% RME, vairākas nelielas izmaiņas motorā ir nepieciešamas.  

Lai gan RME var tikt sajaukts ar fosilo dīzeļdegvielu jebkurā attiecībā, auto ražotāji bieži 
rekomendē viņu motoros nepielietot maisījumus ar RME daļu lielāku par, piemēram, 5%. Ja 
piejauc lielāku daļu RME, tad iespējams tiks pārsniegtas sertifikācijas prasības motoram 
attiecībā uz NOx emisiju. Turklāt, tad ražotāji nav gatavi garantēt paredzēto motora ilgmūžību, 
ja motors izmanto degvielu, kurai tas nav konstruēts, pārbaudīts un sertificēts. Neskatoties uz 
to daudzi auto ražotāji strādā pie risinājumiem, kas ļautu izmantot arī biodīzeļdegvielu. Vairāki 
autoražotāji jau ir uzsākuši ražot atsevišķus dīzeļmotoru modeļus, kuri var izmantot tīru 
biodīzeļdegvielu. No vieglo automobiļu ražotājiem tie ir Audi, BMW, Mercedes, Seat, Skoda, 
Volkswagen un Volvo. No kravas autoražotājiem tie ir DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, 
Scania un Volvo. [12,13]. 

Vairākās valstīs vēl pastāv prakse izmantot degvielas maisījumus, kur parastai 
dīzeļdegvielai ir piejaukti 30% biodīzeļdegvielas, taču šādus maisījumus izmanto tā 
saucamajos „slēgtajos autoparkos”, parasti pilsētu autobusos vai komunālajā transportā, kuros 
ir iespējams nodrošināt labāku pārraudzību un atsevišķu uzpildīšanos ar degvielu.[14,11]   

 
Eiropas Savienībā pārdotai dīzeļdegvielai ir jāatbilst Eiropas dīzeļdegvielas standartam 

EN 590 (2003. gada versija), kurš nosaka fizikālās īpašības un to robežvērtības, kurām jāatbilst 
attiecīgajai dīzeļdegvielai. Šis standarts pieļauj arī dažādu piedevu lietošanu, pie noteikuma, ka 
galaprodukts iekļaujas šajās noteiktajās robežvērtībās, tādējādi arī biodīzeļdegvielas 
maisījumam ar dīzeļdegvielu ir jāatbilst parastās dīzeļdegvielas standartam EN 590. Eiropas 
fosilās dīzeļdegvielas standarts ir adoptēts Latvijā ar apzīmējumu LVS EN 590:2001 un tajā ir 
skaidri definēts, ka dīzeļdegviela var saturēt līdz 5% biodīzeļdegvielas, ja tā atbilst EN 
14214:2001 (taukskābju metilēsteru standarta) prasībām. 

Biodegvielu direktīva 2003/30/EC nosaka, ka naftas produktu un biodegvielu 
maisījumiem, kuriem biodegvielas daļa pārsniedz 5% robežvērtību, tirdzniecības vietās ir 
jāparedz īpašs marķējums. Tas ir, lai aizsargātu patērētājus no to automobiļu neapzinātas 
uzpildīšanas ar degvielu, kura nav piemērota šiem automobiļiem, tādējādi iespējams zaudējot 
ražotāju noteiktās garantijas. Šeit direktīva atsaucas uz taukskābju esteru standartu EN 14214. 

Standarts EN 14214 tika izstrādāts lielā mērā balstoties uz Vācijas nacionālo standartu 
DIN 51606 biodīzeļdegvielai, kurš tiek uzskatīts par pašreiz augstāko eksistējošo standartu, un 
to ir akceptējuši gandrīz visi auto ražotāji, kā apliecinājums tā atbilstībai visstingrākajiem 
dīzeļdegvielas standartiem. Izstrādes gaitā tika nolemts, izvirzīt tās pašas prasības gan 
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taukskābju metilesterim (TME) kā tīrai degvielai un gan kā maisījuma komponentam EN 590 
dīzeļdegvielai. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas maisījums ar 5% sertificēto biodīzeļdegvielu 
(TME) atbildīs EN 590 prasībām, kā tas tiek demonstrēts arī praksē (no standartiem vien to 
tiešā veidā nevar noteikt, ka maisījums no sertificētas biodīzeļdegvielas un dīzeļdegvielas 
automātiski atbildīs EN 590, tādēļ, ka dažas pozīcijas TME standartā ir vājākas vai atšķirīgas 
no EN 590). Tomēr rezultāts, jebkurā gadījumā jāsertificē pēc dīzeļdegvielas standarta. 
Biodegvielu maisījumi virs 5%, kuri ir īpaši jāmarķē, nevar tikt sertificēti pēc EN 590. Prasības 
TME izmantojot to kā kurināmo degvielu ir aprakstītas standartā EN 14213.[16] 

Ja automobiļa ekspluatācijas laikā rodas bojājumu vai defekti, tad auto ražotāji vai dīleri 
uz sava rēķina parasti novērš tos bojājumus, kas automobiļiem rodas garantijas laikā, pie 
nosacījuma, ja lietota atbilstoša degviela, t.i. degviela, kas atbilst EN 590 prasībām. Pretējā 
gadījumā izdevumus sedz vai nu degvielas ražotāji/izplatītāji vai pats automašīnas 
izmantotājs.[16] 

Nopietnākā problēma pie neatbilstošu degvielu lietošanas motoros ir šo degvielu 
nepietiekoša pretoksidēšanās stabilitāte, kas izraisa polimerizāciju un nogulšņu veidošanos 
motoros, kas savukārt noved pie bojājumiem. [16] 

 
 

1.5. Biogāze 

 
Par biogāzi sauc metāna (CH4) – 60-70% un oglekļa dioksīda (CO2) – 30-40% 

maisījumu. Biogāzes ražošanas pamatā ir organisko vielu raudzēšana anaerobos 
(bezskābekļa) apstākļos ar dabīgu mikrobu asociāciju, kuras sastāvā ietilpst metānbaktērijas. 

Biogāzi pašreiz izmanto apkures katlos, telpu apsildīšanai, cepamās krāsnīs, stacionāru 
dzinēju darbināšanai, kurus izmanto elektriskās enerģijas ražošanai un arī spēkratu motoros. 

Pozitīvs faktors biogāzes izmantošanai iekšdedzes motoros ir mazāks atgāzu 
toksiskums, izdalās daudz mazāk ogļūdeņražu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīdu nekā 
darbā ar benzīnu vai dīzeļdegvielu. Tādēļ biogāzi kā motordegvielu  arvien plašāk ievieš pilsētu 
pasažieru autobusos un lielo pilsētu komunālajā transportā (atkritumu izvešanas 
specializētajās kravas mašīnās, kādas sērijveidā ražo, piemēram, firma „VOLVO”). Zviedrijā 
biogāzes transportlīdzekļi jau darbojas vairākās pilsētās, t.sk. Stokholmā 2005. gadā ar biogāzi 
jau darbojās vairāk kā 120 pasažieru autobusu. Biogāzes autobusus izmanto arī Lillē, Francijā 
u.c. 

Lai biogāzi izmantotu spēkratu motoros tā jāattīra no liekā balasta CO2 un no 
sērūdeņraža H2S, kas izsauc metāla rūsēšanu. Sērūdeņradi no biogāzes var attīrīt, laižot 
biogāzei cauri tilpnei ar dzelzs oksīda skaidām. Lieks CO2 daudzums biogāzē samazina motora 
jaudu – tāpēc CO2 saturs jāsamazina līdz daudzumam ne vairāk kā 5% no biogāzes tilpuma. 
Biogāzes attīrīšanai no oglekļa dioksīda izmanto tā īpašību, ka CO2 viegli šķīst ūdenī zem 
spiediena, bet metāns šķīst ļoti maz. Pēc attīrīšanas biogāzi ar augstspiediena kompresoru 
saspiež līdz 20 MPa (200 kgf/cm2) lielam spiedienam gāzes balonos, kurus uzstāda ar gāzes 
iekārtu aprīkotos spēkratos. Svarīga biogāzes priekšrocība ir augsts oktānskaitlis (3. tab.), kas 
ļauj izmantot motorus ar augstu kompresijas pakāpi. 

Gāzveida degvielu raksturojums, salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu un benzīnu dots 3. 
tabulā. 
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3.tabula 

Gāzveida un šķidro degvielu salīdzinājums 

Degvielas 

tips 

Tipisks 
sastāvs 

Zemākā siltuma 
spēja 

Stehio- 
metriskā 
gaisa/ 

degvielas 
attiecība  

Maisījuma 
siltumspēja 

Oktān- 
skaitlis 

Kritiskās 
robežvērtības 

sašķidrināšanai 

MJ/m3 MJ/kg m3/m3 MJ/m3  tempre-
tūra., ○C 

spiediens
, kg/cm2 

Biogāze 60% CH4 

4% CO2 
21.6 17.8 5.72 3.21 >120 -36 76 

Kokgāze 
 

23% CO 
18% H2 

10% CO2  
1% CH4 

5.57 
 

5.05 1.17 2.57 >100 -130 51 

Metāns CH4 35.9 50.1 9.53 3.41 115 -82.5 47 

Dīzeļdeg- 

viela 

C16H34 

 

- 

 

41.8 

 

- 

 

3.97 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Benzīns C8H16 - 43.1 - 3.77 >90 296 24 

Sašķidrinā-
ta naftgāze 

90%C3H8 

10%C4H10 

93.5 

 

46.1 

 

- 3.68 112 90 44 

 

Biogāzes siltumspēja ir 21, 6 MJ/m3, bet tīra metāna – 35,9 MJ/m3 (3. tab.). Tas nozīmē, 
ka biogāzes enerģētiskais potenciāls palielinās par 66%, ja no biogāzes attīra lieko balastu 
CO2.  

Biogāzes īpatnējais patēriņš iekšdedzes motoros ir 0,68 m3/kWh, ievērojami samazinās 
toksisko vielu daudzums motoru atgāzēs. 

Biogāzes izmantošanai, lielo pilsētu autobusos un komunālajā transportā, būtu lietderīgi 
biogāzes ražotnēs Getliņos un Bolderājā, Rīga un Grobiņā, Liepāja, uzstādīt biogāzes 
attīsrīšanas un kompresoru iekārtas gāzes pildīšanai balonos un izmantošanai spēkratos. 

 
 

1.6. Biodegvielu maisījumi 

 
Etanolu un biodīzeļdegvielu ir atļauts piejaukt benzīnam un dīzeļdegvielai maksimāli 5% 

apmērā, ja degvielas kvalitāti nosaka tikai pēc benzīna un dīzeļdegvielas standartiem (attiecīgi 
degvielu standarti EN228 un EN590). Direktīvā noteiktie ar biodegvielu aizstājamie procenti 
2005. un 2010. gadā ir noteikti uz enerģētiskās bāzes. Ņemot vērā dažādu degvielu atšķirīgo 
energoietilpību (enerģijas daudzumu masas vai tilpuma vienībā) aizstājamās degvielas 
daudzums pēc tilpuma atšķirsies. Piemēram, aizstājot fosilās degvielas ar etanolu un 
biodīzeļdegvielu, rēķinot pēc tilpuma biodegvielas būs nepieciešams nodrošināt vairāk nekā 
2%. Līdzīgi ir, izvērtējot maksimāli pieļaujamo biodegvielu daudzumu degvielu standartos pēc 
tilpuma un energoietilpības. Kad koriģē energoietilpību uz litru, tad maksimāli pieļaujamais 
biodegvielas daudzums standartos ir 3.4% un 4.6% attiecīgi.(4. tabula) Lai sasniegtu 2010. 
gada izvirzītos mērķus ir nepieciešams 8.2 %  etanola vai 6.2 % biodīzeļdegvielas pēc tilpuma. 
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Pēc šobrīd spēkā esošajiem benzīna un dīzeļdegvielas standartiem, šādā apjomā piejaukt 
biodegvielas nav pieļaujams. 
 

4. tabula 
ES Direktīvas 2003/30/EC definētie apjomi un maksimāli pieļaujamie bioetanola un 

biodīzeļdegvielas daudzumi benzīnā un dīzeļdegvielā  
pēc enerģijas un tilpuma bāzes.[16] 

 Direktīvas definētie procenti Maksimāli pieļaujamais 

Pēc enerģijas 
apjoma % 

Pēc tilpuma % 
Pēc enerģijas 

apjoma % 
Pēc tilpuma % 

2005 

Etanols 2 2.9 3.4 5 

Biodīzeļdegviela 2 2.2 4.6 5 

2010 

Etanols 5.75 8.2 3.4 5 

Biodīzeļdegviela 5.75 6.2 4.6 5 
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2. Biodegvielu lietotāju grupas 
 

2.1. Enerģijas patēriņš transporta sektorā 

 
 

Kopējais enerģijas patēriņš Latvijā 2004. gadā sastādīja 236038 teradžoulus (TJ). 
Transports kopējā patēriņā ieņem 3. vietu ar 41324 TJ (2.att.) un veido 18% no kopējā 
enerģijas patēriņa.[1] 

pārveidošanas 

sektorā

23%

enerģijas sektorā *

2%

transportā

18%

lauksaimniecībā 

u.tml.

2%

rūpniecībā

13%

būvniecībā

2%

pārējo patērētāju

12%

mājsaimniecībās

24%

zudumi

4%

 
2. attēls. Kopējais enerģijas patēriņš Latvijā 2004. gadā. 

 
Minētajos statistikas datos transporta sektors šajā gadījumā ietver visas transporta 

aktivitātes neatkarīgi no ekonomiskās darbības sfēras, kurā šī darbība norisinās. Gaisa 
transportam: viss lidaparātu energoresursu patēriņš. Dzelzceļa transportam: viss patēriņš 
dzelzceļa pārvadājumiem (ieskaitot uzņēmumu pievaddzelzceļus). Ūdens transportam: 
energoresursu patēriņš iekšējos ūdensceļos un piekrastes kuģošanā. Autoceļu transports: tiek 
uzskaitīta visa transporta līdzekļos iztērētā degviela un smērvielas. 
 

Pēdējos gados enerģijas patēriņam transporta sektorā ir tendence pieaugt (3. att.) 
 

Transportā var izdalīt 5 galvenos transporta veidus: 
1) Autotransports 
2) Dzelzceļa transports 
3) Gaisa transports 
4) Ūdens transports 
5) Cauruļvadu transports 
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3. attēls. Enerģijas patēriņa izmaiņa transporta sektorā pēdējos gados Latvijā. 

 
Enerģijas patēriņa sadalījums transporta sektorā pa transporta veidiem pēdējos gados ir 

apkopots 5. tabulā.  
5. tabula 

Kopējais enerģijas patēriņš transportā (TJ - teradžoulos) [1] 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Kopā patēriņš 47465 30974 32247 37612 37462 39650 41324 

tai skaitā:        

Autotransportā 35492 26319 28084 33290 33073 34353 35589 

Dzelzceļa transportā 7505 3449 2900 2980 3100 3536 3621 

Gaisa transportā 3067 1080 1126 1126 1170 1685 2031 

Cauruļvados 1401 126 137 216 119 76 83 

 
Kā redzams autotransports sastāda lielāko daļu un 2004. gadā veido aptuveni 80 

procentus no visa enerģijas patēriņa transporta sektorā (4.att.)  

Autotransports

79.4%

Dzelzceļa transports

13.0%

Gaisa transports

7.3%
Cauruļvadi

0.3%

 
4. attēls. Enerģijas patēriņš transportā pa transporta veidiem.[1] 



 15 

Enerģijas patēriņš transportā sadalījumā pa energoresursu veidiem parādīts 6. tabulā. 
No visiem energoresursiem lielāko daļu sastāda benzīns un dīzeļdegviela attiecīgi 14 964 TJ 
un 20 565 TJ. 

6. tabula 
Enerģijas patēriņš transportā (TJ - teradžoulos) [1] 

 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Kopā energoresursi 47465 30974 29464 32246 37612 37462 38691 

tai skaitā:        
Naftas produkti  45001 30260 28873 31624 36877 36868 38126 

no tiem:        
autobenzīns * 24200 17996 14698 14523 15271 14964 14422 
reaktīvā degviela 3067 1080 1253 1123 1123 1166 1512 
dīzeļdegviela 15509 10113 11770 14234 18781 19036 20565 
sašķidrinātā gāze 592 91 273 865 865 865 865 
smērvielas 1633 980 879 879 837 837 762 

Dabas gāze 1546 37 37 75 112 75 75 
Elektroenerģija 918 677 554 547 623 519 490 

        

_______________ 
* Ieskaitot aviācijas benzīnu. 

 
Latvijā pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2003. gadā transportā izmantotās 

šķidrās un gāzveida degvielas kopējā energoietilpība sastāda 37439 teradžoulus (TJ), no 
kuriem 34 987 TJ sastāda transportā izmantotais benzīns un dīzeļdegviela (7. tabula). Kā 
redzams no tabulas benzīns no visiem transporta veidiem tiek izmantots praktiski tikai 
autotransporta sektorā, savukārt dīzeļdegviela gan dzelzceļā, gan autotransportā.  

7. tabula 
Autobenzīna un dīzeļdegvielas patēriņš transportā 2003 .gadā 

 

Kopā 
auto- un 
aviācijas 
benzīns 

reaktīvā 
degviela 

dīzeļdegviela 

Teradžoulos (TJ) 

Gaisa 1512 - 1512 - 

auto 31588 14422 - 17166 

dzelzceļa 3399 - - 3399 

cauruļvadu - - - - 

Transportā kopā 36499 14422 1512 20565 

Tūkst. T 

Gaisa 35 - 35 - 

Auto 732 328 - 404 

Dzelzceļa 80 - - 80 

Cauruļvadu - - - - 

Transportā kopā 884 328 35 484 
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2.2. Autobenzīna un dīzeļdegvielas patēriņš. 

 
 

Pēdējos gados degvielas patēriņam transportā ir tendence palielināties. 2003. gadā tas 
sastādīja aptuveni 812 tūkst t degvielas (5.att.).  
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5. attēls. Kopējais degvielas patēriņš transporta sektorā Latvijā (tūkst. t) 

 
Tā kā pēdējie oficiālie statistikas dati par benzīna un dīzeļdegvielas patēriņu ir pieejami 

tikai par 2003. gadu, tad aptuvena prognoze patēriņam 2005. gadā būtu nosakāma pēc 
patēriņa izmaiņām pēdējos gados. Analizējot degvielas patēriņa izmaiņas pa degvielas veidiem 
(1.6 att.) pēdējos piecos gados dīzeļdegvielas patēriņš kopumā ir pieaudzis par 75 procentiem, 
savukārt benzīna patēriņš ir praktiski palicis aptuveni tajā pašā līmenī. Pieņemot, ka tikai 
dīzeļdegvielai (kopējais patēriņš 2003. gadā - 484 000 t) tiek pievienoti 5 tilp.% (4,6% pēc 
enerģijas apjoma) biodīzeļdegvielas, t.i. 22 260 t jeb 946 TJ, kas sastāda ~ 2.7 % no kopējā 
degvielas patēriņa transportā. 

Kopējais faktiskais degvielas patēriņš laika periodā no 1990. – 2003. gadam un kopējā 
degvielas patēriņa prognoze 2004. – 2010.g. transporta sektorā pēc Biodegvielu nacionālajā 
programmā sniegtajiem datiem ir parādīta 6. attēlā. 
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6. attēls. Kopējais degvielas patēriņš transporta sektorā Latvijā (tūkst. t) 
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7. attēls. Autobenzīna un dīzeļdegvielas patēriņš transporta sektorā Latvijā (tūkst. t) 
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Prognozējot pēdējos gados novērotās patēriņu attīstības tendences līdz 2010. gadam, 

kopējais šo degvielu patēriņš varētu sasniegt 1030 tūkst. t (no kurām 350 tūkst. t benzīns un 
680 tūkst. t dīzeļdegviela). 

 
No 7. tabulas redzams, ka benzīns un dīzeļdegviela tiek izmantoti pamatā autotransportā 

un dzelzceļā. Gaisa transportā pamatā tiek izmantota reaktīvā degviela un ļoti niecīgos 
daudzumos aviācijas benzīns. Ūdens transportā parasti tiek izdalītas 2 kategorijas: jūras 
transports un iekšzemes ūdensceļu transports. Energobilances statistikā energoresursu 
patēriņš ūdens transportā tiek sašaurināts līdz energoresursu patēriņam iekšējos ūdensceļos 
un piekrastes kuģošanā. 
 

Apkopotie pieejamie statistikas dati par degvielas patēriņu dažādos transporta sektoros ir 
doti 8. tabulā. 
 

8. tabula 
Degvielas patēriņš Latvijā pa transporta veidiem 2003. gadā. 

Sektors Apakšsektors Degviela 
Enerģijas 
patēriņš 

TJ 

Degvielas 
patēriņš, t 

Daļa 
no 

kopējā 
(%) 

Gaisa transports       

t.sk. Gaisa transports benzīns 0 0 0.00 

 Gaisa transports reaktīvā 
degviela 

1512 35000 3.77 

Autotransports      

t.sk. Vieglie automobiļi benzīns 15682 356642 39.05 

 Vieglie automobiļi dīzeļdegviela 4256 100158 10.60 

 Kravas automobiļi benzīns 1474 33524 3.67 

 Kravas automobiļi dīzeļdegviela 11505 270761 28.65 

 Autobusi benzīns 300 6819 0.75 

 Autobusi dīzeļdegviela 2026 47671 5.04 

Dzelzceļa 
transports 

     

t.sk. Dzelzceļš (pasažieru) dīzeļdegviela 108 2550 0.27 

 Dzelzceļš (kravas) dīzeļdegviela 3291 77450 8.20 

Ūdens transports      

t.sk. Iekšz. ūdensceļi  mazuts Nav datu  0.00 

 Iekšz. ūdensceļi  dīzeļdegviela Nav datu  0.00 

 Iekšz. ūdensceļi  benzīns Nav datu  0.00 

  Kopā 40153 930575 100.00 

 
8. tabulā apkopotie dati balstīti uz LR Centrālās Statistikas pārvaldes, CSDD un SM 

Pasažieru pārvadājumu departamenta datiem. Informāciju par iekšzemes ūdensceļos patērētās 
degvielas daudzumu un veidu pētnieku grupai neizdevās iegūt. 
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2.3. Iespējamās biodegvielu lietotāju grupas. 

 
No stratēģiskā viedokļa biodegvielu ieviešanu optimālāk ir realizēt noteiktās transporta 

lietotāju grupās. 
Tādēļ tālāk būtu nepieciešams identificēt un apzināt šīs grupas un novērtēt to potenciālu. 

Ideālai transporta lietotāju grupai varētu būt sekojošs raksturojums: 

 spēja nodrošināt biodegvielas izmantošanu ievērojamos apjomos; 

 neliels dalībnieku skaits sektorā; (neliels skaits uzņēmumu vai iestāžu) 

 homogēna (viendabīga) struktūra; (līdzīgi transportlīdzekļi)  

 atsevišķas uzpildes stacijas vai to tīkls. 
 

Identificējot transporta lietotāju grupas, kas varētu būt piemērotas biodegvielu 
pielietošanai, detalizētāk ir nepieciešams analizēt tās grupas, kuras vienas pašas vai 
kombinācijā ar kādu, pēc degvielas patēriņa apjoma var nosegt EK direktīvas izvirzītos 
aizstājamos 2%. 

 
Analizējot atsevišķi dīzeļdegvielas patēriņu no 8. tabulas datiem, redzams, ka lielākais 

dīzeļdegvielas patērētājs ir autotransports. Autotransportā lielākais dīzeļdegvielas patērētājs ir 
kravas automobiļi, kuru patērētā degviela sastāda 28 % no kopējā transporta degvielas 
patēriņa, savukārt vieglo automobiļu patērētā dīzeļdegvielas daļa sastāda 10 %. Trešais 
lielākais dīzeļdegvielas patērētājs ir dzelzceļa transports, kura daļa kopējā transporta degvielas 
patēriņā ir aptuveni 8%. 

Kravas automobiļu sektors dod ievērojamu ieguldījumu kopējā degvielas patēriņā, taču 
kopumā šajā sektorā ir pārāk daudz dalībnieku, tas ir ļoti dažāds pēc izmantoto 
transportlīdzekļu spektra un tie izmanto pārsvarā koplietošanas uzpildes staciju tīklu. 
Iespējams, ka šajā sektorā var identificēt nelielākas lietotāju grupas, taču tam nolūkam 
pietrūkst sīkāka informācija par šo sektoru. 

Arī dīzeļmotoru vieglo automobiļu sektors ir ļoti sadrumstalots un lielākais vairums 
lietotāju izmanto koplietošanas uzpildes staciju tīklu. 

 
Dzelzceļa transporta patērētās dīzeļdegvielas apjoms – 77 450 tonnas jeb 8,2 % ir 

pietiekoši liels lai nosegtu pilnībā, gan direktīvas 2005.g., gan 2010.g. uzstādītos apjomus (2% 
un 5,75%). Degvielas uzpildes vietas ir salīdzinoši nedaudz un atdalītas no citiem 
transportlīdzekļiem. Papildus pārvadājumos pa dzelzceļu iesaistīto dalībnieku skaits arī ir 
salīdzinoši neliels. Minēto apsvērumu dēļ dzelzceļa transporta grupa varētu būt viena no 
perspektīvām grupām potenciālā biodegvielu izmantošanā. 

 
Nākošā lielākā dīzeļdegvielas patērētāju grupa ir autobusi, kuru daļa (5%) kopējā 

transporta degvielas patēriņā ir pietiekoši liela, lai varētu izpildīt direktīvas 2005. gada prasības, 
taču nepietiekama, lai viena pati varētu nosegt arī 2010.g. prasības. Pasažieru jeb 
sabiedriskā transporta grupā ir izdalāmi vairāki lielāki uzņēmumi, kuru kopējais patērētais 
degvielas apjoms sastāda lielāko daļu no minētajiem 5%. Vairumā gadījumu šādiem lieliem 
uzņēmumiem ir izveidotas atsevišķi, nodalīti no koplietošanas DUS tīkla, degvielas uzpildes 
punkti. Ņemot vērā šos apsvērumus, sabiedriskā transporta sektors varētu būt viena no 
potenciālām biodegvielu patērētāju grupām. 

 
Vēl viena liela dīzeļdegvielas patērētāju grupa ir dažādi mehānismi un mašīnas, kas 

tiek izmantotas lauksaimniecības, mežsaimniecības un būvniecības sektoros. Šīs 
patērētāju grupas izlietotā dīzeļdegviela nav iekļauta 8. tabulā, jo šie mehānismi un mašīnas 
pamatā netiek izmantoti transporta vajadzībām. Tomēr noteikta daļa dīzeļdegvielas šajā 
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sektorā tiek izmantota arī transporta vajadzībām, un šīs grupas patērētā degviela ir iekļauta 
kravas automobiļu un vieglo automobiļu grupā. Pēc CSP datiem transporta vajadzībām 
lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības sektorā 2003. gadā dīzeļdegvielas 
patēriņš bija 21 446 t, kas kopējā degvielas patēriņā sastāda 2,3 %.  

Transporta vajadzībām būvniecības sektorā tiek patērēts 32 177 t, kas sastāda 3,4 % 
no kopējā transporta degvielu patēriņa. Arī katrā no šiem diviem sektoriem patēriņš ir 
pietiekoši liels, lai potenciāli būtu iespēja aizstāt direktīvā noteiktos 2 %. Arī šajā degvielas 
patērētāju grupā ir iespējams identificēt pietiekoši lielas slēgtas patērētāju grupas (zemnieku 
saimniecības, celtniecības firmas) ar atsevišķu viena tipa degvielas nodrošinājumu un 
pietiekoši lielu mašīnu parku. 

 Kopumā lauksaimniecības, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības 
nozarēs 2003. gadā patērēts 50 000 t dīzeļdegvielas, savukārt būvniecības nozarē 9 000 
tonnas, t.i. attiecīgi 5 % un 1 %. Benzīna patēriņš šajās nozarēs ir salīdzinoši niecīgs, t.i., ap 
1000 tonnām. 

 
Benzīna lielākie un gandrīz vienīgie patērētāji ir vieglais autotransports, kurš kopējā 

transporta degvielas patēriņā sastāda 39 %. Lielākā daļa šo transportlīdzekļu atrodas fizisko 
personu īpašumā, kuras izmanto koplietošanas degvielas uzpildes staciju (DUS) tīklu.  

Vieglo automobiļu sektorā (kopā gan ar benzīna gan ar dīzeļmotoriem) transporta 
lietotāju sektora noslēgtas vai pusnoslēgtas grupas var veidot lielākās valsts institūcijas, kurām 
ir savi autoparki (piemēram, Valsts policija, pasts, municipālās iestādes, atsevišķu ministriju 
autoparki u.c.). 
 

2.4. Degvielu patēriņš dažādos transporta sektoros. 

 
 

Lai varētu novērtēt konkrēto biodegvielu ieviešanas potenciālu direktīvas 2003/30/EK 
prasību izpildi kopumā Latvijā, tiek izdalīti sekojoši atsevišķi transporta sektori: 
komerctransports, pilsētu sabiedriskais transports, komunālais transports, bezceļa 
tehnika, dzelzceļa transports un iekšzemes ūdensceļu transports. 
 

Šo automobiļu sadalījums pēc vecuma un izmantotās degvielas dots 9. tabulā, bet 
kravas automobiļu sadalījums pēc to kravnesības dots 10. tabulā. 
 

Pēc CSDD datiem kopējais degvielas patēriņš 2004. gadā kravas automobiļiem sastāda 
328 741 t ( no kurām 25 906 t benzīna un 302 835 t dīzeļdegviela) 

 
Jāņem vērā, ka komercpārvadājumi sastāda aptuveni pusi no visiem kravu 

pārvadājumiem (11. tabula) 
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9. tabula 
Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida 2004.gada beigās.[3] 

Rādītājs Kravas automobiļi 

(ieskaitot vilcējus) 

Autobusi Vieglie 

automobiļi 

Pavisam 107553 10740 686128 

    tai skaitā pēc vecuma:    

  līdz 2 gadiem 3700 442 17709 

  no 3 līdz 5 gadiem 6443 748 26729 

  no 6 līdz 10 gadiem 13378 1244 59479 

  no 11 līdz 20 gadiem 60585 5278 373279 

  21 gads un vairāk 23447 3028 208932 

    tai skaitā pēc degvielas veida:    

  Benzīns 46602 4590 557990 

  Dīzeļdegviela 57850 5863 109432 

  benzīns un gāze 2928 278 18644 

  Gāze 173 9 62 

 
 

10. tabula 
Reģistrēto kravas automobiļu sadalījums pēc kravnesības 2004.gada beigās.[3]  

 Kravas automobiļi (izņemot vilcējus) 

 Skaits kopējā celtspēja, t vidējā celtspēja, t 

    

Pavisam kopā 95509 … … 

    

   tai skaitā ar zināmu celtspēju 83282 288080 3.5 

          no tiem ar celtspēju (kg):    

   līdz 999 23705 17104 0.7 

   1000 – 1499 12420 14768 1.2 

   1500 – 2999 13448 29401 2.2 

   3000 – 4999 14305 57077 4.0 

   5000 – 6999 7684 44825 5.8 

   7000 – 9999 5519 45271 8.2 

   10000 – 14999 5053 59481 11.8 

   15000 un vairāk 1148 20153 17.6 
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11. tabula 
Kravas automobiļu nobraukums pa satiksmes veidiem 2004.gadā. [3] 

 

 Nobrau- 

kums- 
tai skaitā  

 pavisam 

 

ar kravu 

 

vedot tikai 

iesaiņojumu 

vedot 

atkritumus 

bez kravas 

 

Pavisam 984395 728062 5391 7074 243868 

      tai skaitā:      

   iekšzemes satiksmē 650503 425670 3793 7074 213966 

   starptautiskā satiksmē 333892 302392 1598 - 29902 

Pašpārvadājumi - 

 Pavisam 

 

433470 

 

290021 

 

2988 

 

3806 

 

136655 

      tai skaitā:      

   iekšzemes satiksmē 407222 269491 2611 3806 131314 

   starptautiskā satiksmē 26248 20530 377 - 5341 

Komercpārvadā jumi - 

 Pavisam 

 

550925 

 

438041 

 

2403 

 

3268 

 

107213 

      tai skaitā:      

   iekšzemes satiksmē 243281 156179 1182 3268 82652 

   starptautiskā satiksmē 307644 281862 1221 - 24561 

 
 

Sabiedriskais transports, kā jau iepriekš tika norādīts, ir viens no transporta sektoriem, 
kurā biodegvielu ieviešanai ir pietiekami liels potenciāls un, kā to rāda ārzemju, t.sk. mūsu 
kaimiņu Lietuvas un Igaunijas pieredze, ieviešana šā sektora degvielas patērētāju grupās 
varētu notikt ātrāk un efektīvāk nekā citās grupās.  

Pēc CSDD datiem kopējais dīzeļdegvielas patēriņš autobusiem 2003. gadā sastādīja 
~47 tūkst.t., kas veido ap 5% no kopējā transporta degvielas patēriņa. Tomēr šajā 
gadījumā jārēķinās, ka visi autobusi nav iesaistīti sabiedriskajā transportā, bet tiek izmantoti 
personiskām un dienesta vajadzībām. Turklāt autobusu kategorijā ietilpst arī mikroautobusi ar 
ietilpību 9 un vairāk pasažieru vietām. 

Pēc SM Pasažieru pārvadājumu departamenta sniegtajiem datiem degvielas patēriņš 
pilsētas pasažieru transportā gadā sastāda 20 - 22 milj. litru (~17 000 – 18 700 t) 
dīzeļdegvielas, ārpus pilsētas pasažieru transportā 23 milj. litri (~19 500 t) dīzeļdegvielas 
un aptuveni 600 – 800 tūkstoši litru (450 – 600 t) benzīna, kurš tiek patērēts galvenokārt 
pasažieru pārvadājumos lauku rajonos.  

Pēc biodegvielu programmas prognozēm 2005. gadā direktīvas 2003/30/EK 2% 
biodegvielu apjoma nodrošināšanai ir nepieciešami 9 tūkst.t bioetanola (t.i. 395 teradžoulus 
(TJ)) un 11 tūkst.t biodīzeļdegvielas (t.i. 467 TJ). Kopējais aizstājamais naftas degvielu 
daudzums sastāda 862 teradžoulus un ja šo visu apjomu aizstāj tikai ar biodīzeļdegvielu, tad 
tas sastāda 20 tūkst. tonnas biodīzeļdegvielas. Kā redzams, 2005. gadā plānotās biodegvielas 
ražošanas jaudas neļauj šo biodīzeļdegvielas daudzumu pilnībā nodrošināt, ja pilsētu 
sabiedriskais transports pāriet uz 100% biodīzeļdegvielu. Pilnībā nodrošināt direktīvas 
2005.gada prasības iespējams tādā gadījumā, ja pasažieru sabiedriskais transports vai vismaz 
lielākie pārvadātāji, kas realizē pasažieru pārvadājumus pilsētu, rajonu un tālsatiksmes 
(starppilsētu) maršrutos, pāriet uz 100% biodīzeļdegvielas izmantošanu. Šādas pārejas 
realizācijas iespējas ir sīkāk novērtētas sadaļā 4.2. „Biodegvielu ieviešanas scenāriji”. 
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Nepieciešamas arī pārrunas ar lielākajiem pārvadātājiem par to kādas izmaiņas veicamas 
attiecībā uz motoriem, uzpildes infrastruktūru un papildus izmaksām. 

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita sadalījumu pa Latvijas pilsētām, lielākā daļa no patērētās 
degvielas pilsētas pasažieru pārvadājumos attiecas uz pasažieru pārvadātājiem lielākajās 
Latvijas pilsētās, tie ir Rīgā - SIA „Rīgas satiksme” (gada patēriņš ap 7000 t dīzeļdegvielas), 
Daugavpilī - SIA „Daugavpils autobusu parks” (gada patēriņš ap 2000 t dīzeļdegvielas 
(ieskaitot arī ārpilsētas maršrutus)), Jelgavā – „Jelgavas autobusu parks”, Liepājā – A/S 
„Liepājas autobusu parks” (gada patēriņš ap 2000 t dīzeļdegvielas (ieskaitot arī ārpilsētas 
maršrutus))utt. 

Pamatā pilsētu pasažieru sabiedriskajā transportā izmanto lielas un vidējas ietilpības 
autobusus, tas nozīmē, ka pēc savas struktūras autoparks ir salīdzinoši vienveidīgs. 

Lielajiem pilsētu pasažieru pārvadātājiem ir izveidots savs degvielas uzpildes punkts 
uzņēmuma teritorijā. Tas ļauj iepirkt degvielu vairumā, t.i., lētāk, papildus iegūstot ātrāku un 
vieglāku uzņēmuma transporta uzpildīšanu, kā arī degvielas aprites kontroli. 

Šo apsvērumu dēļ tieši pilsētu pasažieru transportā biodegvielu ieviešana ir panākama 
visātrāk un efektīvāk. 

Pilnā mērā pāriešana uz 100% biodīzeļdegvielu īsā periodā var būt problemātiska tā 
iemesla dēļ, ka vairāki iepriekšminētie pasažieru pārvadājumu uzņēmumi pēdējo gadu laikā ir 
atjaunojuši savu autoparku un autobusos, uz kuriem vēl attiecas ražotāju garantijas, ir 
pieļaujams izmantot tikai pašreizējiem standartiem atbilstošu degvielu, t.i., ar max 5% 
biodīzeļdegvielas piejaukumu, ja autoražotāju firmu instrukcijās nav norādīts savādāk. 

 
Sabiedriskā transporta sektors raksturojas ar plašu spektru gan no transportlīdzekļu 

viedokļa, gan no darbības attāluma, gan no uzraudzības viedokļa.  
 
Pasažieru pārvadājumu organizēšanā ar autotransportu pamatā tiek izmantoti trīs 

transportlīdzekļu veidi: 
1) autobusi 
2) mikroautobusi 
3) vieglās automašīnas 

Regulārie autotransporta pasažieru pārvadājumi tiek veikti ar autobusiem un 
mikroautobusiem pa noteiktiem maršrutiem. Šo maršrutu atvēršanas, izmaiņu un slēgšanas 
kārtību un atļauju izsniegšanu nosaka MK noteikumi. 

Saskaņā ar Autopārvadājumu likumu pasažieru regulāro pārvadājumu maršruti tiek 
iedalīti sekojoši: 

1) pilsētas maršruti;  
2) rajonu maršruti; 
3) tālsatiksmes maršruti; 
4) starptautiskie maršruti. 

Pilsētas maršruti ir tie maršruti, kas atrodas pilsētas teritorijā. Rajonu maršruti ir tie 
maršruti, kas atrodas viena rajona administratīvās teritorijas robežās vai republikas pilsētas un 
to aptverošā rajona administratīvās teritorijas robežās. Tālsatiksmes maršruti ir tie maršruti, kas 
atrodas divu vai vairāku administratīvo teritoriju robežās. Starptautiskie maršruti ir tie maršruti , 
kuru veikšanai nepieciešams šķērsot Latvijas valsts robežu. 

Vienlaikus tiek izdalīti  
1) autobusu,  
2) mikroautobusu,  
3) maršruta taksometru maršruti. 

Pasažieru regulāro autopārvadājumu organizēšanai ir nepieciešama atbilstoša atļauja, 
kuru izdod Satiksmes ministrijā vai vietējā pašvaldībā. 
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Valsts politikas izstrādāšanai un realizācijai pasažieru regulāro iekšzemes pārvadājumu 

jomā Satiksmes ministrijā ir izveidota struktūrvienība Pasažieru pārvadājumu departaments. 
Šim departamentam, kopā ar lielo pilsētu Domju Vides aizsardzības departamentiem vajadzētu 
rūpēties par biodegvielu ieviešanu pilsētu sabiedriskajā transportā. 
 

Komunālajā transportā izmantotās degvielas patēriņš atsevišķi statistikā netiek 
uzskaitīts, tas tiek izdalīts kategorijā „degvielas patēriņš transporta vajadzībām pārējiem 
komunāliem, sociāliem un individuālajiem pakalpojumiem”. Degvielas patēriņš šajā sektorā ir 
parādīts 12. tabulā. 
 

12. tabula 
Degvielas patēriņš transporta vajadzībām pārējiem komunāliem, sociāliem un 

individuālajiem pakalpojumiem (tonnas)[1] 

Degvielas veids 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Benzīns 6640 8028 6349 5737 5490 4514 

Dīzeļdegviela 4094 6566 7896 8150 8285 9143 

Kopā 10734 14594 14245 13887 13744 13657 

 
2003. gadā kopējais degvielas patēriņš transporta vajadzībām komunāliem, sociāliem 

un individuālajiem pakalpojumiem (12. tabula) sastāda 13 657 tonnas (4514 t benzīns un 
9143 t dīzeļdegviela), kas pārveidojot enerģijas mērvienībās ir 587 TJ (198,5 TJ benzīns un 
388,5 dīzeļdegviela), un rezultātā tas sastāda 1,5 procentus (0,5% benzīns un 1% 
dīzeļdegviela) no kopējā degvielas patēriņā transporta vajadzībām. 
 

Līdzīgi kā pasažieru sabiedriskajā transportā arī šis transporta sektors lielāko daļu savas 
darbības koncentrē pilsētās un lielākajās pilsētās ir izdalāmi atsevišķi lielāki uzņēmumi. Parasti 
šiem uzņēmumiem ir savi degvielas uzpildes punkti, kuri atrodas uzņēmuma teritorijā un ir 
nodalīti no koplietošanas degvielu uzpildes tīkla. Piemēram, Rīgā, A/S „L&T HOETIKA”, kurš ir 
lielākais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā un gadā patērē aptuveni 1200 t 
dīzeļdegvielas.  
 

Komunālā transporta sektors tomēr ir salīdzinoši neliels, lai varētu viens pats varētu 
nodrošināt direktīvas 2005. gada prasības, tomēr kombinācijā ar citiem transporta sektoriem 
tas varētu nodrošināt zināmu daļu biodīzeļdegvielas patēriņu un ieviešana šajā sektorā būtu 
panākama ātrāk un efektīgāk līdzīgi kā pasažieru sabiedriskajā transportā. 
 

Komunālajā transportā izmantotajā tehnikā dominē dīzeļmotori, taču vēl joprojām valstī 
ievērojami tiek izmantota Padomju laikā iegādātā tehnika, uz kuras ir uzstādīti arī benzīna jeb 
dzirksteles aizdedzes motori. 
 
 

Bezceļa tehnikas sektoru pamatā veido traktortehnika (13. tabula), kas tiek izmantota 
visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs, pārsvarā lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
būvniecības sektoros.  
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Ar traktortehnikas reģistrāciju, uzskaiti un kontroli Latvijā nodarbojas Valsts aģentūra „Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūra”. Patreiz Latvijā reģistrētās traktortehnikas sadalījums pa 
grupām ir parādīts 13. tabulā[9]. 

 
13. tabula 

Traktortehnikas iedalījums pa grupām uz 06.06.2005 

Grupa 
Juridiskām personām Fiziskām 

personām 
Pavisam 

Lauksaimniecībā Rūpniecībā 

Traktori: 13057 5448 57125 75630 

Buldozeri: 129 294 121 544 

Ekskavatori: 360 1301 257 1918 

Autogreideri: 151 444 32 627 

Ceļu būves un kopšanas 
mašīnas: 

50 621 15 686 

Meža mašīnas: 257 452 305 1014 

Pašgājēji iekrāvēji: 419 1407 236 2062 

Graudu novākšanas: 1837 70 3005 4912 

Pašgājēji zāles novākšanas, 
smalcināšanas:  

633 10 868 1511 

Pašgājējas lauks. kultūru 
novākšanas mašīnas:  

38 0 29 67 

Pašgājēja traktortehnika: 40 239 173 452 

Traktoru piekabes: 7039 2924 25577 35540 

 
CSP sniegtie dati par degvielas patēriņu šajos sektoros ir apkopoti 13. tabulā 
 
Statistika sniedz datus par benzīna un dīzeļdegvielas patēriņu lauksaimniecības, 

mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības sektoros kopā un atsevišķi būvniecībā 
(14. tabula), kas neļauj spriest par orientējošo patērētās degvielas daudzumu bezceļa tehnikā. 

  
14. tabula 

Benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš lauksaimniecības, mežsaimniecības,  
zvejniecības un būvniecības sektoros. (tūkst.t.) 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Ražošanas tehnoloģiskajām vajadzībām 

Benzīns      

lauksaimniecība, 
mežsaimniecība,  
medniecība, zvejniecība 1 1 0.0 0.0 1 

 būvniecība - - - 1 - 

Dīzeļdegviela      

lauksaimniecība, 
mežsaimniecība,  
medniecība, zvejniecība 41 39 44 34 50 

būvniecība 8 8 7 10 9 



 26 

Transporta vajadzībām 

Benzīns      

lauksaimniecība, 
medniecība 

un mežsaimniecība 9,3 7,2 7 7,1 6,5 

zvejniecība 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

būvniecība 13,5 12,4 15,2 16,4 16 

Dīzeļdegviela      

lauksaimniecība, 
medniecība 

un mežsaimniecība 10,5 10,4 13,6 19,7 21,5 

zvejniecība 0,1 0,3 3 3,6 2,6 

būvniecība 18,8 21 24 26,3 32,2 

Kopā benzīns 23,9 20,7 22,4 24,7 23,6 

Kopā dīzeļdegviela 78,4 79,7 91,6 93,6 115,3 

Kopā 102,3 100,4 114 118,3 138,9 

 
Pēc CSP datiem 2004.gadā mežsaimniecībā izlietoja 4192 tonnas benzīna, no tām 605 
tonnas ražošanas tehnoloģiskajām vajadzībām un 3587 transporta vajadzībām, 20673 t 
dīzeļdegvielas, no tām 4725 t ražošanas tehnoloģiskajām vajadzībām un15948 t 
transporta vajadzībām. 
 
 
Dzelzceļa transporta sektors 

Dzelzceļa transportā pēc SM Pasažieru pārvadājumu departamenta sniegtajiem datiem 
pasažieru pārvadāšanai tiek patērēts ap 3 milj. litru dīzeļdegvielas gadā. 
 
Dzelzceļa transportā patērētais energoresursu patēriņš parādīts 15. tabulā. 

15. tabula 
Enerģijas patēriņš dzelzceļa transportā (teradžoulos – TJ)[1] 

 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Kopā energoresursi 7505 3449 2810 2899 2980 3100 3536 

tai skaitā:        

Naftas produkti  7181 3229 2677 2762 2847 2974 3399 

no tiem dīzeļdegviela 7181 3229 2677 2762 2847 2974 3399 

Elektroenerģija 324 220 133 137 133 126 137 
 

Dīzeļdegvielas patēriņš dzelzceļa transportā pēdējos gados ir pastāvīgi audzis un 2003. 
gadā sasniedz 3399 TJ jeb ~ 80 000 t (8.tabula).  

Pēc „Latvijas dzelzceļa” sniegtās informācijas 2003. gadā kopējais dīzeļdegvielas 
patēriņš sastādīja ~ 107 000 t [7]. 

Ja visu viena gada laikā dīzeļlokomotīvēs patērēto dīzeļdegvielas daudzumu 80 000 t 
aizstātu ar 100 BioDD, tad 2010. gadam Programmā paredzētās 43 000 tonnas (19.tab.) bioDD 
ar to vien jau būtu apmēram divreiz pārsniegtas. 

Tomēr ļoti plašā par biodīzeļdegvielas izmantošanu pieejamā literatūras klāstā, nav 
atrodama neviena epizode, ka bioDD būtu izmantota dzelzceļa transportā. Tas izskaidrojams 
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ar to, ka svarīgāk ir no ekoloģiskā viedokļa pirmkārt uz biodīzeļdegvielu pārvest pilsētu 
transportu. Otrkārt būtisks ir riska faktors, ko var radīt kļūmes nekvalitatīvas degvielas dēļ, jo 
lielas jaudas lokomotīves dīzeļmotora jebkāda veida atteikums var radīt daudzkārt lielākas 
problēmas, nekā viens autobusa motors. Šo apsvērumu dēļ, biodīzeļdegvielas lietošana 
dzelzceļa transportā ir iespējama tikai vienā variantā – ja bioDD pievieno 5% apjomā visai tirgū 
izlaistajai fosilajai dīzeļdegvielai. 
 

Dzelzceļa transportā uz dīzeļlokomotīvēm tiek uzstādīti  četrtaktu un divtaktu dīzeļdzinēji 
[8], kuros tiek izmantota EN 590 standartam atbilstoša dīzeļdegviela. 
 
 

Iekšzemes ūdensceļu transporta sektors aptver transportlīdzekļus, kuri tiek izmantoti 
upēs, kanālos, ūdenskrātuvēs un ezeros. 

Energobilances statistika Latvijā neuzrāda nekādus datus par energoresursu patēriņu 
iekšējos ūdensceļos vai piekrastes kuģošanā. Iespējams, ka tas ir tādēļ, ka to īpatsvars ir ļoti 
niecīgs uz kopējā fona vai arī šādi dati nav pieejami. 

Transporta statistikā tiek apkopoti dati par pārvadātajām kravām un pasažieriem ūdens 
transportā (praktiski jūras transportā), kā arī par ūdens transportā izmantotajiem 
transportlīdzekļiem (16. tab.).   
 

16. tabula 
Latvijas kuģu reģistrā reģistrētie kuģi 2003.gada beigās [3] 

 Kuģu skaits Kravnesība, tūkst.t 

 

pavisam 

tai skaitā kuģi ar 
tonnāžu 100 un 
vairāk bruto 
reģistra tonnas 

pavisam 

tai skaitā kuģi ar 
tonnāžu 100 un 
vairāk bruto 
reģistra tonnas 

Pavisam 491 234 164.2 154.5 

     tai skaitā:     

 kravas kuģi 21 21 54.1 54.1 

 zvejas kuģi 223 99 17.1 14.5 

 pasažieru kuģi 13 7 6.9 6.8 

 velkoņi 58 27 2.1 1.9 

 palīgflote 170 79 78.9 72.2 

 ledlauži 1 1 5.0 5.0 

 dienesta 5 - 0.1 - 

 
Kopš 2004. gada Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir pārņēmusi mazizmēra 

kuģošanas līdzekļu reģistrāciju. CSDD reģistrē šādus kuģošanas līdzekļus neatkarīgi no to 
izmantošanas veida [4]: 

 ūdensmotociklus (kuģošanas līdzeklis ar mehānisko dzinēju, kurš paredzēts braukšanai 
vadītājam vai vadītājam un vienam vai vairākiem pasažieriem, sēžot vai stāvot uz tā); 

 motorlaivas (ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis bez klāja un 
atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, 
galvenokārt izmantojot mehānisko dzinēju, kura jauda ir lielāka par 3,68 kW. Kuģošanas 
līdzekļa garums ir lielāks par 2,5 metriem, bet mazāks par 12 metriem); 
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 kuterus (ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis ar klāju un atsevišķām, 
no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt 
izmantojot mehānisko dzinēju, un tā garums ir lielāks par 2,5 metriem, bet mazāks par 12 
metriem); 

 airu laivas (kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot airi (airus) vai 
motoru, kura jauda nepārsniedz 3,68 kW). 

 
CSDD netiek reģistrēti: 

 kuģi, kuru maksimālais garums ir 12 metru vai vairāk; 

 velkoņus, palīgflotes un pasažieru kuģus; 

 zvejas kuģus neatkarīgi no garuma, ja tos izmanto komercdarbībai jūrā; 

 jahtas (kuģis ar klāju un atsevišķām cilvēkiem paredzētām no ūdens aizsargātām telpām, 
kurš paredzēts braukšanai galvenokārt ar buru palīdzību un kuru garums ir lielāks par 2,5 
metriem) 
 Šos kuģošanas līdzekļus reģistrē Jūras administrācijā. 
 
Šobrīd CSDD reģistrēti mazizmēra kuģošanas līdzekļu skaits parādīts 17. tabulā. 

 
17. tabula 

Reģistrēto mazizmēra kuģošanas līdzekļu skaits  
uz 2005.gada 1.jūliju 

N.p.k. Kuģošanas līdzekļa tips Skaits 

1. Airu laivas 2630 

2. Motorlaivas 3739 

3. Ūdensmotocikli 576 

4. Kuteri 389 

 Kopā: 7334 

 
Mazizmēra kuģošanas līdzekļos tiek izmantoti gan divtaktu un četrtaktu benzīna motori, 

gan četrtaktu dīzeļmotori, kuros ir iespējams arī izmantot atbilstošu biodegvielu. 
Kā piemēru biodegvielu izmantošanai šajā sektorā var minēt ASV, kur no sojas pupiņām 

iegūta biodīzeļdegviela ir pieejama motorlaivu un kuģu īpašniekiem vairākos ASV štatos jau 
kopš 1994. gada. Lielākie biodīzeļdegvielas izmantotāji ir laivu īpašnieki Česapīkas [5] un 
Sanfrancisko līčos [6]. 

Latvijā visi iekšzemes ūdensceļu transporta sektorā izmantojamie mazizmēra kuģīši un 
motorlaivas, kuri izmanto dīzeļmotorus, no ekoloģiskā viedokļa un no biodegvielu ieviešanas 
viedokļa, būtu jādarbina tikai ar biodīzeļdegvielu. 
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3. Biodegvielu potenciāls 
 

3.1. Biodegvielu ražošanas prognozes 

 
Analizējot autobenzīna un dīzeļdegvielas patēriņu Latvijā 1990. – 2003.g. tika prognozēts 

(skat. 2.2. sadaļu), ka benzīna patēriņš 2010. gadā sasniegs 350 tūkst. t un dīzeļdegvielas 
patēriņš 680 tūkst. t. 

 
Vadoties no šīm prognozēm, direktīvas 2003/30/EK 2005. gada prasību izpildei būtu 

nepieciešams ar biodegvielu aizstāt 6,5 tūkst.t benzīna un 11 tūkst.t dīzeļdegvielas. Savukārt 
2010. gada prasību izpildei būtu nepieciešams ar biodegvielu aizstāt 20 tūkst.t benzīna un 
39 tūkst.t dīzeļdegvielas. (18. tabula) 
 

18. tabula 
Benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš atskaites gados un  

nepieciešamais biodegvielu daudzums.  

Atskaites 
gads 

Degviela 
Enerģijas 
patēriņš* 

tūkst.t 

ES 
rekomendācija 

Nepieciešama 
biodegviela 

tūkst.t 

2005 

Benzīns 325 

2% 

6,5 

Dīzeļdegviela 550 11 

Kopā 875 17,5 

2010 

Benzīns 350 

5,75% 

20 

Dīzeļdegviela 680 39 

Kopā 1030 59 

* - prognozes, ekstrapolējot degvielas patēriņa izmaiņu pēdējos 5 gados. 
 

Novērtējot nepieciešamo biodegvielu apjomu, kas jārealizē Latvijā saskaņā ar direktīvu 
2003/30/EK, augstāk minētie aprēķini veikti balstoties uz Latvijas Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem, taču informācijas avotos ir sastopami savādāki dati par kopējo degvielas 
patēriņu transportā un līdz ar to arī par nepieciešamo biodegvielu realizācijas apjomu atbilstoši 
direktīvā norādītajiem atskaites gadiem. 

Gan 2005.g.14. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajā Ministru kabineta 
noteikumu projektā „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā 
biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodīzeļdegvielai un 
bioetanolam”, gan koncepcijā „Par valsts atbalsta shēmām biodegvielas ražošanai un 
lietošanai Latvijā 2005. gadā” minētie biodegvielu apjomi: 11 tūkst. t biodīzeļdegvielas un 9 
tūkst.t bioetanola, kas nepieciešami direktīvas 2003/30/EK prasību izpildei uz 2005. gadu ir 
balstīti uz LR programmā „Biodegvielu ražošana un pielietošana Latvijā (2003. – 2010.)” 
sniegtajiem datiem (19. tabula). 
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19. tabula 
Biodegvielas ražošanas prognoze Latvijā 2004.-2010. gados  

(pēc 2003.g. MK apstiprinātās Biodegvielu programmas) 

Rādītāji 2004. 
gads 

2005. 
gads 

2006. 
gads 

2007. 
gads 

2008. 
gads 

2009. 
gads 

2010. 
gads 

Biodegvielas īpatsvars 
degvielas tirgū, % 

1.25 2% 2.75 3.5 4.2 5 5.75 

Benzīns, tūkst. t 450 465 480 495 510 525 540 

Bioetanols, tūkst. t 5.7 9 13 17 22 27 32 

Dīzeļdegviela, tūkst. t 500 540 580 620 660 700 740 

Biodīzeļdegviela, tūkst. t 6.3 11 16 22 28 35 43 

Kopā biodegv., tūkst. t 12 20 29 39 50 62 75 
Avots: ZM progr. _031103 Programma „Biodegvielu ražosāna un pielietošana Latvijā”[15] 

 
Turpmākajā analīzē tomēr lietderīgi būtu vadīties pēc prognozes ar lielāko degvielas 

patēriņu (t.i. 18. tabulā minēto), jo līdz ar to paredzamais nepieciešamais biodegvielu apjoms 
būs lielāks un prognožu nepiepildīšanās gadījumā, ieviestais biodegvielu apjoms būs lielāks 
nekā prasītais, kas būtu vērtējams vienīgi pozitīvi. 

 
Biodegvielu ieviešanas apjomi ir tiešā veidā saistīti ar naftas degvielu patēriņu transporta 

vajadzībām valstī. Palielinoties kopējam naftas degvielu patēriņam, palielinās arī tirgū 
realizējamais biodegvielu apjoms.  

Tā kā biodegvielu ieviešanas apjoms ir piesaistīts naftas degvielu apjomam, kas 
transporta vajadzībām tiks laists tirgū 2005. un 2010. gadā, tad biodegvielu minimālā patēriņa 
aprēķiniem ir nepieciešamas benzīna un dīzeļdegvielas patēriņa prognozes no 2005. līdz 2010. 
gadam. 

Lai varētu izstrādāt biodegvielu ieviešanas scenārijus un tālāk plānot biodegvielu 
izmantošanu pa atsevišķām patērētāju grupām, jāprecizē Latvijā izlietotais fosilās 
motordegvielas daudzums un procentuāli tam atbilstošais nepieciešamais biodegvielas 
daudzums. Biodegvielu likumā, ko Latvijas Republikas Saeima pieņēma 2005.g. 21. aprīlī 
izvirzīts mērķis veicināt biodegvielu apriti un nodrošināt, lai līdz 2005.g. 31.decembrim 
”biodegviela veidotu ne mazāk kā 2 procentus no kopējā tautsaimniecībā esošās transportam 
paredzētās degvielas daudzuma, bet līdz 2010.g. 31.decembrim – ne mazāk kā 5.75 
procentus”. Pēc šiem kontrolskaitļiem jāplāno, kādam, jābūt minimāli nepieciešamajam 
biodegvielas daudzumam, izejot no valstī fakstiski gada laikā patērētā fosilās degvielas 
daudzuma. Patreiz visos MK dokumentos, kas saistīti ar biodegvielu apriti, figurē skaitļi, kādi 
tika iekļauti Latvijas Republikas programmā ”Biodegvielu ražošana un pielietošana Latvijā 
(2003-2010)”, (19. tab.). 

Izmantojot iepriekš (2.2. sadaļā) dotos datus un 19. tabulas datus, ir konstruēta 
diagramma (8. att.), kas uzskatāmi parāda faktisko motordegvielu patēriņa dinamiku 1990. – 
2003. un plānoto pēc Programmas (2004 – 2010). 

 



 31 

1
9
9
0

1
9
9
5

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

P
a
tē

ri
ņ

š
, 
tū

k
s
t.

t

Gads

Benzīns

Dīzeļdegviela

 
8. attēls. Autobenzīna un dīzeļdegvielas patēriņš transporta sektorā Latvijā (tūkst. t). Faktiskais 

(1990 – 2003) un plānotais (2003 - 2010) patēriņš pēc 9. tabulas datiem. 
 
 
 

3.2. Izejvielu potenciāls biodegvielu ražošanai 

 
Biodīzeļdegvielas izejvielas. Saskaņā ar 2003. gada beigās MK apstiprināto 

Programmu „Biodegvielu ražošana un pielietošana Latvijā” tiek plānots, ka kopējais 
dīzeļdegvielas patēriņš Latvijā 2005. gadā būs 540 tūkst. tonnas. Tas nozīmē, ka 2005. gada 
beigās jāsaražo biodīzeļdegviela 2% no dotā apjoma, t.i. 11 tūkst. tonnas. 

Ņemot vērā, ka no vienas tonnas rapša sēklu var saražot 0,36 tonnas BioDD, 11000 t 
BioDD saražošanai 2005. gadā nepieciešams 11000/0,36=30550 tonnas rapša sēklu. 

Šim sēklu daudzuma jābūt kvalitatīvi sagatavotam: attīrītam no piemaisījumiem un 
izkaltētam līdz mitrumam ne vairāk kā 7-9%. 

Programmā bija paredzēts, ka 2005. gadā rapša sējumu platība būs 100000 ha, vidējā 
rapša sēklu raža 2,5 t/ha un sēklu kopraža būs 250 tūkst. tonnas. 

Kaut arī rapša sējumu platības gadu no gada arvien straujāk pieaug (9. att.), tomēr 2005. 
gadā plānotais apjoms netika sasniegts. 
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9. att. Rapša sējumu platības un kopraža (2000. – 2004.g.) 

 
Galvenie iemesli ir nelabvēlīgi laika apstākļi un kalšu trūkums sēklu izžāvēšanai . 

2004./2005.g. ziemā liela daļa ziemas rapša sējumu izsala un pavasarī to nācās pārsēt ar 
vasaras rapsi. 

Rapša sējumu kopplatība 2005. gadā bija 76 000 ha, tajā skaitā ziemas rapsis 54 000 ha 
un vasaras rapsis 22 000 ha. Pēc preses ziņām rapšu raža šogad bija izcila, daudzās 
saimniecībās lielās platībās bija pat 4,0 t/ha liela raža, bet vidēji visā Latvijā varam rēķināt 
2,8 t/ha. 

Rapša sēklu kopraža 2005. gadā tātad ir: 76000*2,8=212800 tonnas. 
No šāda sēklu daudzuma iespējams saražot: 
212800*0,36=76600 tonnas BioDD. 
Tātad faktiski 2005. gadā iespējams saražot biodīzeļdegvielas daudzumu (76,6 tūkst. t), 

kas ir 6,9 reižu lielāks nekā nepieciešamais BioDD daudzums (11 tūkst. t), lai nodrošinātu 
prasītā 2% apjoma izpildi. 

Protams, rapša eļļa nepieciešama arī pārtikas eļļas ražošanai, bet ar visu to saražotais 
rapša sēklu daudzums ir pilnīgi pietiekams, lai nodrošinātu BioDD saražošanu minimālo 
prasību (2%) apjomā. 

 
Bioetanola izejvielas. Bioetanolu Latvijā patreiz ražo SIA „Jaunpagasts Plus” savā no 

jauna uzbūvētā ražotnē ar projektēto jaudu 10 tūkst. t bioetanola gadā (20. tab.). Kā izejvielu 
izmanto rudzu, kviešu un tritikāles graudus. Rūpnīcai vajag apmēram 28 tūkst. t graudu gadā, 
tas tiek pilnībā apmierināts, zemnieki piedāvā daudz vairāk graudu, bet rūpnīca nespēj tos 
iepirkt un līgumus slēdz ierobežotā apjomā. Turpmāk plāno ražošanu paplašināt. 

Sākot ar 2006. gadu, bioetanola ražošanu plāno uzsākt arī SIA Lako, Kalsnavā Madonas 
rajonā.. Šeit projektētā jauda ir 13000 t bioetanola gadā, nepieciešamais graudu daudzums 
50 000 t/gadā. 

Iepriekš minētajā VID akcīzes preču pārvaldes vēstulē attiecībā uz bioetanolu minēts 
sekojošais: ”Saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli benzīnam pievienots etilspirts, kas iegūts 
no Lauksaimniecības izejvielām un ir dehidrēts un denaturēts  

- 2004. gadā 973, 61 m3;  
- 2005. gada 6 mēnešos 229, 67 m3.  
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Šos apjomus pārrēķinot tonnās (bioetanola blīvums 0,79 g/cm3) iegūstam sekojošus 
bioetanola daudzumus: 

- 2004. gadā 770 t;  
- 2005. gada 6 mēnešos 181 t 

   kopā 951 t 
 
 
Iepriekš jau tika norādīts, ka bioetanolu Latvijas transporta sektorā būtu lietderīgi pielietot 

kā 5% piemaisījumu visam izlietotajam benzīnam, jo lielāks piemaisījuma procents prasa 
izdarīt izmaiņas spēkratu motoru barošanas sistēmā un arī DUS aprīkojumā. 

 
Kā izejviela bioetanola ražošanai Latvijas apstākļos var būt ne tikai graudi, bet arī 

cukurbietes. Tas var būt aktuāli sakarā ar to, ka cukura ražošanu plāno samazināt un 
atbrīvojas jaudas esošajās cukurfabrikās. 

No vienas tonnas cukurbiešu var saražot 100 l bioetanola, bet no vienas tonnas graudu 
346 l bioetanola. Pieņemot, ka kviešu raža ir 5.5 t/ha un cukurbiešu raža 66 t/ha, iegūstam 
bioetanolu no viena hektāra: 

 no kviešiem 5.5 x 346 = 1903 l/ha; 
 no cukurbietēm 66 x 100 = 6600 l/ha. 

Piemērs rāda, ka, audzējot cukurbietes, no viena hektāra var iegūt 3.5 reižu vairāk 
bioetanola nekā no kviešiem. Bioetanola ražošanas izmaksas galvenokārt ir atkarīgas no 
izejvielu izmaksām, tādēļ nepieciešams rūpīgs ekonomiskais novērtējums, kas jāveic 
ekonomistiem, par to vai būs izdevīgi bioetanolu ražot no cukurbietēm. 

Bioetanolu ES valstīs ražo 500000 t/gadā, galvenokārt no graudiem. No cukurbietēm 
bioetanolu ļoti plaši ražo Francijā, apmēram 80000 t/gadā. 

Esošā biešu cukura ražošanas tehnoloģijā apmēram 50% procesu (biešu mazgāšana, 
sasmalcināšana, izskalošana, ietvaicēšana) atbilst arī bioetanola no bietēm ražošanas 
tehnoloģijai, tādēļ esošā cukurfabrika principā ir pārkārtojama bioetanola ražošanai. No jauna 
jāuzstāda fermentēšanas, destilācijas un dehidrācijas iekārtas, kādas, piemēram, ir SIA 
Jaunpagasts plus Iecavas iecirknī. 

Ņemot vērā, ka cukura kristalīze intensīvāk notiek koncentrētā šķīdumā, ieteicams 
kristalīzi izdarīt tikai vienreiz, līdz ar to vienkāršāk un tātad arī lētāk iegūstot labākās kvalitātes 
cukuru 50% apjomā, bet atlikušo šķīdumu, kurā vēl ir apmēram 50% cukura, izmantot 
bioetanola ražošanai. Pasaules praksē ir arī piemēri, kur bioetanolu ražo no parastās melases. 

Cukurbietes jāpārstrādā līdz jaunajam gadam, jo ilgāk glabājot strauji samazinās cukura 
saturs bietēs. Tādēļ, fabriku rekonstruējot, jāparedz papildus iespēja bietes īsākā laika periodā 
pārstrādāt līdz sīrupam, kuru var ilgstoši uzglabāt lielās tvertnēs un pēc tam pārstrādāt ilgākā 
periodā. 

 
 
 

3.3. Biodegvielu ražošanas jaudas 

 
Biodīzeļdegviela Latvijā pirmo biodīzeļdegvielas ražotni izveidoja SIA Delta Rīga 

Valmieras rajona Naukšēnos. Tā uzsāka ražošanu 2001.g. 19. novembrī ar projektēto jaudu 
2500 t gadā. Ja rūpnīca tiešām darbotos ar projektēto jaudu, tad šos gados (2002 – 2005) 
vajadzētu būt saražots 10 tūkst. tonnu (2500*4=10000) biodīzeļdegvielas. 

Faktiski ir saražots daudz mazāk, bet cik īsti ir saražots pa šiem gadiem, šāda 
informācija netiek sniegta. Informācija, ko var atrast ir diezgan pretrunīga. 
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Pēc presē publicēto datu analīzes ir sastādīta 20. tabula, kurā parādīti biodegvielu esošo 
un plānoto rūpnīcu dati. 

Bez minētās Naukšēnu ražotnes 2005.g. beigās ražošanu ir uzsākušas divas jaunas 
biodīzeļdegvielas rūpnīcas – „Mamas-D”, Daugavpilī ar ražošanas jaudu 3500 t/gadā un 
SIA „Mežrozīte” ,Jelgavas raj. ar projektēto jaudu 5000 t/ gadā (skat. 20. tab.) 
 

20. tabula 
Biodegvielu ražošanas esošās un plānotās 

rūpnīcas Latvijā (2005.g. decembris) *) 

N. 
p. 
k. 

Rūpnīcas 
nosaukums, 

vieta 

Biodeg-
vielas 

veids **) 

Projektētā 
kapacitāte 
tūkst. t/g 

Izejvielu 
daudzums 
tūkst. t/g 

Saražotais 
apjoms 

(2004/2005), 
tūkst. t/g 

Ražošanas 
uzsākšana

s gads 

1. SIA Delta Rīga, 
Naukšēni 

BioD 2.5 7.5 0.059/1.3 2001 

2. SIA Mežrozīte, 
Jelgavas raj. 

BioD 5.0 15 0/0.3 2004 

3. SIA Mamas-D, 
Daugavpils 

BioD 3.5 10 0/0.5 2005 

4. SIA Eco-Diesel, 
Eleja, Jelgavas 
raj. 

BioD 80 250 0 2007 

5. SIA BioVenta, 
Ventspils 

BioD 100 300 0 2006 

6. AS Man-Tess, 
Rīgas brīvosta 

BioD 200 600 0 -***) 

7. SIA Delta 
Jelgava, Jelgava 

BioD 50 150 0 2007 

8. SIA Jaunpagasts 
Plus, Iecava, 
Bauskas raj. 

BioE 10 28 1.3/0.5 2004 

9. SIA Lako, 
Kalsnava, 
Madonas raj. 

BioE 13 50 0 2006 

*) Tabula sastādīta, apkopojot informāciju, kas publicēta laikrakstos Dienas Bizness, Latvijas Avīze un Zemgales 
Ziņas, 2005.g. jūnijs-decembris. 
**) BioD – biodīzeļdegviela; BioE – bioetanols; ***) – nav datu 
 

Apkopojot presē publicēto informāciju (20. tab.), varam secināt, ka Latvijā ir sācies īsts 
biodegvielas bums, kā raksta, jo pieteikto projektu apjoms sastāda 441 tūkst. tonnas BioDD 
gadā. 

 
 

3.4. Biodegvielu 2005. gada patēriņa analīze 

 
Laikraksts DB 19.08.2005., ar atsauci uz VID Akcīzes preču pārvaldi, norāda, ka 2004.g. 

6 mēnešos Latvijā realizēts 0,03 tūkst. t, bet 2005.g. 6 mēnešos 0,5 tūkst. t biodīzeļdegvielas. 
No oficiālas VID akcīzes preču pārvaldes vēstules (05.10.2005.), kas adresēta VM 

Klimata un atjaunojamo resursu departamentam: 
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1. Saražota biodīzeļdegviela,kas pilnībā iegūta no rapša eļļas – 2004. gadā 66,52 
m3; 2005. gada sešos mēnešos 706,8 m3. 

2. Kopumā izlaista patēriņam Latvijā biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no rapša 
sēklu eļļas – 2004. gadā 40,27 m3; 2005. gada sešos mēnešos 843,08 m3. 

3. Saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli”, benzīnam pievienots etilspirts, kas 
iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts un denaturēts – 
2004.gadā 973,61 m3; 2005. gada sešos mēnešos – 229,67 m3. 

Ņemot vērā, ka biodīzeļdegvielas (RME) blīvums ir 0,884 g/cm3, aprēķinam kubikmetros 
doto BioDD daudzumu tonnās: 

 
  Saražota biodīzeļdegviela 
  m3 tonnas 
Saražota Latvijā 2004. gadā 66,52 59 
 2005.g. 6 mēn. 706,8 625 
Izlaista patēriņam Latvijā 2004. gadā 40,27 36 
 2005.g. 6 mēn. 843,08 745 

Avots: VID Akcīzes preču pārvalde 

 
Analizējot dotos datus, varam izdarīt šādus svarīgus secinājumus: 
1. Biodīzeļdegvielu 2004. gadā un 2005. gada sešos mēnešos Latvijā ražoja tikai 

SIA Delta Rīga Naukšenos, varēja saražot 3750 tonnas, bet saražoja tikai 
59+625=684 tonnas, t.i. 18% no iespējamā daudzuma. Kāpēc tik maz? Šis 
jautājums sīkāk ir analizēts 5. nodaļā „Šķēršļi un veicināšanas instrumenti”, bet 
īstās atbildes par to, kāpēc rūpnīca saražojusi tik maz nav atrasta. 

2. 2004. gadā patēriņam Latvijā izlaista BioDD par 23 tonnām mazāk nekā 
saražots (59-36t), tātad BioDD 2004. gadā bija izdevīgāk eksportēt nekā laist 
vietējā tirgū. 

3. 2005. gada sešos mēnešos izlaista BioDD patēriņam par 120 t vairāk nekā 
saražota (745 – 625 t), tātad 2005.g. BioDD jau tika importēta (pēc preses 
ziņām no Lietuvas un Igaunijas). Tas liecina par degvielu cenu milzīgo ietekmi – 
2004.g. fosilo DD varēja nopirkt par 32 sant. litrā, bet 2005.g. – 57 sant. litrā. 
Slikti, ka biodīzeļdegvielu vajadzēja importēt, bet pašu ražošanas jaudas netika 
izmantotas dažādu, pa lielākai daļai, birokrātisku šķēršļu dēļ. 

Diemžēl minētajā VID akcīzes preču pārvaldes 05.10.2005. vēstulē nav norādīts, kādam 
benzīna daudzumam ir izlietots saražotais spirta apjoms. No 21. tabulas datiem, kas publicēti 
Dienas Biznesā 19.08.2005 ar atsauci uz VID akcizēto preču nodaļu, redzams, ka 2005. gada 
sešos mēnešos patērētas 154,4 tūkst. t benzīna. Ja pieņemam, ka visam šim daudzumam ir 
piejauktas šajā laikā saražotās 181 tonna bioetanola, tad biodegvielas procentuālais daudzums 
ir 0,12%. 

21. tabula 
Naftas produktu kopējais patēriņš 6 mēnešos (tūkst. tonnu) 

Gad
s 

Benzīns Biobenzīns Dīzeļdegviela
* 

Biodīzeļdegviel
a 

Degvieleļļa Petroleja Autogāze 

2005 154.4 6.2 298.3 0.5 35.6 27.6 13.8 

2004 166.4 0  252.4 0.03 43.1 0.3 12.9 
* tai skaitā marķētā dīzeļdegviela 
Avots: Db 19.08.2005 ar atsauci uz VID akcizēto preču nodaļu. 

 
No šīs tabulas arī redzams, ka 2005. gada 6 mēnešos patērētas 298,3 tūkst. t fosilās 

dīzeļdegvielas, ja tām pievieno šajā laikā saražotās 625 t BioDD, tad biodegviela sastāda 
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0,21%. Minētajā DB rakstā teikts: „Pirmajā pusgadā biodegvielas patēriņš sasniedzis 1,6% no 
kopējā motordegvielas patēriņa”. Faktiski, kā redzējām biodegvielu patēriņš 2005. gada pirmajā 
pusgadā sastāda: (0,12% bioetanola + 0,21% biodīzeļdegvielas)=0,33% no kopējā transporta 
degvielu patēriņa. 

No kurienes, tad šie 1,6%? 
Izrādās ieviests jauns jēdziens „biobenzīns”, un tas tiek uzskatīts par saražoto 

biodegvielu un šī „biobenzīna” daudzums (6,2 tūkst. t) ir izmantots 1,6% patēriņa aprēķinam. 
Pēc pastāvošiem normatīviem benzīnam drīkst piejaukt ne vairāk kā 5% bioetanola. Ja 

šim „biobenzīnam” ir piejaukti 5% bioetanola, tad izlietotais benzīna daudzums ir 310 tonnas. 
Faktiski 2005. gada pirmajā pusgadā ir saražotas 181 tonna bioetanola, tātad reāli bioetanola 
saturs „biobenzīnā” ir 2,92% resp. nepilni trīs procenti. Tāds, lūk, ir „biobenzīns” pēc kura daži 
speciālisti rēķina biodegvielu patēriņu procentos no kopējā patērētā motordegvielu daudzuma. 

 
Dienas Biznesā 19.08.2005 publicētie dati (21. tab.) ļauj spriest, ka dzīve jau ir ievedusi 

korekcijas iepriekš dotajā biodegvielu attīstības plānā (19.tab.). Izrādās, ka abu fosilo degvielu 
patēriņš vairs nepieaug lineāri par kādu konstantu lielumu, kā bija plānots, bet benzīna patēriņš 
samazinās un dīzeļdegvielas patēriņš pieaug daudz straujāk. Šī tendence vērojama praktiski 
visās ES valstīs un izskaidrojama ar to, ka arvien plašāk transporta mašīnās izmanto 
dīzeļmotorus un to jauda pieaug. Palielinās lielas kravnesības kravas automobiļu, traktoru, 
buldozeru u.c. mašīnu skaits kurās pielieto jaudīgus (200 – 300ZS) dīzeļmotorus, kuri patērē 
daudz dīzeļdegvielas. 

No 21. tabulas datiem izriet, ka 2005. gada sešos mēnešos, salīdzinājumā ar 2004. gada 
attiecīgo periodu, benzīna patēriņš samazinājies par 7%, bet dīzeļdegvielas patēriņš tajā pat 
laikā pieaudzis par 18%. Šī tendence jāievēro plānojot biodegvielu patēriņu pa patērētāju 
grupām, jo skaidrs, ka lielākās patērētāju grupas var būt tikai biodīzeļdegvielas patērētāji. 

 
Biodīzeļdegvielas patēriņš var būt daudz lielāks arī tādēļ, ka BioDD var lietot arī tīrā 

veidā (100%) vai 35% maisījumā, bet bioetanolu tuvākajos gados tikai 5% maisījumā ar 
benzīnu. 

Tā kā mums neizdevās no VID akcizēto preču nodaļas dabūt datus par 2005. gadā 
patērēto autobenzīna un dīzeļdegvielas daudzumu, tad motordegvielu patēriņa aprēķinam 
2005. gadā esam izmantojuši pieejamos preses datus.  

Izmantojot degvielas importa diagrammas (10. att.) par 2005. gada septiņiem mēnešiem, 
esam aprēķinājuši, ka kopējais 2005. gada 7 mēnešos ievestais fosilās degvielas daudzums  ir 
715063 tonnas no tām 68% jeb 484 749 tonnas ir dīzeļdegviela un 32% jeb 230 314 tonnas 
benzīns, respektīvi, dīzeļdegvielu Latvijā ieved un patērē 2,1 reižu vairāk nekā benzīnu. 
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21. att. Degvielas imports 2005.gada 7 mēnešos (tonnas): 
a – benzīna, b – dīzeļdegvielas 

Avots: Latvijas avīze, 20.09.2005 

 
Laikrakstā „Dienas bizness” 2006. gada 4. janvārī publicēti naftas produktu patēriņa dati 

par 2004. gada un 2005. gada deviņiem mēnešiem, ar atsauci uz VID Akcīzes preču pārvaldi 
kā informācijas avotu. No šīs informācijas atrodam 

 
 Motordegvielu kopējais patēriņš (tūkst. t) 
 2004.g. 2005.g. 9 mēnešos 
Benzīns 257,0 239,1 
Biobenzīns 0,9 11,1 
Dīzeļdegviela *) 400,4 473,0 
Biodīzeļdegviela 0,04 1,7 

 
Šeit atkal parādās „biobenzīns”(11100 tonnas), par ko jau iepriekš norādījām, ka tas nav 

biodegviela, bet varbūt ir ne vairāk kā 5% bioetanola un benzīna maisījums. 
Pieņemot, ka atlikušajos 3 mēnešos motordegvielu patēriņš praktiski daudz nemainīsies, 

varam aptuveni prognozēt importēto degvielu patēriņu 2005. gadā šādos daudzumos: 

 benzīns 239,1/9*12 = 320 tūkst.t. (34%) 

 dīzeļdegviela 473,0/9*12 = 630 tūkst.t. (66%) 

 

Izmantojot aprēķina rezultātus, kā arī ievērojot vispārējās fosilo degvielu un biodegvielu 
attīstības tendences pēc ārzemju literatūras [14], [22] datiem, Latvijā patērētais motordegvielu 
apjoms 2010. gadā varētu būt šāds: 

 benzīns 265 000 tonnas 

 dīzeļdegviela 1 230 000 tonnas 
 
Nepieciešamais biodegvielu daudzums diviem gadījumiem - ja biodegvielu daudzums ir 

2% no visa tā benzīna un dīzeļdegvielas kopējās energoietilpības, kas transporta vajadzībām 
tiks laisti tirgū līdz 2005.gada 31.decembrim un ja biodegvielu daudzums ir 5,75% no visa tā 
benzīna un dīzeļdegvielas kopējās energoietilpības, kas transporta vajadzībām tiks laisti tirgū 
līdz 2010.gada 31.decembrim (tūkstošos tonnu) ir sekojošs: 

 
 Benzīns BioE Fosilā DD BioDD 
2005. gadā (2%)     
- pēc Biodegvielu programmas 495 9 540 11 
- pēc mūsu prognozes 320 6,4 630 12,6 
2010. gadā (5,75%)     
- pēc Biodegvielu programmas 540 32 740 43 
- pēc mūsu prognozes 265 15,2 1230 71 

 
Saskaņā ar doto prognozi, lai izpildītu ES Padomes 2003. gada 8. maija Direktīvas 

2003/30/EK „Par biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu izmantošanas veicināšanu 
transportā” prasības, biodegvielas izmantošanai 2005.g. vajadzēja saražot 12600 tonnu 
biodīzeļdegvielas un 6400 tonnu bioetanola. Valstī bija iespējams šo nosacījumu izpildīt ar 
sekmīgu atbalsta politikas izstrādi un realizāciju. Biodīzeļdegvielas ražotāju aplēses 
2005.gadam: SIA „Delta” – 5000 t; SIA „Mežrozīte” – 2500 t; Daugavpils ražotne – 2500 t. 
Bioetanola nepieciešamo daudzumu var saražot SIA „Jaunpagasts Plus” un SIA „Lako”.[24] 
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Diemžēl minētās ražotāju aplēses 2005. gadā netika izpildītas, jo plānotie atbalsta instrumenti 
laikā netika iedarbināti. 

 
 

3.5. Etiltrešbutilētera BioETBE ražošanas iespējas 

 
BioETBE ražošanai tiek lietotas divas sastāvdaļas: bioetanols un izobutilēns. BioETBE 

sastāvā tiek rēķināts 47% bioetanola un tāda sastāva BioETBE uzskata par biodegvielu, kā to 
nosaka Direktīva 2003/30/EK. 

Izobutilēnu iegūst kā blakusproduktu naftas pārstrādes rūpnīcās, kur to uzglabā augstā 
koncentrācijā un izmanto parasti turpat pie naftas pārstrādes rūpnīcas etiltrešbutilētera 
ražošanai. Pēc literatūras [24] datiem mums tuvākajā  a/s „Mažeikiu Nafta” naftas pārstrādes 
rūpnīcā 2005. gadā tika uzsākta BioETBE ražošana. BioETBE ieguvei Latvijai iespējami 2 
varianti. 

1. Kādam Latvijas uzņēmumam vai akciju sabiedrībai būtu izdevīgi piegādāt Mažeiķu 
rūpnīcai noteiktu daudzumu Latvijā ražotu bioetanolu un saņemt pretī attiecīgu 
daudzumu rūpnīcā saražoto BioETBE. 
Degvielas maisījumu, kuri satur BioETBE, uzglabāšana un izdale nerada īpašas 
problēmas salīdzinājumā ar ogļūdeņražu degvielām. 
Eiropā, saskaņā ar standartu EN 228 un attiecīgo Latvijas standartu LVS EN 228, 
BioETBE pieļaujamais maksimālais daudzums benzīnā ir 15 tilp.%. Benzīnam piejaucot 
BioETBE šādā apjomā benzīna īpašības būtiski netiek izmainītas un maisījuma 
degvielas īpašības atbilst Eiropas benzīna standartam EN 228, līdz ar to benzīns ar šādu 
BioETBE piejaukumu ir izmantojams esošajos motoros, kuri paredzēti darbināšanai ar 
benzīnu. 
2. BioETBE ražošanai Latvijā tiek uzcelta pašiem sava rūpnīca. Šajā variantā, pēc 
profesora J.Freimaņa ieteiktās tehnoloģijas [43] 
Kā izobutilēna avotu, izvēlas smago naftas produktu katalītiskā krekinga (FCC) C4- 
butilēnu frakciju, kura satur apm. 11 - 15 % izobutilēna. C4 frakciju sašķidrinātā veidā 
lieto kā pasaules tirgū iepirktu izejvielu. Tad to sauc par "Rafinātu-l". Latvijas gadījumā 
"Rafināts-l" ir pieejams gan Roterdamas tirgū, gan no Lietuvas, no a/s Mažeikiu Nafta. 
Latvijā veicamajai BioETBE tehniskajai sintēzei izvēlēts katalītiskās destilācijas variants, 
kas ietver forreaktoru (tur notiek pamatreakcija) un trīsdaļīgu, t.s., katalītiskās destilācijas 
kolonnu, kura notiek tālāka reakcija, sintezējamo vielu plūsmu nodalīšanās un daļēja 
vielu, arī mērķprodukta BioETBE attīrīšana. Šādas iekārtas, atkarībā no to jaudas, 
maksā 3.5 - 7 milj. USD. 
Svarīga iezīme BioETBE ražošanai Latvijā ir, ka ražotājam ir jāspēj vietējā tirgū pārdot 
atstrādātās un atkal sašķidrinātās C4 gāzes kā siltumnesēju. Pasaules tirgū šo produktu 
pazīst kā "Rafināts-2", ko lieto alkiIātbenzīnu katalītiskajā sintēzē, vai arī kā enerģijas 
avotu siltuma ražošanai. Te prasība ir, lai šī ražošanas blakusprodukta pārdošanas cena 
nav zemāka par iepērkamo C4 izobutilēna izejvielu ("Rafinātu-l"), bet būtu, vēlams, pat 
lielāka. TaIāk BioETBE ražošanai nepieciešams absolūtais bioetanols, ko Latvijā jau ražo 
SIA „Jaunpagasts Plus” Iecavā un SIA „LAKO” Kalsnavā. 
Bioetanola ražotnei, kas saistīta un nosaka projektējamo BioETBE ražotni par tik, lai to 
savstarpējie attālumi un produktu transporta izmaksas būtu minimāli. BioETBE 
ražošanas uzņēmumu organizē vai nu tuvu kādai ostai, vai citam "Rafināta-l" piegādes 
punktam. Šeit ražo ETBE un uz tā bāzes kombinēto oksigenātu. Tālāk nepieciešama 
maisīšanas rūpnīca kādā Latvijas muitas zonā, kur tiek izdarītas BioETBE un benzīna 
sajaukšanas operācijas, un tiek izlaista skābekļota tirgus benzīna šķirne, kura satur 15% 
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oksigenātu BioETBE un 85% benzīnu A95. Šī benzīna marķējums varētu būt, piemēram, 
EE95. Šo benzīnu pārdodot jāatgūst ieguldītie līdzekļi un jāiegūst pelņa. 
 

3.6. Biogāzes ražošanas potenciāls 

 
Lai biogāzi izmantotu spēkratu motoros tā jāattīra no liekā balasta CO2 un no 

sērūdeņraža H2S, kas izsauc metāla rūsēšanu. Sērūdeņradi no biogāzes var attīrīt, laižot 
biogāzei cauri tilpnei ar dzelzs oksīda skaidām. Lieks CO2 daudzums biogāzē samazina 
motora jaudu – tāpēc CO2 saturs jāsamazina līdz daudzumam ne vairāk kā 5% no biogāzes 
tilpuma. 

Vairākās Eiropas valstīs biogāzi kā motordegvielu  arvien plašāk ievieš pilsētu pasažieru 
autobusos un lielo pilsētu komunālajā transportā (atkritumu izvešanas specializētajās kravas 
mašīnās, kādas sērijveidā ražo, piemēram, firma „VOLVO”). Zviedrijā biogāzes transportlīdzekļi 
jau darbojas vairākās pilsētās, t.sk. Stokholmā 2005. gadā ar biogāzi jau darbojās vairāk kā 
120 pasažieru autobusu. Biogāzes autobusus izmanto arī Lillē, Francijā u.c. 

Lai biogāzi varētu izmantot spēkratos, tā jāiepilda balonos ar spiedienu līdz 20 MPa (200 
kg/cm2). Bet tas prasa īpaši iekārtotu kompresoru staciju. Šādas kompresoru stacijas 
iekārtošana prasa ievērojamus finansiālus līdzekļus. Papildus līdzekļus prasa arī autobusu vai 
specializēto kravas mašīnu aprīkošana ar gāzbalonu iekārtu izmantošanai ar biogāzi. 

Zviedrijā Linkopingas pilsētā firma „LITA Biogas Project” biogāzi izmanto 20-25 autobusu 
darbināšanai. Gāzi iegūst notekūdeņu attīrīšanas ražotnē, attīra un saspiež balonos līdz 
20 MPa. Autobusu Scania CN 112 motori ir apgādāti ar elektronisko kontroles sistēmu, divu 
veidu katalizatoriem. Motoros izmanto speciālo eļļu: Statiol Mark GE 10W-40. Katram 
autobusam ir uzstādīti 12 sešdesmitlitrīgi gāzes baloni ar drošības sistēmu, kas atbilst 
starptautiskām prasībām. 

Latvijā līdz šim ir pieredze biogāzes izmantošanai tikai stacionāros gāzmotoros, kādi ir 
uzstādīti biogāzes ieguves vietās BO SIA „Getliņi Eko”, Rīgā un Rīgas notekūdeņu attīrīšanas 
uzņēmumā Bolderājā. Abās šajās biogāzes ražotnēs varētu uzstādīt kompresoru stacijas 
biogāzes izmantošanai transportā. Getliņos ražoto biogāzi varētu izmantot kādā no Rīgas 
autobusu parkiem, bet Bolderājā ražoto – Jūrmalas autobusu parkā. 

SIA „Getliņi Eko” iegūst biogāzi 120 milj. m3 no vecā atkritumu kalna un 10 milj. m3/gadā 
no jaunierīkotajām bioenerģētiskajām šūnām [44]. Pierēķinot arī vēl citas ieguves vietas 
(Bolderāja, Liepāja u.c.), Latvijā kopējais biogāzes potenciāls ir 170 milj. m3/ gadā. 

Apmēram 2 m3 biogāzes ir ekvivalenti 1l šķidrās motordegvielas. 
Nelielas jaudas biogāzes reaktorus municipālo atkritumu pārstrādei iespējams ierīkot 

visās Latvijas rajonu pilsētās un lauku apvidos. Pēc A.Upīša u.c. pētījumiem [45], bioreaktors 
ar biomasas ietilpību 1200 m3 spēj diennaktī saražot 2000 m3 biogāzes. Lauku apvidū ar 10 
tūkst. iedzīvotājiem gadā rodas 62000 t biogāzē pārstrādājamu atkritumu. 

 Kā redzams, Latvijā ir lielas potenciālas iespējas biogāzes izmantošanai arī 
motordegvielu transportā, bet lai to realizētu nepieciešams, veikt rūpīgus ekonomiskus 
aprēķinus, izstrādāt attiecīgus projektus un piesaistīt kādus ES fondu līdzekļus. 
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4. Biodegvielu ieviešanas iespējas 
 

4.1. Biodegvielu ieviešanas veidi 

 
Lai nodrošinātu biodegvielu ieviešanu saskaņā ar direktīvas 2003/30/EK prasībām ir 

iespējami vairāki ieviešanas veidi (paņēmieni, ceļi).  
Pēc biodegvielu izmantošanas specializācijas var izdalīt divus veidus „koncentrēto” 

ieviešanu un „izkliedēto” ieviešanu. Biodegvielu „koncentrētā” ieviešana izpaužas, kad 
biodegvielas ievieš noteiktā šaurā transporta lietotāju sektorā vai grupā un salīdzinoši augstā 
koncentrācijā (t.i. kad šajā sektorā biodegvielas aizstāj naftas izcelsmes degvielas ievērojamā 
apjomā). Piemēram, 100% biodīzeļdegvielas ieviešana pilsētu pasažieru sabiedriskajā 
transportā, tas nozīmē, ka viss pilsētas sabiedriskais pasažieru transports vai arī kāds 
atsevišķs autobusu parks (patērētāju grupa), kas darbojas ar dīzeļdegvielu tiek pārkārtots 
darbam ar tīru biodīzeļdegvielu.  

Biodegvielu „izkliedētā” ieviešana izpaužas, kad biodegvielas nelielā apjomā pievieno 
gandrīz visos transporta sektoros izmantotai naftas izcelsmes degvielai. Piemēram, visam 
autotransporta sektorā izmantotajam benzīnam tiek pievienoti 3% bioetanola. 

Pēc biodegvielu ieviešanas rakstura var izdalīt divus veidus „pakāpenisko” ieviešanu un 
„lēcienveida” ieviešanu. Biodegvielu „pakāpeniskā” ieviešana izpaužas, kad ar biodegvielām 
aizstāto naftas izcelsmes degvielu daudzums pa gadiem palielinās pakāpeniski, proporcionāli 
un saskaņā ar direktīvas procentiem. Piemēram, 2006. gadā ar biodegvielām aizstātās naftas 
degvielas apjoms sastāda 2,75%, 2007.gadā 3,5% utt. Biodegvielu „lēcienveida” ieviešana 
izpaužas, kad biodegvielu aizstāšanas apjoms tiek nodrošināts tikai noteiktajos apjomos un 
sākot no direktīvā norādītajiem gadiem. Piemēram, no 2005. līdz 2009. gadam ar biodegvielām 
aizstātās naftas degvielas apjoms sastāda 2%, bet 2010. gadā tas tiek nodrošināts vismaz 
5,75%. 

Faktiski Direktīvas neprasa obligātu biodegvielas pieaugumu + 0,75% apmērā katru 
gadu, bet svarīgs ir kontrolskaitlis 5,75% 2010. gadā. Tas nozīmē, ka ja 2005. gadā 2% netiks 
sasniegti, tad 2006.g. plānotie 2,75% būs attiecīgi jāpalielina. 

 
 

4.2. Biodegvielu ieviešanas scenāriji 

 
Analizējot Dānijas, Beļģijas, Francijas, Vācijas u.c. Eiropas valstu pieredzi biodegvielu 

attīstībā un izvērtējot esošo situāciju Latvijā, varam secināt, ka biodegvielu ātrākai un 
efektīvākai ieviešanai būtu ieteicami sekojoši četri galvenie scenāriji: 

 Scenārijs A. Biodegvielas cena publiskajās degvielas uzpildes stacijās ir 
zemāka par fosilās degvielas cenu, lai ieinteresētu un piesaistītu plašu 
patērētāju loku. 

 Scenārijs B. Biodegvielu piejaukšana visai transporta sektorā noteiktā laika 
periodā izmantojamajai degvielai, veidojot zemas koncentrācijas maisījumus ar 
biodegvielu saturu ne vairāk kā 5% pēc tilpuma. 

 Scenārijs C. Paredz noteikta biodegvielu daudzuma ieviešanu tirgū, ko panāk 
ar valsts pēc brīvprātīgas vienošanās principiem noslēgtiem līgumiem ar 
degvielas vairumtirgotāju izvēles grupu. 
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 Scenārijs D. Biodegvielu sertifikātu sistēma, kas veido tirgu valsts izlaistiem 
biodegvielas sertifikātiem, t.i., rada pieprasījumu pēc sertifikātiem, izmantojot ar 
likumdošanu noteiktu kvotu. 

Bez minētajiem četriem galvenajiem scenārijiem ir analizēti vairāki papildus scenāriji, kas 
orientēti uz atsevišķām biodegvielas patērētāju grupām vai arī ietver jaunus motoros 
izmantojamo biodegvielu veidus. 

Lai rekomendētos scenārijus realizētu praksē, nepieciešams izstrādāt un iedarbināt 
ekonomiskus, informatīvus un likumdošanas instrumentus valsts un pašvaldību mērogā. 

 Minēto scenāriju realizēšana ļaus ne tikai izpildīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 8. maija Direktīvu 2003/30/EK ”Par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu 
izmantošanas veicināšanu transportā”, bet arī pārsniegt izvirzītos mērķus, dodot papildus 
ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā un vides aizsardzībā. 

 
Biodegvielu ieviešanas etapi, piemēram, pasažieru sabiedriskajā transportā varētu būt 

sekojoši: 
1. etapā visu pasažieru transportlīdzekļu pāreja uz 5% biodīzeļdegvielas piejaukumu 
standarta dīzeļdegvielai. Šā etapa laikā būtu nepieciešams radīt priekšnoteikumus, 
lai pasažieru pārvadātāji pie jaunas tehnikas iepirkšanas izvelētos transportlīdzekļus, 
kuri ļauj izmantot 100% biodīzeļdegvielu, kā arī sagatavotu infrastruktūru 
transportlīdzekļu uzpildīšanai ar biodīzeļdegvielu. Papildus šajā etapā būtu 
nepieciešams izpētīt iespējas autoparka pārejai uz degvielu maisījumiem ar lielāku 
biodīzeļdegvielas saturu; 
2. etapā tiem transportlīdzekļiem, uz kuriem vairs neattiecas ražotāju garantijas, būtu 
jāpāriet uz 35% biodīzeļdegvielas maisījumiem ar standarta dīzeļdegvielu. No jauna 
iepirktie transportlīdzekļi darbojas ar 100% biodīzeļdegvielu. Papildus šajā etapā tiek 
meklēti risinājumiem vecākajiem transportlīdzekļiem pāriet uz 100% 
biodīzeļdegvielu. 
3. etapā paredzama visa pasažieru sabiedriskā transporta darbība ar 100% 
biodīzeļdegvielu (100 BioDD). 

Etapu piesaiste pie laika grafika un nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos ir jāveic 
pēc pārrunām ar galvenajiem pasažieru pārvadātājiem un atbildīgajām institūcijām. 
 
 

4.3. Samazināta biodegvielas cena (scenārijs A) 

 
Scenārijs A paredz, ka valsts izmanto ekonomisko, informatīvos un likumdošanas 

stimulēšanas instrumentus, lai iedarbotos uz izejvielu (rapša sēklu, graudu) ražotājiem, uz 
biodegvielas ražotājiem un biodegvielas tirgotājiem tādā mērā, ka tiktu panākta biodegvielu 
pārdošanas cena degvielu uzpildes stacijās (DUS) par 10-15% (5-10 sant.) zemāka nekā 
attiecīgās fosilās degvielas cena. Ja biodegvielu pārdošana notiek par strauju vai par lēnu, 
cenu samazinājuma procentu var attiecīgi regulēt. 

Scenārijs A sevišķi piemērots ir biodīzeļdegvielas tirgošanai, jo biodīzeļdevielu (BioDD) 
var pārdot tīrā veidā (kā 100% RME), vai arī kā maisījumu jebkurā proporcijā ar fosilo 
dīzeļdegvielu (FDD). Scenāriju A biodīzeļa tirdzniecības sākuma periodā ar labiem 
panākumiem izmantoja un turpina izmantot Vācijā, Čehijā u.c. ES valstīs. Lai šis scenārijs 
darbotos, jābūt labai patērētāju informēšanai par biodīzeļa pielietošanas iespējām, 
priekšrocībām un trūkumiem. Biodīzeļdegvielas cenai ir būtiska nozīme, par to varējām 
pārliecināties 2005.g. vasarā, kad visu saražoto biodīzeļdegvielu izpirka un tirgotāji to papildus 
ieveda no Igaunijas un Lietuvas. Situācija bija tāda, ka parastās dīzeļdegvielas cena pacēlās 
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līdz 60-62 sant./litrā, bet biodīzeļdegvielas cena bija 49-54 sant./l, t.i., par 8-11 sant. jeb par 13-
16% zemāka.  

Viens no galvenajiem šķēršļiem, lai palielinātu biodīzeļdegvielas piemaisījuma daudzumu 
fosilajai degvielai ir nepieciešamība aprīkot DUS ar papildu sūkņiem un tvertnēm. To, saskaņā 
ar 2005. gada 1. aprīli Saeimā pieņemto Biodegvielu likumu nosaka obligātās norādes 
(marķēšanas prasības) degvielai, kura satur vairāk kā 5% biodīzeļa piemaisījuma. Tādēļ šī 
scenārija īstenošanai būtu jāparedz arī tiešas atbalsta investīcijas papildu sūkņu un tvertņu 
uzstādīšanai DUS. 

 
 

4.4. Biodegvielas piejaukšana visai degvielai (scenārijs B) 

 
Scenārijs B paredz zemas koncentrācijas maisījumu pagatavošanu, piejaucot ne vairāk 

kā 5% biodegvielas (biodīzeļa vai bioetanola) attiecīgi dīzeļdegvielai vai benzīnam. Scenārijs 
dod iespēju valstij strauji attīstīt biodegvielu ieviešanu tirgū, jo neprasa esošo DUS aprīkošanu 
ar papildus biodegvielas tvertnēm, sūkņiem un sadales kolonnām, līdz ar to biodegvielas bez 
lielām problēmām īsā laika periodā var tikt izplatītas masveidā esošo DUS tīklā. Nav šaubu, ka 
scenārijs B ļauj izpildīt direktīvā 2003/30/EK izvirzītos tuvākos mērķus, ja vien valstī tiek 
saražots nepieciešamais attiecīgo biodegvielu daudzums. 

Patreiz spēkā esošie Eiropas standarti EN 590 un EN 228, un tiem atbilstošie Latvijas 
valsts standarti LVS EN 590 un LVS EN228, pieļauj zemas koncentrācijas motordegvielu 
maisījumu pagatavošanu, piejaucot parastajai dīzeļdegvielai līdz 5% pēc tilpuma 
biodīzeļdegvielu – rapša eļļas metilesteri (RME) vai taukskābju metilesteri (FAME) un 
benzīnam līdz 5% pēc tilpuma bioetanolu (dehidratētu un denaturētu etanolu) vai arī līdz 15% 
bioETBE (etil terc butil ēteri). Šādiem zemas koncentrācijas degvielu maisījumiem nav 
nepieciešamas izmaiņas DUS aprīkojumā un tie bez problēmām var tikt izmantoti automobiļos 
u.c. spēkratos. 

Saskaņā ar Direktīvu 2003/30/EK 4.sadaļas 5.punktu, zemas koncentrācijas degvielu 
maisījumiem (ne vairāk kā 5% pēc tilpuma), netiek prasīts degvielas uzpildes stacijās sadales 
kolonnām uzlikt uzrakstus ar norādēm par maisījumu procentuālo sastāvu un īpašu degvielas 
apzīmējumu, kā tas ir augstākas koncentrācijas maisījumiem. Līdz ar to nav nekādu papildus 
izmaksu, kas ir svarīgi mazajiem degvielas izplatītājiem. 

Scenāriju B biodegvielu ieviešanai plaši izmanto Francijā, Dānijā, Zviedrijā u.c. Šo 
scenāriju praktiski realizē tā, ka valdība paraksta ”brīvprātīgu vienošanos” ar biodegvielas 
ražotāju un biodegvielas piegādātāju izlases grupu par konkrēta biodegvielas daudzuma 
ražošanu un konkrēta biodegvielas daudzuma nodošanu tirgū katru gadu noteiktos periodos. 

Līgumu sistēmā ir paredzēta pilnīga vai daļēja atbrīvošana no nodokļu maksāšanas 
un/vai citi instrumenti ražotāju un tirgotāju ieinteresētībai. Biodegvielu daudzums, par kuru nav 
jāmaksā nodokļi, ir norādīts līguma dokumentos. Tā, piemēram, Francijā līgums paredz 
obligātu nosacījumu 6 gadus piegādāt noteiktu biodegvielas daudzumu. Lai nodrošinātu 
nosacījumu izpildi, līgums paredz arī pietiekami nopietnu finansiālo pasākumu piemērošanu 
līguma saistību neizpildes gadījumā. Par papildus līgumā noteiktajām daudzumam saražotu 
biodegvielu, ražotāji nodokļu atvieglojumu nesaņem. 

Scenārijs B vislabāk ir piemērots skābekļoto benzīnu pagatavošanai, t.i. zemas 
koncentrācijas maisījumu (bioetanols līdz 5% vai bioETBE līdz 15% pēc tilpuma) 
pagatavošanai, jo šajā gadījumā nav nepieciešamas speciālās maisīšanas tvertnes. 
Samaisīšanu var izdarīt vairumtirdzniecības uzņēmuma degvielas bāzē, pildot degvielu 
autotransporta cisternā. Galvenajai degvielas uzpildes sūkņa ieplūdes maģistrālei pieslēdz 
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papildus sūkni ar tilpuma mērītāju, caur kuru no cisternas padod vajadzīgajā daudzumā 
bioetanolu vai bioETBE. BioETBE tilpuma daļa, ko uzskata par biodegvielu, ir 47%.  

 
Piemērs 

Jāuzpilda 20 m3 tilpuma autocisterna ar benzīnu un 5% bioetanola piejaukumu. 
Nepieciešamais bioetanola daudzums: 
 

20 m3=20000 l  0.05 = 1000 litri 
 

Lai iegūtu 5% maisījumu, autocisternā jāiepilda 19000 l benzīna un 1000 l bioetanola. 
 

Bioetanola piemaisījums benzīnam var būt lielāks par 5% (skat. 1.2. sadaļu), bet tādā 
gadījumā, saskaņā ar ES Direktīvas 2003/30/EK 3.panta 5.punktu, šādam maisījumam jābūt 
īpašam marķējumam, resp. DUS izdales kolonnai jābūt informatīvam uzrakstam atbilstoši 
standartam LVS EN - 14214. 

 

 
9. att. Biodīzeļdegvielas un fosilās dīzeļdegvielas maisījuma pagatavošanas un 

izplatīšanas shēma lielajos naftas produktu un vairumtirdzniecības uzņēmumos 
(scenārijs B un C): 

RU1, RU2, RU3 utt.  – biodīzeļdegvielas (100% RME( ražošanas uzņēmumi; C1, C2, C3 – 
degvielu cisternas; M – 5% RME un 95% DD maisījums; DUS1, DUS2, DUS3 utt.  – degvielas 

uzpildes stacijas 
 
 

4.5. Noteikts biodegvielu daudzums tirgū (scenārijs C) 

Scenārijs C principā atšķiras no iepriekš aplūkotā scenārija B ar to, ka neprasa, lai visai 
fosilai degvielai, ko piegādā tirgum būtu piejaukta biodegviela, bet izvirza prasību degvielas 
ražotājiem un/vai vairumtirgotājiem nodrošināt, lai noteiktos laika periodos noteikts 
biodegvielas daudzums tiktu obligāti piedāvāts degvielas tirgū. 

Samaisīšana 

M 

Laboratorija 

Centrālā 

Bāze 

(akcizētā 

noliktava) 

DUS1 DUS2 DUS3 

Centri- 

fugēšana C3 C2 C1 

DD (imports) RME 

RU3 RU2 RU1 

M 
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Šinī gadījumā degvielas piegādātāji var piedāvāt tirgū dažādos laika periodos dažādus 
biodegvielu veidus un to maisījumu ar fosilajām degvielām daudzumus (0%, 5%, 35% un 
100%), bet gada laikā realizētajam kopējam biodegvielu daudzumam jābūt tādam, kas 
nodrošina minimālo procentuālo biodegvielu daudzumu, kas nepieciešams Direktīvā izvirzīto 
mērķu izpildei. 

Tādējādi šis scenārijs ir elastīgāks, jo ļauj degvielu ražotājiem un piegādātajiem mainīt 
biodegvielu daudzumu un to maisījumu sastāvu atkarībā no biodegvielu ražošanai 
nepieciešamo izejvielu (rapšu sēklu, graudu) piegādēm, kuras savukārt atkarīgas no 
lauksaimnieciskās ražošanas sezonveida rakstura. Iespējami periodi, kad biodegviela tirgū nav 
un periodi, kad biodegvielu tirgo intensīvi lielos apjomos. Protams, biodegvielu tirgošanas laika 
periodi un biodegvielu apjoms šajos periodos tiek atrunāts saistošos līgumos, ko attiecīgā par 
biodegvielas ieviešanu atbildīgā valsts institūcija noslēdz pēc ”brīvprātības” principa ar 
biodegvielas ražotājiem un vairumtirgotājiem. 

Saistošie līgumi un atbalsta instrumenti scenārija izpildei var tikt piedāvāti ne tikai valsts, 
bet arī atsevišķu pilsētu vai reģionu pašvaldību līmenī. Scenārijs C paredz nodrošināt 35% 
biodīzeļdegvielas un 65% fosilās dīzeļdegvielas maisījuma (35BioDD) pagatavošanu un 
piegādi valsts, pašvaldību, sabiedrisko un privāto uzņēmumu t.sk. lielo zemnieku saimniecību 
iekšējiem (privātiem) degvielu uzpildes punktiem, kā arī 100% biodīzeļdegvielas (100BioDD) 
piegādi publiskajām degvielas uzpildes stacijām. 

35BioDD pagatavošanai nepieciešama degvielu maisīšanas rūpnīca (9. att.), kuru 
izveido degvielas vairumtirgotāju naftas bāzes teritorijā. Bāzes teritorijā ir uzstādītas degvielas 
tvertnes no ražošanas uzņēmumiem pievestās dīzeļdegvielas, biodīzeļdegvielas un iegūtā 
maisījuma 35BioDD uzglabāšanai. 

Maisīšanas rūpnīcas galvenajā tvertnē iesūknē attiecīgajos daudzumos abas degvielu 
komponentes un pēc tam tās rūpīgi sajauc ar cirkulācijas sūkņu palīdzību. Iegūto maisījumu 
attīra, laižot cauri jaudīgai centrifūgai un uzglabā gatavās produkcijas tvertnēs. Pie maisīšanas 
rūpnīcās ir laboratorija, kurā regulāri pārbauda izejvielu un maisījuma kvalitāti. 

 
 

4.6. Biodegvielu sertifikātu sistēma (scenārijs D) 

 
Scenārijs D paredz ieviest degvielu tirgū valsts izlaistus biodegvielu sertifikātus, atbilstoši 

ar likumdošanu noteiktam biodegvielu kvotu daudzumam. Šādā veidā degvielu tirgū tiek radīts 
pieprasījums pēc biodegvielu sertifikātiem. 

Sertifikātus valsts piešķir biodegvielas ražotājiem, tirgotājiem un arī importētājiem, 
pamatojoties uz kvotu robežās saražotās vai importētās biodegvielas apjomu. Tad viņi var 
pārdot šos sertifikātus un tādā veidā nosegt cenu starpību starp fosilo motordegvielu un 
biodegvielu izmaksām. 

Degvielu tirgotājiem (izplatītājiem) vajadzētu nopirkt tik sertifikātus, cik atbilst kvotai, kas 
aprēķināta atbilstoši attiecīgā degvielas tirdzniecības uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās 
pārdotajam fosilās degvielas daudzumam un jānodod attiecīgais sertifikātu skaits valsts 
iestādei, kas anulē attiecīgo sertifikātu daudzumu. 

Šādas sistēmas ieviešana varētu garantēt ES Direktīvā 2003/30/EK izvirzīto mērķu 
sasniegšanu, ievērojami neietekmējot valsts budžetu, bet paliek šaubas vai Latvijā patreizējā 
situācijā būs iespējams ieinteresēt ražotājus, izplatītājus un patērētājus šīs sistēmas darbībā. 
Šāda sistēma nevienā Eiropas valstī pašreiz vēl nedarbojas, bet pie tās izveides tiek intensīvi 
strādāts Beļģijā, Nīderlandē u.c. ES valstīs. 

Šādas sistēmas izveidošana ir saistīta ar vairākiem riskiem, kurus jāņem vērā jau 
sistēmas izstrādāšanas sākumā: 
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 Sertifikātu saņēmēju personu skaits var būt pārāk ierobežots, kas varētu radīt būtiskas 
cenu svārstības; 

 Ja kvota tiek noteikta pārāk augsta, izsniegto biodegvielu sertifikātu skaits var 
izrādīties nepietiekošs, līdz ar to cenas pieaug. 

 
 

4.7. Slēgtās patērētāju izvēles grupas 

 
Iepriekš analizētie biodegvielu ieviešanas scenāriji var tikt izmantoti vai nu valsts 

mērogā, kā, piemēram, scenārijs B – biodegvielu pievienošana 5% apjomā visai tirgojamai 
degvielai, vai arī izmantoti dažādās slēgtās patērētāju izvēles grupās. Šādās slēgtās grupās 
iespējams izmantot gan tīru BioDD (100%RME) gan arī 35% RME maisījumu ar fosilo DD, 
kāds paredzēts jaunajā standarta LVS 35 BioDD projektā. 

Saskaņā ar iepriekš (sadaļā 2.3.) izteiktajiem apsvērumiem, iespējamas sekojošas 
septiņas slēgtās patērētāju izvēles grupas: 

- valsts uzņēmumu un iestāžu transports 
- sabiedriskais autotransports 
- komunālo uzņēmumu transports 
- dzelzceļa transports 
- lielie autokravu pārvadātāji 
- būvniecības uzņēmumu tehnika 
- lauksaimniecības tehnika un meža tehnika 

Pēc Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektora Ulda Saknes sniegtās 
informācijas (Dienas bizness 19. aug. 2005) no kopējā 2005. gadā realizētā dīzeļdegvielas 
daudzuma 44% nav gājuši caur degvielas uzpildes stacijām, bet iepirktas tieši no 
piegādātājiem. Tas nozīmē, ka liels daudzums dīzeļdegvielas neiet caur publiskajām DUS 
(degvielas uzpildes stacijām), bet tiek tieši piegādāts tādām patērētāju grupām kā 
autopārvadātāji, dzelzceļš, lielo uzņēmumu autobāzes, autobusu parki, zemnieku saimniecības 
u.c. 

Kā jau iepriekš (3.4. sadaļā) tika norādīts, iekšējā degvielas tirgū 2005. gadā tika 
realizēti apmēram 630 000 t dīzeļdegvielas, tātad 44% no šī daudzuma (t.i. 277 000t) saņēma 
uzņēmumu degvielas izdales punkti (resp. patērētāju grupas). 

Kā jau tika norādīs scenārijā B, šīs ir tās uzņēmēju – degvielas patērētāju grupas, kurās 
varētu izmantojot 35 BioDD un arī 100 BioDD. 

Ja šajās slēgtajās patērētāju izvēles grupās tikai 15% no patērētās fosilās DD daudzuma 
aizstātu ar BioDD, tad nepieciešamais biodīzeļdegvielas daudzums būtu: 

277000 * 0,15 = 41550 tonnas 
 
Ar to jau no 2005.g. kopējā patērētā fosilās DD daudzuma (630 tūkst.), 6,6,% būtu 

aizstāti ar biodīzeļdegvielu. Tas nozīmē, ka nepieciešams tikai nedaudzās slēgtās patērētāju 
grupās panākt dīzeļdegvielas aizstāšanu ar biodīzeļdegvielu 10 – 15% apjomā no kopējā 
dīzeļdegvielas patēriņa šajā sektorā. Līdz ar to tiktu pilnībā nodrošināts Direktīvā prasītais 
minimālais procentuālais biodegvielu daudzums tuvākajiem gadiem (2006 – 2007). Tālāk sīkāk 
izvērtēsim biodegvielu ieviešanas iespējas pa atsevišķām patērētāju grupām. 

 
Valsts uzņēmumu un iestāžu transports. Valsts uzņēmumiem un iestādēm ir savas, diezgan 
ievērojamas autotransporta bāzes, sākot ar ministriju transporta bāzēm un beidzot ar pastu, 
policiju utt. 
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Būtu loģiski, ja valsts rādītu priekšzīmi ES Direktīvas un LR Saeimas pieņemtā 
Biodegvielu likuma izpildē un savās autotransporta struktūrās pirmām kārtām censtos ieviest 
biodegvielas. Tas radītu uzticību arī citiem patērētājiem plašāk lietot biodegvielas. 

Labs piemērs ir Zviedrija, kur valsts transporta struktūrām (policija, pasts u.c.) pēc 
amerikāņu parauga iepērk un arvien plašāk pielieto tā saucamos maināmu degvielu (flexible 
fuel – FFV) automobiļus. 

Šie automobiļi darbojas gan ar benzīnu 85E (85% bioetanola piejaukums), gan arī ar 
parasto benzīnu. Arī vairāku Eiropas firmu automobiļi ( Mercedes-Benz, Volvo, Saab u.c.) ir 
īpaši piemēroti darbināšanai ar biodegvielām. Valsts iepirkumos minētajām struktūrām turpmāk 
būtu jāorientējas uz biodegvielu izmantošanai piemērotu automobiļu iepirkšanu. 

Valsts uzņēmumu autotransporta bāzēs ir vieglie automobiļi, mikroautobusi un autobusi, 
to kopējais skaits apm. 8000 (skat. 2.2. sadaļu), gada vidējais nobraukums 12000km, vidējais 
degvielas patēriņš 15,5 l/100km. Tad kopējais degvielas patēriņš gadā ir: 

8000 * 12000 * 15,5/100 = 15 milj.l. 
 
No kopējā patērētā degvielu daudzuma 32% (t.i. 4,8 milj. l, jeb 3790 t ir benzīns un 68% 

t.i. 10,2 milj.l jeb 9260 t dīzeļdegviela. 
Pieņemot orientējoši, ka 35% no gada laikā patērētā degvielu daudzuma kopumā šajā 

patērētāju grupā var aizstāt ar biodegvielām un no šī daudzuma apmēram ceturtā daļa varētu 
būt bioetanols (5BioE, 85E), bet pārējais biodīzeļdegviela (35BioDD, 100 BioDD), tad 
biodegvielu patēriņš šajās patērētāju grupās ir aprēķināms sekojoši: 

- bioetanols  3790*0,25*0,35=330 t 
- biodīzeļdegviela 9260*0,75*0,35=2460 t 

Iespējamais biodegvielu daudzums šajā degvielas patērētāju grupā procentos sastāda 
no kopējā Latvijas transportā gada laikā patērētā  degvielu daudzuma (950 tūkst. t), sastāda 
bioetanolam 0,03% un dīzeļdegvielai 0,26%. 
 
Sabiedriskais transports. Šajā lietotāju grupā ietilpst visu lielāko pilsētu pasažieru autobusu 
parki un vieglo taksometru parki. Pēc pilsētu pašvaldību ierosmes un atbalsta, daudzās valstīs 
arvien plašāk šajā patērētāju grupā ievieš biodegvielas. Tas tiek darīts galvenokārt ar nolūku 
samazināt automobiļu izplūdes gāzu kaitīgo ietekmi uz gaisa tīrību pilsētu ielās (par to sīkāk 
skat. 6. nod. „Biodegvielu ietekme uz vidi”). Tādēļ biodegvielu ieviešana pilsētu transportā būtu 
jāatbalsta arī no vides aizsardzības fondu līdzekļiem un jāietver arī vides likumdošanā. 

Eiropas valstīs ir daudz piemēru biodegvielu izmantošanā pilsētu sabiedriskajā 
transportā. Vācijā daudzās pilsētās atsevišķi pasažieru autobusu parki darbojas ar 100% RME, 
piemēram, Heinsbergā, jau vairāk kā piecus gadus 130 autobusi, Freiburgā – viss pilsētas 
autobusu un taksometru parks. Vēl citi piemēri: Francijā (Lille, Toura), Čehijā (Jihlava, Brno), 
Zviedrijā (Norčepinga, Lonkepinga, Stokholma u.c.). Piemēri mūsu kaimiņvalstīs: Igaunijā, 
Pērnavas raj. firmai „Taisto” ir liels autobusu parks, t.sk. tūristu autobusi, kas lieto 100 BioDD, 
kuru no rapša ražo pašā uzņēmumā izveidotā biodīzeļa ražotnē; Viļņas autobusu parks arī ar 
100% RME, arī Daugavpils autobusu parks daļēji izmanto SIA Delta Rīga Naukšēnos ražoto 
100% RME. 

Pieņemam, ka no 9. tab. dotajiem autobusiem, vecuma grupā no 2 līdz 10 gadiem, 50% 
tiktu izmantoti darbā ar 100BioDD. Autobusu skaits šajā grupā: 

(435+855+996) * 0,50 = 1143 
Viena autobusa vidējais gada noskrējiens 15 000 km, vidējais degvielas patēriņš 

38 l/100km, biodīzeļdegvielas RME blīvums 0,884 g/cm3. Kopējais biodīzeļdegvielas (100% 
RME) patēriņš šajā autobusu grupā: 

1143 * 15 000 * (38 / 100) * 0,884/1000 = 5760 tonnas 
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Tātad, ja tikai pusi no autobusiem vecuma grupā no 2-10 gadi pārvedīsim darbam ar 100 
BioDD, no kopējā dīzeļdegvielas patēriņa 630 tūkst.t  ar biodīzeļdegvielu tiks aizstāti: 

63000/5760*100=0,91% 
 

Komunālo uzņēmumu transports. Rīgas pilsētas municipālo atkritumu izvešanai izmanto 
lielas kravnesības specializētas kravas automašīnas, kuras savāc atkritumus no konteineriem 
visā pilsētas teritorijā un nogādā tos Getliņu izgāztuvē. Šīs mašīnas darbojas ar dīzeļdegvielu, 
bet dīzeļdegviela kā zināms ir lielākais gaisa piesārņotājs pilsētas apstākļos. Turklāt jāņem 
vērā, ka mašīnas motors ar daļēju jaudu darbojas arī konteineru satura iekraušanas laikā, bet 
šinī slodzes režīmāmotors vairāk dūmo. 

Ideja ir tāda, ka atkritumvedējas automašīnas varētu darboties ar tiem pašiem 
atkritumiem, resp. izmantot biogāzi, kā motordegvielu (skat. 1.5 un 3.6. sadaļu). 

Lai biogāzi varētu izmantot kā motordegvielu tā jāattīra no CO2 un H2S un jāsaspiež līdz 
20 MPa lielam spiedienam speciālos gāzes balonos. Rīgā, Getliņos un Liepājas atkritumu 
poligonā Grobiņā jāuzbūvē attiecīgas biogāzes uzpildes stacijas pēc Zviedru parauga. 
Zviedrijā, firma Volvo ražo atkritumvedējas automašīnas, kas aprīkotas ar iekārtu biogāzes 
izmantošanai, tās jāiegādājas. Šajā jautājumā jākārto projekts, lai saņemtu Eiropas Kohēzijas 
fonda līdzekļus tā realizēšanai. 

Par cik atkritumvedēju mašīnu motori strādā arī stacionāri, tad biogāzes patēriņš jāplāno 
nevis pēc nobraukto kilometru skaita, bet gan pēc mašīnas darba stundām. 

Atkritumvedēju mašīnu skaits Rīgā 390, Liepājā 30, kopā 420. Mēnesī strādā 26 dienas, 
8 stundas dienā, 12 mēnešus gadā. Motoru vidējā jauda 160 KW, biogāzes īpatpatēriņš 
0,68 m3/kWh. 

Darba stundu skaits gadā: 
420 * 26 * 8 * 12 = 1048320 h/gadā 

Biogāzes patēriņš vienā stundā: 
160 * 0,68 = 109 m3/h 

Biogāzes patēriņš 420 komunālo kravas automobiļu darbināšanai: 
1048320 * 109 = 11,4 milj. m3/gadā. 

Biogāzes potenciāls Latvijā ir 170 milj. m3 gadā , tādēļ, ja tiks uzstādītas biogāzes 
uzpildes stacijas, tad jādomā arī par pilsētas autobusu pārkārtošanu darbam ar biogāzi. 

 
Dzelzceļa transports. Iepriekš veiktā analīze (skat. 3.2. sadaļu) rāda, ka dzelzceļa transports 
ir ceturtais lielākais dīzeļdegvielas patērētājs Latvijā ar dīzeļdegvielas patēriņu 77.4 tūkst.t 
gadā, un patēriņa ziņā atrodas aiz kravas automobiļiem (270.7 tūkst.t. gadā, 8.tab.), 
lauksaimniecības un būvniecības tehnikas (115.3 tūkst.t. gadā, 13.tab.) un vieglajiem 
automobiļiem (100.1 tūkst.t gadā, 8.tab.). 

Dzelzceļa transportā darbojas 223 dīzeļlokomotīves un vidējais dīzeļdegvielas patēriņš 
uz vienu lokomotīvi sastāda: 

77400/223=347 t/gadā 
Ja ceturto daļu no visām dīzeļlokomotīvēm pārkārtotu darbam ar biodīzeļdegvielu, tad 

iespēkojamais biodīzeļdegvielas patēriņš dzelzceļa transportā vienā gadā būtu: 
347*223/4=19345 t/gadā, 

kas sastāda 2.04% no visas valstī transportā gada laikā izlietotās dīzeļdegvielas 
(950 000 t). Un tā ir tikai ceturtā daļa no dzelzceļa iespējām! 

Bet šīs iespējas ir tikai skaista ideja. Dzelzceļš, kā saka, vienmēr ir bijis valsts valstī ar 
savām interesēm. Dzelzceļa ienākumi ir milzīgi, un to ne ar kādiem valsts veicināšanas 
instrumentiem vai subsīdijām neinteresēs lietot biodīzeļdegvielu. Dzelzceļš pats sev pieved lētu 
dīzeļdegvielu vilciena cisternās pa tiešo no rūpnīcas. Tādēļ velti esam tērējuši laiku un enerģiju 
vākdami un analizēdami datus par dzelzceļu. 
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Lielie autokravu pārvadātāji. Šajā degvielas patērētāju grupā ietilpst autotransporta 
uzņēmumi, kuru rīcībā ir autobāzes ar lielas jaudas un lielas kravnesības kravas automobiļiem. 
Automobiļu skaits šajās bāzēs var būt dažāds, bet raksturīga iezīme ir tā, ka šīm autobāzēm ir 
savas autonomas degvielas uzpildes stacijas (punkti), kas parasti atrodas autotransporta bāzes 
iekšējā teritorijā. 

No iepriekš apkopotajiem statistikas datiem (8. tab.) redzams, ka 2003. gadā kravas 
automobiļu parks kopumā patērēja 270 761 tonnu dīzeļdegvielas. Jau tika atzīmēts (skat. 3.5. 
sadaļu), ka 2005. gadā 44% no visas valstī ievestās dīzeļdegvielas nenonāk koplietošanas 
degvielas uzpildes stacijās, bet autonomajās bāzēs. Tas nozīmē, ka no kopējā 2005.g. 
patērētā dīzeļdegvielas daudzuma (630 000 t), atskaitot dzelzceļa patērēto (77 400 t), un 
autobusos patērēto (47 670 t) dīzeļdegvielas daudzumu lielo autokravu pārvadātāju 2005.g. 
patērētais dīzeļdegvielas daudzums ir: 

(630 000*0.44) - (77 400+47 670+39200+71500) = 41430 tonnas 
Jautājums ir, vai lieljaudas autofurgoni, kas brauc tālajos reisos, var savā autobāzē 

uzpildīties ar biodīzeļdegvielu, bet atpakaļ ceļā, ja biodīzeļdegviela nav pieejama, uzpildīties ar 
parasto dīzeļdegvielu? Jā, tas ir iespējams. Ārzemju pieredzes analīze rāda, ka 
biodīzeļdegvielu ME (rapša metilesteri), drīkst jaukt ar parasto fosilo dīzeļdegvielu jebkurā 
attiecībā un ar šādu maisījumu var darbināt motoru bez problēmām. 

Tātad, ja automobiļa degvielas tvertnē ir palicis mazāks vai lielāks biodīzeļdegvielas 
daudzums, bet biodīzeļdegviela ceļā nav pieejama, tvertni varam piepildīt ar parasto 
dīzeļdegvielu un turpināt braukt. 

Tātad teorētiski būtu iespējams visas aprēķinātās 152 130 tonnas šajā patērētāju grupā 
2005. gadā izlietotās dīzeļdegvielas aizstāt ar biodīzeļdegvielu. Tādā gadījumā no visa kopējā 
transporta patērētā degvielu daudzuma (950 000 t), ar biodīzeļdegvielu tiks aizstāti 16% 
(152 130*100/950 000=16). 

Praktiski, protams, aizstāt visu šajā patērētāju grupā izlietoto dīzeļdegvielas daudzumu 
ar BioDD dažādu šķēršļu un ierobežojumu dēļ nebūs iespējams. Ja pieņemam, ka 50% 
degvielas tiks aizstāta ar biodīzeļdegvielu, tad procentuālais biodegvielas patēriņš sastāda 8% 
no visa transportā patērētā degvielas daudzuma. 
 
Būvniecības uzņēmumu tehnika. Šajā patērētāju grupā ietilpst visa pilsētbūvniecības 
uzņēmumu tehnika, ceļu un tiltu būvniecības tehnika (buldozeri, ekskavatori, greideri, ruļļi, 
pašizgāzēji u.c.). Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, šiem uzņēmumiem ir savas iekšējās, 
autonomas degvielas uzpildes stacijas, un arī degvielas uzpildes cisternas, kas degvielu 
piegādā daļai tehnikas uz vietas tieši būvniecības objektos. 

Šī lieljaudas tehnika praktiski bez izņēmuma darbojas tikai ar dīzeļdegvielu, ja neskaita 
rokas instrumentus ar mazjaudas divtaktu vai četrtaktu motoriem. 

No iepriekš apkopotajiem statistikas datiem (13. tab.) redzams, ka šajā patērētāju grupā 
(būvniecībā) 2003. gadā patērēja 32.2. tūkst.t. dīzeļdegvielas un patēriņa pieauguma tendence 
pēdējo piecu gadu laikā ir 3.5 tūkst.t. gadā. No tā varam pieņemt, ka 2005. gadā šajā 
patērētāju grupā degvielas patēriņš bija 39.2 tūkst.t. 

Ņemot vērā, ka šajā grupā tehnika ir ļoti dažāda un strādā dažādos apstākļos mainīgā 
slodzē un dažkārt arī brīvgaitā, būtu lietderīgi šajā grupā ieviest 35BioDD, respektīvi 35% 
biodīzeļdegvielas maisījumu ar fosilo dīzeļdegvielu. Tas neizslēdz iespēju dažos būvniecības 
tehnikas parkos, kuros ir koncentrēta jaunākā tehnika, kas galvenokārt apgādāta ar PERKINS 
firmas dīzeļmotoriem, pielietot arī 100BioDD. 
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Dažādu šķēršļu dēļ visas 39.2 tūkst.t. aizstāt nevarēs. Pieņemam, ka tiks aizstāti 30% no 
šī daudzuma ar 35BioDD un 15% ar 100BioDD. Tādā gadījumā biodīzeļdegvielas patēriņš būs: 

1. ar 35 BioDD 
 39 200*0.3*0.35 = 4120 t 

2. ar 100 BioDD 
 39 200*0.15*1.00 = 5880 t 
 Kopā:  10 000 t 

Jeb 1.05% no visa 2005. gadā transportā izmantotā degvielas daudzuma (950 000 t). 
 

Lauksaimniecības un meža tehnika. Šajā patērētāju grupā ietilpst lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā izmantojamās transporta un darba mašīnas, tajā skaitā 75 630 traktori (14. 
tab.), 4912 graudu novākšanas kombaini, 1918 ekskavatori, 2062 pašgājēji-iekrāvēji uz traktoru 
bāzes, 1555 pašgājējas zāles novākšanas un smalcināšanas mašīnas, 1014 meža izstrādes 
mašīnas u.c. tehnika. 

No iepriekš apkopotajiem statistikas datiem (13. tab.) redzams, ka lauksaimniecības un 
meža tehnikas degvielas patērētāju grupā gada laikā patērētais motordegvielu daudzums ir: 

 benzīns 7500 t 

 dīzeļdegviela 71500 t 
Piejaucot visam patērētajam benzīnam 5% bioetanola, tad bioetanola patēriņš ir: 
7 500*0.05=375 t. 

Līdzīgi kā iepriekšējā patērētāju grupā, arī šajā grupā daļu no dīzeļdegvielas varētu 
aizstāt ar 35BioDD un daļu ar 100 BioDD, proporcijas varētu būt attiecīgi 25% un 20%. 
Patērētais biodīzeļdegvielas daudzums: 

1. ar 35 BioDD 
 71500*0.25*0.35 = 6260 t 

2. ar 100 BioDD 
 71 500*0.20*1.00 = 14 300 t 
 Kopā:        20 560 t 

Jeb 2.16% no visa 2005. gadā transportā izmantotā degvielas daudzuma (950 tūkst.t.). 
 
Iespējamais biodegvielu patēriņa kopsavilkums pa aplūkotajām degvielas patērētāju 

grupām dots 22. tabulā. 
 
 
 

22. tabula 
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Iespējamais biodegvielu patēriņš pa patērētāju grupām 
KOPSAVILKUMS 

 
N
.p
.k
. 

Degvielas 
patērētāju izvēles 
grupas 

Patērētais fosilās 
degvielas 
daudzums, t. 

Fosilās degvielas 
daudzums, ko var 
aizstāt ar 
biodegvielu, t. 

Bio-
degvielas 
tips 

Nepiecie-
šamais 
biodegvielu 
daudzums, 
tonnas 

% *) 

Benzīns Dīzeļ-
degviela 

Benzīns Dīzeļ-
degviela 

1. Valsts uzņēmumu 
un iestāžu 
transports 

3790  35 1326 BioE 330 0,03 

 9260 35 3241 BioDD 2460 0,26 

2. Sabiedriskais 
autotransports 

0 11520 50 5760 BioDD 5760 0,91 

3. Komunālo 
uzņēmumu 
autotransports 

- - - - biogāze 11.4 milj. 
m3/gadā 

 

4. Dzelzceļa 
transports 

0 77400 25 19345 BioDD 193 2,04 

5. Lielie autokravu 
pārvadātāji 

0 41430 50 20715 BioDD 20715 2,18 

6. Būvniecības 
uzņēmumu 
tehnika 

0 39200 30 11760 35BioDD 4120 0,43 

0 39200 15 5880 100BioDD 5880 0,62 

7. Lauksaimniecības 
tehnika 

7500  5 7500 BioE 375 0,04 

 71500 25 17875 35BioDD 6260 0,64 

  20 14300 100BioDD 14300 1,48 

Kopā:     79545         8,63 
*) iespējamais biodegvielu daudzums procentos no kopējā transportā izmantotā motordegvielu daudzuma 2005. gadā. 
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5. Šķēršļi un veicināšanas instrumenti 
 

Biodegvielu ieviešana praktiski sākas jau no izejvielu ražošanas. Tad, kad izejvielas ir 
saražotas, tās ir nepieciešams pārvērst izmantošanai derīgos galaproduktos t.i. šajā gadījumā, 
biodegvielās. Pēc tam biodegvielas jānogādā līdz uzpildes stacijām un visbeidzot gala 
patērētājam tā ir jāizmanto savā automobilī. 

 Darbību katrā minētajā ķēdītes posmā iespējams atbalstīt vai veicināt ar noteiktiem 
pasākumiem. Pastāv plašs spektrs ar atbalsta pasākumiem – regulējoši instrumenti, 
ekonomiskie/finansu instrumenti, iepirkuma, līdzdalības, komunikatīvie un izplatīšanas 
instrumenti. 
 
 

5.1. Ekonomiskie un likumdošanas šķēršļi 

 
Lai Latvija tiešām varētu sekmīgi attīstīt biodegvielu ražošanu un pielietošanu transporta 

sektorā un līdz ar to attīstītu savu lauksaimniecību, saudzētu savu vidi un galvenais – kļūtu 
neatkarīgāka no naftas tirgus un pelnītu labu naudu – ar likumu pieņemšanu vien ir par maz, 
vajadzīga arī valsts politiskā griba attīstīt stratēģiski perspektīvu nozari un neatdod savus 
”zaļās naftas” laukus citiem.  

Šajā sadaļā turpmāk aplūkoti galvenie šķēršļi biodegvielu ātrākai un plašākai ieviešanai, 
kuru novēršana vai samazināšana sekmēs ES direktīvā 2003/30/EK izvirzīto mērķu 
sasniegšanu paredzētajos termiņos. 

 
Izejvielu trūkums. Iepriekš veiktā analīze (skat. 3.2. sadaļu) parādīja, ka Latvija ir 

iespējams saražot lauksaimnieciska rakstura izejvielas tādos daudzumos, kas ne tikai 
nodrošina biodegvielu ieguvi apjomos, kas ļauj izpildīt ES Direktīvas 2003/30/EK prasības 
2005. gadā un turpmākajos gados, bet arī dod iespēju ražot biodegvielu lielākos daudzumos 
plašākam patēriņam uz vietas un arī eksportam. 

Tomēr 2004. un 2005. gadā trūka rapša sēklu, lai esošās biodīzeļdegvielas ražotnes 
varētu strādāt ar pilnu jaudu. Kaut arī rapša kopraža valstī pēdējos gados strauji pieaug (skat. 
14. att.) rapša sēklu nepietiek, jo tās ved pārdot uz Roterdamas biržu. Tur maksā vairāk nekā 
vietējie biodīzeļdegvielas ražotāji un zemniekiem ir izdevīgāk rapša sēklas eksportēt.  

Tas nav normāli, ka valsts maksā subsīdijas rapša audzētājiem, bet izaudzēto ražu 
pārdod ārpus valsts. Subsīdijām jābūt tādām, lai ar rapša sēklām pirmkārt tiktu nodrošināti 
vietējie biodīzeļdegvielas ražotāji. 

No augu maiņas (augsekas rotācijas) viedokļa rapša sējumi var aizņemt 7 līdz 12 % no 
kopējās lauksaimniecībā derīgās zemes platības. Ja rapša raža saglabāsies tuvākos gados 
2.1-2.7 t/ha, tad esošās aramzemes platības pietiks Direktīvā paredzēto mērķu sasniegšanai 
2006.-2007. gados, bet, lai šos mērķus sasniegtu 2009.-2010. gados, būs nepieciešams 
palielināt rapša sējumu platības uz aizlaisto lauksaimniecības zemju rēķina. Tādēļ būtu 
jāparedz papildus atbalsta investīcijas zemniekiem aizlaisto zemju apguvei un iekļaušanai 
sējumu apritē. Tas nodrošinās biodegvielu apjomu 5.75% 2010. gadā un radīs pamatu tālākai 
biodegvielu attīstībai. 

Secinājums: izejvielu trūkums 2004.-2005. gados nebija šķērslis biodegvielu ražošanai, 
bet šķērslis ir nepietiekams atbalsta mehānisms zemniekiem – rapša audzētājiem. Valsts 
atbalsts rapša un graudaugu audzētājiem 2005. gadā bija vienotā platības maksājuma (VPM) 
likme 26.44 EUR/ha, papildus valsts tiešo maksājumu (PVTM) likme laukaugu platībām 68.8 
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EUR/ha. Atbalsta mehānismam rapša audzētājiem jābūt tādam, lai zemnieki būtu ieinteresēti 
rapša sēklu ražu realizēt vietējā tirgū. 

 
Ražošanas jaudu nepietiekamība. Saskaņā ar valsts programmu ”Biodegvielu 

ražošana un pielietošana Latvijā (2003-2010) ” un Saeimas 2005. gada 17. marta pieņemto 
”Biodegvielu likumu”, 2005. gadā: vajadzēja saražot 11 000 tonnas biodīzeļdegvielas un 9 000 
tonnas bioetanola (19. tab.). 

Salīdzinot plānotos datus (19. tab.) ar 2005. gadā pieejamām ražošanas jaudām un 
faktiski patēriņam izlaisto biodegvielu daudzumu, iegūstam sekojošu ainu (23. tab.): 

 
23. tabula 

Situācija 2005. gadā, tūkstošos tonnu 

 Vajadzēja saražot Esošās ražošanas 
jaudas 

Faktiski izlaists 
patēriņam 

Biodīzeļdegviela 11.0 11.0 1.50 

Bioetanols 9.0 10.0 0.37 

Kopā: 20.0 21.0 1.87 
*) Avots: VID akcīzes preču pārvalde 

 
 
Šie dati rāda, ka Latvijā gan biodīzeļdegvielas, gan bioetanola ražošanas jaudas 2005. 

gadā bija pietiekošas, lai pilnībā saražotu ES Direktīvā prasīto biodegvielu daudzumu. 
Secinājums: ražošanas jaudu nepietiekamība 2005. gadā nebija šķērslis nepieciešamā 

biodegvielu daudzuma ieguvei Latvijā un, ņemot vērā prognozēto biodegvielu ražošanas 
uzņēmumu attīstību (skat. 20. tab.), ražošanas jaudas ar uzviju pietiks turpmākajiem gadiem. 

Kā redzams, esošās biodegvielu ražošanas jaudas pilnībā spēja nodrošināt 
nepieciešamo biodegvielu daudzumu. Bet kāpēc nenodrošināja? 

Nav zināms, cik Latvijā 2005. gadā faktiski saražoja biodīzeļdegvielu un bioetanolu. Par 
citām ES valstīm šos datus var atrast internetā, tikai ne par Latviju. 

Pēc VID akcīzes preču pārvaldes datiem, faktiski 2005. gadā izlaists patēriņam Latvijā 
1500 tonnas biodīzeļdegvielas un 370 tonnas bioetanola. Pēc citas, neoficiālās informācijas 
saražots ir daudz vairāk, bet tādā gadījumā nav skaidrs, kur šī saražotā biodegviela paliek. 

Loģiski rodas jautājums, ja ražošanas jaudas 2004.-2005. gadā bija pietiekošas (21000 
tonnas biodīzeļdegvielas gadā), bet saražoja tikai 1870 tonnas, tad kur ir vaina? Atbilde 
redzama sīkāk analizējot pārējos šķēršļus. 

 
Atbildības sadalījums. Viens no būtiskākiem šķēršļiem biodegvielu ieviešanai Latvijā ir 

atbildības sadalījums starp dažādām institūcijām. 
Ministru kabinets ar 2004. gada 22. jūlija rīkojumu Nr.511 apstiprināja Zemkopības 

ministrijas izstrādāto Rīcības plānu programmas ”Biodegvielu ražošana un lietošana Latvijā 
(2003-2010)” īstenošanai (ZMpl_080704). Šajā plānā kā atbildīgās institūcijas veicamo 
pasākumu īstenošanai ir norādītas ZM, FM, EM, VIDM, SM, VID. Sen zināms, ka ja ir daudzi 
atbildētāji, tad faktiski neatbild neviens un vezums nekust uz priekšu. 

Ar to arī izskaidrojama biodegvielu ieviešanai nepieciešamo likumdošanas instrumentu 
novilcināšana. Tā, piemēram, finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielu ražotājiem, tika 
apstiprinātas tikai 2005.g. 13 septembrī (Ministru Kabineta noteikumi Nr.712) [25]. Bet tās vēl 
jāapstiprina EP. 

Atbildības sadalījums bija galvenais šķērslis, kura dēl ražotāji 2005. gadā laikus 
nesaņēma jau gada sākumā apsolītās kvotas, rūpnīcas praktiski stāvēja un nesaražoja 
vajadzīgo biodīzeļdegvielas un bioetanola daudzumu.  
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Lai šo šķērsli novērstu, būtu nepieciešams organizēt jaunu, neatkarīgu valsts aģentūru – 
”Latvijas Biodegvielu attīstības aģentūru”, kas koordinētu valsts pārvaldes iestāžu un 
nevalstisko organizāciju darbību biodegvielu u.c. atjaunojamo enerģijas avotu ieviešanas 
veicināšanā. 

 
Tirgotāju neieinteresētība. Šis šķērslis kavē tīras biodīzeļdegvielas (100% BioDD) un 

35% maisījuma 35 BioDD ieviešanu tirgū publiskajās DUS, jo pastāv prasība, ka biodegvielu 
maisījumiem, kuros biokomponentes saturs pārsniedz 5%, jābūt atsevišķa tvertne un uzpildes 
kolonnas, un jābūt atsevišķiem noteikta parauga informatīviem uzrakstiem par tirgojamo 
biodegvielu. Šo prasību dēļ 2004. un 2005. gadā BioDD Latvijā tirgoja tikai 8-10 DUS. 

Šķēršļa novēršanai būtu nepieciešams tieši atbalstīt investīcijas degvielas tirgotājiem 
papildus aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai degvielas uzpildes stacijās. 

 
Kvalitātes Standartu trūkums. Standarts ir nepieciešams priekšnosacījums biodegvielu 

ieviešanai tirgū un attiecīga standarta trūkums ir nopietns šķērslis biodegvielu ieviešanai. Tā, 
piemēram, SIA ”Delta Rīga” ražotnei Naukšēnos, periodā no 2001.-2004. gadam bija 
problēmas biodīzeļdegvielas standarta dēļ, jo Latvijas standarta vēl nebija, un nācās strādāt 
pēc čehu standarta. 

Eiropas standartizācijas komiteja (CEN) 2003. gada jūlijā apstiprināja standartu EN 
14214 ”Automobiļu degviela – Taukskābju metilēsteri (FAME) dīzeļdzinējiem – Prasības un 
testēšanas metodes”, kuru pēc tam adoptēja Valsts sabiedrība ”Latvijas standarts” ar 
apzīmējumu LVS LV EN 14214. Šis standarts, kā to nosaka ES direktīvas 2003/30/EK ”Par 
biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā” 
14.punkts, ir izmantojams 100 BioDD kvalitātes īpašību kontrolei. 

Zemu maisījumu (līdz 5%) ieviešanu tirgū pieļauj esošie fosilo degvielu standarti LVS EN 
590 un LVS EN 228, bet nepieciešams standarts 35% maisījumam. 

35 BioDD standarta trūkums var kavēt Latvijai sasniegt noteiktos mērķus (5.75% 2010. 
gadā). 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2003/30/EK 27. punktā ir teikts: ”Jāievieš 
pasākumi drīzai kvalitātes standarta izstrādāšanai biodegvielām, kuras izmantojamas 
autotransportā gan tīrā veidā, gan maisījumos ar fosilajām degvielām”. 

Kopējs ES standarts 35% maisījumiem nav un pagaidām daudzās valstīs ir pieņemti savi 
nacionālie maisījumu standarti, piemēra, Vācijā, Itālijā, Čehijā u.c. 

Zemkopības ministrijas izveidotā darba grupa pie RTU Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes jau 2003. gadā izstrādāja priekšlikumu Latvijas standartam 35BioDD [26] 
”Dīzeļdegviela ar augstāko taukskābju metilesteru vai augstāko taukskābju etilesteru saturu 
35% (35BioDD). Prasības un pārbaudes metodes”. 

Minētais standarts tika ļoti rūpīgi izstrādāts atbilstoši visām prasībām, diemžēl līdz šai 
dienai tas guļ LVS plauktā un nav apstiprināts. 35BioDD standarta trūkums ir nopietns šķērslis 
35-procentīgā biodīzeļdegvielas maisījuma ieviešanai tirgū gan publiskajās DUS, gan arī 
slēgtajās patērētāju grupās. 

 
Biodegvielu kvalitātes kontrole. Lai sekmētu biodegvielu ieviešanu tirgū, ar standarta 

izstrādāšanu vien ir par maz. Svarīgi ir kontrolēt biodegvielu kvalitātes atbilstību attiecīgajiem 
standartiem, kas nodrošina tās kvalitāti un rada patērētāju uzticību. 

ES Direktīvas 2003/30/EK 13. pantā cita starpā ir teikts: ”Lai jauno veidu degviela iegūtu 
plašāku patērētāju un transporta līdzekļu ražotāju ievērību un tādējādi iekļūtu tirgū, tai jāatbilst 
atzītiem tehniskiem standartiem”. Bet, lai biodegviela atbilstu standartiem, jābūt darba spējīgai 
kvalitātes kontroles sistēmai. Šādas sistēmas trūkums 2003.-2005. gadā bija nopietns šķērslis 
Latvijā ražotās biodīzeļdegvielas ieviešanai tirgū. 
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Gada beigās, tikai 2005. gada 16. novembrī, lapā ”Latsert Jaunumi” parādījās 
informācija, ka ”LATSERT laboratorija vienīgā Latvijā veic biodegvielu, t.sk. biodīzeļdegvielas 
un tās 5 tilp.% un 30 tilp.% sajaukumu, kā arī benzīna, kuram pievienots bioetanols, visu 
reglamentēto rādītāju akreditētu testēšanu”. Saskaņā ar MK 18.10.2005.g. noteikumu Nr.772 
”Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un 
patērētāju informēšanas kārtību,” prasībām, visas testēšanas metodes ir akreditētas. 

LATSERT testēšanas pakalpojumu lapā (turpat) minēti tikai 11 BioDD kvalitātes 
kontroles rādītāji. Varbūt ar tiem pietiek kontrolei tirdzniecības vietās (DUS), bet kontrolei 
ražošanas vietās gan būtu jāpārbauda visi 24 rādītāji, kā to paredz standarts LVS EN 14214 
vai arī visi 28 rādītāji, kā to paredz standarta projekts 35BioDD. 

 
Blakusproduktu izmantošana. Biodegvielu ražošanas procesā iegūtie blakus produkti 

var būt zināms šķērslis biodegvielu attīstībā, ja vienlaicīgi ar ražotnes izveidi nav investēts 
blakusproduktu pārstrādē un realizācijā. Tā, piemēram, pirmajai Latvijā biodīzeļdegvielas 
ražotnei SIA ”Delta Rīga” vairāku gadu garumā ir problēmas ar jēlglicerīna realizāciju. 
Bioetanola ražošanā līdzīgas problēmas rodas ar šķidrā šķiedeņa izmantošanu. 

Nav skaidrs, vai šo šķērsli var atrisināt uzņēmējdarbības līmenī; jeb vajadzīgs valsts 
atbalsts. 

 
Birokrātiskie šķēršļi. Presē publicētajos rakstos un masu mēdijos dzirdētajās intervijās 

biodegvielu ražotāji un tirgotāji žēlojas par daudziem birokrātiskiem šķēršļiem biodegvielu 
ražošanā un tirgošanā. Tā, piemēram, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas valdes 
priekšsēdētājs Uldis Sakne laikrakstā ”Dienas Bizness” cita starpā izsakās: ”Sekmīgākai 
biodegvielas nozares attīstībai Latvijā nepieciešams mazināt birokrātiskos šķēršļus. Lai 
darbotos šajā sfērā, papildus degvielas nozarei reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, 
uzņēmējam jāizlasa, jāorientējas un jāievēro vēl kādi 13-14 normatīvie akti! Šīs barjeras 
ievērojami sarežģī uzņēmējdarbību. Jo vairāk normatīvo aktu, jo lielāka iespēja, ka uzņēmējs 
kļūdīsies vai kaut ko nesapratīs, bet kontrolējošām institūcijām savukārt ir vieglāk atrast kļūdas 
un noteikt bargas sankcijas,” (Db 2005 .gada 14. decembrī). 

Lasot presē šādus un tamlīdzīgus paziņojumus rodas iespaids, ka valsts attiecīgās 
institūcijas nevis cenšas sekmēt biodegvielu ieviešanu kā valstiski svarīgu uzdevumu, bet gan 
visādiem birokrātiskiem paņēmieniem bremzēt to attīstību. Šie šķēršļi arī kavēja 
biodīzeļdegvielas ražošanu un ražošanas uzsākšanu 2005. gadā ražotnēs SIA ”Delta Rīga”, 
SIA ”Mežrozīte” un SIA ”Mammas-D”, kaut gan minētās ražotnes praktiski bija gatavas jau 
2004. gadā. 

Šajā sakarībā Leonīds Krasnijs – SIA ”Delta Rīga” direktors – TV5 raidījumā ”Dabas 
taka” 2005. gada 15. martā (08:44) izsacījās šādi:  

 
”Valsts cīnās ar mums. Nepatraukti tiesas, pārbaudes, juristi ... nepietiek ar to, ka valsts 

mums nepalīdz, mūs vēl mēģina iznīcināt,” (izdrukāts no TVNET portāla 
http://www.tvnet.lv/zalazeme/printArticle.php?id=7674), 15.03.2005. 

 
Liekas birokrātiskie šķēršļi Latvijā ir pamatā tam, ka Igaunija un Lietuva biodegvielu jomā 

ir apsteigusi mūs. Mēs pirmie izstrādājām Biodegvielu ražošanas un pielietošanas nacionālo 
programmu, pirmā biodīzeļdegvielas rūpnīca bija pie mums (2001), bet šodien Lietuvā un 
Igaunijā vairāki lielie autobusu parki darbojas ar biodīzeļdegvielu, un kaimiņu ražoto 
biodīzeļdegvielu ieved un tirgo pie mums. 
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5.2. Informatīvie šķēršļi 

 
Modernais mārketings prasa vairāk, nekā produkta izstrādi, cenas noteikšanu un 

produkta izvietojumu. Biodegvielas ir pavisam jauns produkts, kas pasaules tirgū parādījies 
pēdējo piecpadsmit gadu laikā, bet Latvijas tirgū tikai pēdējos trīs gados. Tas nozīmē, ka 
informācijai šī produkta ieviešanā un izplatīšanā ir ļoti svarīga un būtiska nozīme. 

Potenciālajiem lietotājiem un pircējiem jābūt pieejamai plašākai informācijai par to, kas ir 
biodegvielas, kādas ir to tehniskās īpašības, ekoloģiskā un tautsaimnieciskā nozīme, ietekme 
uz automobiļu un citu spēkratu darba parametriem, pielietošanas iespējas dažādu izlaiduma 
spēkratos, dažādos temperatūras apstākļos. 

Biodegvielu programmas īstenošana nav iespējam bez kvalitatīvas informācijas 
sistēmas, bet, lai to izveidotu, nepieciešams vietējo zinātnieku pētniecības darbu 
nodrošinājums. Informācija nevar balstīties tikai uz ārzemju pētījumu rezultātiem, tai jābūt 
pamatotai ar pētījumiem vietējos apstākļos, bāzējoties uz vietējo autotransporta un cita veida 
spēkratu izmantošanu darbā ar biodegvielām, kuras iegūtas ar vietējām tehnoloģijām no 
vietējām izejvielām.  

Jāparedz kvalificētu speciālistu sagatavošana biodegvielu jomā visos izglītības līmeņos. 
Biodegvielu ieguves un izmantošanas kompleksā ietilpst trīs pamatbloki: 

 Agronomija – padziļinātas zināšanas kultūru audzēšanā; 

 Tehnoloģija – zināšanas spirta un eļļas tehnoloģijā, biogāzes un kokgāzes ieguves 
tehnoloģijā, augu eļļu pāresterificēšanā, biodegvielu un fosilo degvielu maisījumu 
loģistikā (pastāvēšana, transportēšana, uzglabāšana un sadale). 

 Biodegvielu izmantošana – iekšdedzes motoru ekspluatācijas īpašības darbā ar 
biodegvielām, biogāzes izmantošana spēkratos, biogāzes un kokgāzes izmantošana 
koģenerācijas motorstacijās. 

Labākai pārskatāmībai visi šeit analizētie biodegvielu attīstības šķēršļi ir sakopti 
24. tabulā.  

Iekšdedzes motoru biodegvielu tehnoloģijas patreiz visā pasaulē atrodas intensīvas 
attīstības stadijā. Sadarbojoties zinātniekiem, privātām firmām un valsts institūcijām tiek 
meklētas un pētītas jaunas tehnoloģijas biomasas konversijai atjaunojamos energonesējos un 
biodegvielu veidos, tādos kā bio-ETBE, dimetilēteris, ātrās pirolīzes eļļa, FT degviela (Fišera-
Tropa biodīzeļdegviela) u.c., kuras jau sīkāk apskatītas šī projekta ievaddaļā. 

Daudzas no jaunajām tehnoloģijām jau ir komerciālā līmenī, tomēr tālāka tehniska 
attīstība ir nepieciešama kā vecajām, tā arī jaunajām biodegvielu tehnoloģijām; tām jābūt 
tādām, lai bioenerģijas potenciālu varētu izmantot efektīvāk, ar zemām izmaksām nekā fosilās 
degvielas. 
 

24. tabula 
Šķēršļi biodegvielu ieviešanai Latvijā 

Kopsavilkums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.p.k. Šķēršļa 
nosaukums 

Šķēršļa novērtējums Pārvarēšanas iespējas 

1. Izejvielu trūkums Rapsi 2004.-2005.g. vairumā 
eksportēja, nepietika vietējiem 
eļļas ražotājiem. 
2008.-2010. gados tehnisko kultūru 
audzēšanai papildus jāapgūst 
aizlaistās zemes. 

Subsīdiju sakārtošana 
rapša audzētājiem. 
Aizlaisto platību 
apgūšanai 
nepieciešamas papildus 
investīcijas. 
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2. Ražošanas jaudu 
nepietiekamība 

Ražošanas jaudas biodegvielu 
attīstībai (5.75% 2010) būs 
pietiekamas, ja tiks panākta esošo 
un plānoto ražotņu normāls darbs. 

Atbalsts biodegvielu 
ražotņu darbībai un 
izveidei. 

3. Atbildības 
sadalījums 

Viens no būtiskākajiem šķēršļiem ir 
atbildības sadalījums starp 
dažādām institūcijām. 

Nepieciešams nodibināt 
”Latvijas biodegvielu 
attīstības valsts 
aģentūru” 

4. Tirgotāju 
neienteresētība 

Degvielas uzpildes stacijās 
nepieciešams uzstādīt papildus 
iekārtas (tvertnes, sūkņus) 
biodegvielām un maisījumiem virs 
5%. 

Tiešās investīcijas 
degvielas tirgotājiem 
papildus aprīkojuma 
iegādei. 

5. Kvalitātes 
standartu trūkums 

Vēl arvien nav apstiprināts jau 
2003. gadā izstrādātais LVS 
35BioDD (35% maisījumam). Tas 
var kavēt 2010. gada mērķi 
(5.75%) sasniegšanu. 

Paātrināt standartu 
noformēšanu. 

6. Biodegvielu 
kvalitātes kontrole 

Kvalitātes kontroles sistēmas 
trūkums 2004-2005 bija nopietns 
šķērslis Latvijā ražotās 
biodīzeļdevielas ieviešanai tirgū. 

Sistēma jāpilnveido, lai tā 
darbotos vienkāršāk un 
operatīvāk. 

7. Blakusproduktu 
izmantošana 

Biodegvielu ražošanas procesā 
rodas blakusprodukti (jēlglicerīns, 
šķidrais šķiedenis u.c.), kuru 
izmantošana nav atrisināta, un tas 
kavē biodegvielu attīstību. 

Nav skaidrs, vai šo 
šķērsli var atrisināt 
uzņēmējdarbības līmenī, 
jeb vajadzīgs valsts 
atbalsts. 

8. Birokrātiskie 
šķēršļi 

Pārāk daudz dažādu normatīvo 
aktu un vilcināšanās no valsts 
iestāžu puses dokumentu 
kārtošanā 

Operatīvāk un konkrētāk 
risināt jautājumus. 

9. Informatīvie 
šķēršļi 

Informācijas trūkums ļoti kavē 
produkta ieviešanu tirgū. Attiecībā 
uz biodegvielām informācijas ir 
maz, tā ir nepilnīga un bieži vien 
neprecīza vai kļūdaina. 

Ilgstoša arvien 
pieaugoša, kvalitatīva 
informatīva kampaņa. 

5.3. Attīstību sekmējošie instrumenti 

 
Ņemot vērā biodegvielu ražošanas augstās izmaksas salīdzinājumā ar tradicionālajām 

naftas degvielām, to sekmīgai ieviešanai degvielu tirgū un plašākai izmantošanai transporta 
sektorā ir nepieciešams radīt īpaši labvēlīgus nosacījumus. Šādus labvēlīgus nosacījumus 
iespējams nodrošināt ar dažāda rakstura pasākumiem vai atbilstošiem ekonomiskiem vai 
finansu instrumentiem. 

Pamatā visus biodegvielu atbalsta vai veicināšanas pasākumus pēc to piemērošanas 
jomas var sadalīt 3 lielās grupās, kuras ir saistītas ar biodegvielu apgādes ķēdes galvenajiem 
posmiem: izejvielu/resursu iegūšana (biodegvielas ražošanai nepieciešamo kultūru 
audzēšana), tad šo izejvielu pārstrādi biodegvielās t.i. biodegvielu ražošanu un visbeidzot 
izplatīšanu caur uzpildes staciju tīklu līdz gala patērētāju transportlīdzekļiem. Šajos trijos 
posmus realizējamos atbalsošos vai veicinošos pasākumus var sadalīt trīs grupās[21]:  
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 regulējošie jeb likumdošanas pasākumi; 

 ekonomiskie jeb finansu pasākumi; 

 informācijas izplatīšanas pasākumi. 
 
Instrumenti un pasākumi izejvielu/resursu iegūšanas veicināšanai. 

Izejvielu/resursu iegūšanas (biodegvielu ražošanai nepieciešamu kultūru audzēšanas) 
veicināšanai un atbalstam ir izmantojami sekojoši instrumenti un pasākumi. 

 
Nodokļu atvieglojumi. 

Nodokļu atvieglojumi pagaidām ir visefektīvākais instruments biodegvielu tirgus 
stimulēšanai, taču tas tiek uzskatīts par īstermiņa līdzekli, jo pielietojot ilglaicīgā periodā, tas 
var izraisīt tirgus deformāciju. 

Nodokļu atvieglojumiem vajadzētu būt mērķētiem uz to, lai izejvielu ražotājus stimulētu 
pielāgot ražošanu (audzēšanu vai atkārtotu pārstrādi) biodegvielu specifiskajām prasībām, kā 
arī lai paplašinātu izejvielu loku.[21] 

Čehijā no 1999. līdz 2001. gadam RME un degvielu maisījumu ražotāji saņēma tiešās 
subsīdijas. Savukārt no 2001. līdz 2004. gadam kompensācija tika nodrošināta ar cenu 
atlaidēm izejvielu (rapša sēklām) iepirkšanā. Papildus RME ražotāji saņēma tiešo atbalstu 
rapšu eļļas pārstrādei nepārtikas vajadzībām. Šo atbalstu turpina nodrošināt pilnā apjomā līdz 
100 000 t/gadā. [20] 

 
Licencēšanas sistēma: 

Importa licencēšana ir administratīva procedūra, kuras ietvaros ir nepieciešams iesniegt 
pieteikumu vai citu dokumentāciju attiecīgai administratīvai institūcijai, pirms preču 
importēšanas. Licence ļauj importētājam importēt noteiktu attiecīgā produkta daudzumu 
noteiktā laika periodā. 

Tādējādi, ar licencēšanas/sertifikātu sistēmas palīdzību valsts regulē noteiktu produktu 
importu.[22] 

PTO (Pasaules Tirdzniecības organizācija) Vienošanās par Importa Licencēšanas 
Kārtību nenosaka ierobežojumus licenču ieviešanai, ar nosacījumu, ka tas nerada tirgus 
izkropļojumus. Taču tajā noteikts, ka valstij jāsniedz pietiekoši daudz informācijas, lai tirgus 
dalībnieki zinātu, kā un kāpēc licences tiek izsniegtas. Vienošanās paredz kārtību, ka valstīm, 
ieviešot jaunu importa licencēšanas sistēmu vai mainot esošo, jāinformē PTO. 

Būtībā licencēšanas sistēma ir atbalsta instruments, lai kontrolētu importa plūsmu. 
 
Citi ārpus tarifu pasākumi (tirdzniecības ierobežojumi): 

Ārpus tarifu pasākumi vai tirdzniecības ierobežojumi ir tirgus pasākumi, ko valsts ievieš, 
lai aizsargātu augstāku mērķu daudzveidību, piemēram, veselību un cilvēku, dzīvnieku vai 
augu dzīvi. Ārpus tarifu pasākumu piemēri ir:  

 sanitārie un fitosanitārie pasākumi,  

 rūpnieciskie standarti,  

 pārbaudes/testēšanas procedūras. [22] 
GATT atļauj dalībvalstīm īstenot ārpus tarifu pasākumus, ar nosacījumu, ka tie 

neietekmē slēptos protekcionistu pasākumus. 
 
Subsīdijas biodegvielas ražošanai nepieciešamo kultūru audzēšanai: 

Subsīdiju galvenais mērķis ir nodrošināt finansiālu atbalstu zemniekiem, lai mobilizētu 
zemes izmantošanu biodegvielas ražošanai nepieciešamo kultūru audzēšanai. 
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Šis pasākums gan neparedz, ka degvielas ražošanai nepieciešamās kultūras būtu 
obligāti jāpārdod Latvijas biodegvielas ražošanas uzņēmumiem, tādējādi šīs kultūras var arī 
eksportēt. 

Mūsdienās lauksaimniecības politika ir reģionālo iestāžu kompetencē, izņemot dažas 
nozares, kuras ir valsts atbildības sfēras (pārtikas ķēdes drošība), tādējādi par politikas 
pasākumiem pārsvarā atbild reģionālās iestādes. [22] 

 
Prioritāšu noteikšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. 

Valdībai jāmeklē izmaksu ziņā visefektīvākais veids kā ar ierobežotajiem resursiem 
sasniegt izvirzītos ilgspējīgos mērķus. Ir jāizlemj, kura veida biodegvielā un kura veida izejvielā 
ir investēt visvērtīgāk un efektīvāk. 
 
Izejvielu kvalitātes nodrošināšana. 

Pasākumiem – ieskaitot standartizāciju - , kas vērsti uz izejvielu kvalitātes nodrošināšanu 
un tādējādi paaugstinot ieinteresēto pušu un gala lietotāju pārliecību biodegvielu tirgū, ir ļoti 
liela nozīme. 
 
Otrreizēji izmantojamo izejvielu savākšana. 

Ir nepieciešams izveidot infrastruktūru efektīvai izejvielu savākšanai un biodegvielu 
ražošanas apgādei arī tādām izejvielām kā dzīvnieku tauki un izmantotā cepamā eļļa. 
 
Pētniecības atbalsts: 

Ieguldījumi zinātnē un attīstībā, lai uzlabotu pirmās paaudzes biodegvielu (etanols no 
cukurus un cieti saturošajām izejvielām, biodīzeļdegviela no eļļas augu sēklām) ekonomiku un 
paātrinātu otrās paaudzes biodegvielu (etanols no celulozi saturošām izejvielām, Fišera-Tropša 
procesa dīzeļdegviela, biodimetilēteris) tehnoloģijas. 

Dānijā biodegvielu izmantošanas veicināšanas nolūkos atbalsts tiek sniegts pētījumiem, 
kuru mērķis ir samazināt biodegvielu izmaksas.[20] 
 
Kooperācija un sadarbības veicināšana. 

Jārada un jāattīsta sadarbība starp lauksaimniecisko sektoru, degvielas ražotājiem 
(pārstrādātājiem) un auto ražotājiem/izplatītājiem, servisa struktūrām. Šādas jaunas tirgus 
attiecības pašas nedibinās un tur nepieciešams valsts atbalsts, ņemot vērā, ka nav 
izveidojusies apgādes ķēde, kas orientēta uz biodegvielu tirgus pieprasījumu. 
 

 
Instrumenti un pasākumi biodegvielu ražošanas un izplatīšanas veicināšanai 

Lai ieviestu biodegvielas, kā reālu alternatīvu, tām jābūt pieejamām tirgū pietiekošā 
daudzumā un par konkurētspējīgu cenu. Tas nozīmē, jābūt uzstādītām attiecīgām ražošanas 
jaudām un jābūt organizētai efektīvai izplatīšanas sistēmai, kas nodrošinātu brīvu biodegvielu 
pieejamību tirgū. 

Biodegvielu ražošanas un izplatīšanas veicināšanai un atbalstam ir izmantojami sekojoši 
instrumenti un pasākumi. 

 
Degvielas kvalitātes nodrošināšana: 

Degvielas kvalitātei ir izšķiroša loma uzticības veidošanā un biodegvielu ilgtermiņa 
dzīvotspējas nodrošināšanā. Šodienas modernie automobiļi ar sarežģītajām izplūdes gāzu 
kontroles sistēmām nepieļaus zemas kvalitātes vai netīras degvielas izmantošanu bez 
problēmām. Gan automobiļu, gan ar to saistītā degvielas rūpniecība balstās uz augstu kvalitāti, 
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pretējā gadījumā gan autobūvētāji, gan degvielas ražotāji vienkārši neatbalstīs un nestrādās ar 
topošo biodegvielu industriju. 

Šis pasākums pats par sevi nenodrošina direktīvas mērķu sasniegšanu, tas drīzāk ir kā 
priekšnoteikums biodegvielu ieviešanai tirgū. 

Praktiski visi pašreiz spēkā esošie Eiropas degvielas standarti ir adaptēti Latvijā, kas ļauj 
neliela satura biodegvielu maisījumus (līdz 5 tilp.%) ieviest tirgū (LVS EN 228 un LVS EN 590) 
vai tīrā veidā LVS EN 14214. Tā, ka vismaz pirmajos gados atsevišķu ES degvielu standartu 
neesamībai (piemēram, lielāka satura etanola maisījumiem vai tīram etanolam, vai arī tīrai 
augu eļļai) nevajadzētu aizkavēt Latvijai sasniegt direktīvas nospraustos mērķus.[22] 
 
Esošās degvielu izplatīšanas sistēmas izmantošana: 

Ļoti efektīva izplatīšanas sistēma jau pastāv esošajām naftas kompānijām. Vislabākais 
būtu pēc iespējas vairāk izmantot esošo sistēmu. Tāpēc naftas kompāniju piesaiste biodegvielu 
izplatīšanā ir ļoti nozīmīga. 
 
Atbalsta sistēmas saskaņošana ES mērogā: 

„Mēroga ekonomija” vislabāk varētu tikt realizēta, ja biodegvielu tirgus tiktu veidots 
Eiropas mērogā, tā vietā lai sadrumstalotu pa nacionālajiem/ vietējiem tirgiem. Tādējādi arī 
viena un caurspīdīga nodokļu atlaižu vai finansu atbalsta sistēma ir jāveido, pretējā gadījumā 
tirgus atkal tiks deformēts. 
 
Kooperēšanās un partnerattiecību veicināšana: 

Ļoti nozīmīga ir sadarbība starp lauksaimniecisko sektoru, biodegvielu industriju un 
naftas industriju, lai izveidotu sistēmu un sniegtu pietiekamu pārliecību uzsākt biodegvielu 
ieviešanu tirgū. Likumdošanai vajadzētu veicināt šādas partnerattiecības. 
 
Brīvprātīga vienošanās par ražošanu: 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt noteikta biodegvielu ražošanas apjoma nodrošināšanu 
valstī. Praktiski valdība slēdz „brīvprātīgu vienošanos” ar galvenajiem biodegvielu ražotājiem 
par noteikta biodegvielas apjoma saražošanu vai konkrēta biodegvielas daudzuma nodošanu 
tirgū - katru gadu noteiktu laika periodu. „Brīvprātīgā vienošanās” ir saistīta ar valdības 
līdzdalību, lai kompensētu ražošanas izmaksu atšķirības, ko iespējams realizēt caur nodokļu 
(akcīzes nodokļa) atvieglojumiem.[22] 

Šim pasākumam kā piemērs minams Francijas Biodegvielas politika, kurā kombinēta 
daļēja atbrīvošana no nodokļu maksāšanas un līguma sistēma. Biodegvielas daudzums, par 
kuru nav jāmaksā nodokļi, ir norādīts līguma dokumentos. Līgums paredz obligātu nosacījumu 
6 gadus piegādāt noteiktu biodegvielas daudzumu. Bez tam, lai nodrošinātu nosacījuma izpildi, 
līgums paredz arī pietiekami nopietnu finansiālo pasākumu piemērošanu līguma saistību 
neizpildes gadījumā. Par papildus līgumā noteiktajam daudzumam saražoto biodegvielu, 
ražotāji nodokļu atbrīvojumu nesaņem. 

Alternatīvā gadījumā brīvprātīgo vienošanos var parakstīt ar vairumtirgotājiem, kuri 
nodrošina konkrēta daudzuma biodegvielas tirdzniecību vietējā tirgū. 

Šī pasākuma trūkumi: 

 nedrošība, ka biodegviela netiks piegādāta tirgū (alternatīvā gadījumā varētu būt 
nepieciešams novērtēt to, cik lietderīga varētu būt šādu līgumu parakstīšana ar 
vairumtirgotājiem nevis ar biodegvielas ražotājiem); 

 nav stimula ražot vairāk par līgumā ar valdību noteikto daudzumu. 
Pasākuma priekšrocības: 

 tā ir brīvprātīga vienošanās, kas samazina “nevēlēšanās” pretestību; 

 izmantojot visaptverošo sistēmu, iespējams plānot ietekmi uz budžetu; 
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 pasākums ir paredzēts ražotājiem, bet tam var būt citāda turpmāka pozitīva 
ietekme. 

 
Paātrinātās amortizācijas piemērošana: 

Paātrinātas amortizācijas pielietošana var veicināt investīcijas iekārtās un tehnikā, kuru 
izmanto biodegvielu ražošanas procesā. Piemērojot paātrināto amortizāciju, investīcijas var tikt 
pilnībā atskaitītas no ar nodokli apliekamās summas pirms objekta ekonomiskās dzīves 
izbeigšanās. „ad libitum” (pēc vēlēšanās) amortizācijas gadījumā nodokļu maksātājs drīkst 
izvēlēties amortizācijas laika grafiku, kas pieļauj amortizāciju 100% apmērā objekta iegādes vai 
celtniecības gadā. Šajā gadījumā iekasēto nodokļu summa netiek palielināta, bet gan 
paātrināta. [22] 

Šis pasākums gan negarantē primārās efektivitātes sasniegšanu, bet tas var piedāvāt 
papildu stimulus, izstrādājot piemērotu atbalsta sistēmu. 
 
Reģionālo kapitāldotāciju piešķiršana: 

Reģionālās kapitālās dotācijas biodegvielas ražotnēm var iekļaut ES atbalsta 
nosacījumos un tādējādi izmantot, lai attīstītu Latvijas biodegvielas rūpniecību.  

Pasākuma trūkums ir tas, ka ierobežojumus rada to objektu ģeogrāfiskais izvietojums, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu, kā arī piešķiramo dotāciju summa.  

Pasākuma priekšrocība - reģionālās kapitāldotācijas ir viena no nedaudzajām rūpniecībai 
paredzētajām tiešā atbalsta metodēm, ko pieļauj ES Vienotā tirgus noteikumi. [22] 
 
Atvieglotas nodokļu likmes/vienreizējas ar nodokli apliekamas bāzes piemērošana biodegvielas 
ražotājiem: 

Teorētiski biodegvielas ražošanu varētu veicināt, piemērojot tās ražotājiem atvieglotu 
nodokļu likmi vai vienreizēju ar nodokli apliekamu summu (kā rezultātā tiktu piemērota 
samazināta efektīvā nodokļa likme). Tomēr iespējams, ka šāda sistēma būs pretrunā ar ES 
noteikumiem par aizliegto valsts atbalstu. 

Šķiet ļoti grūti nodrošināt atvieglotas nodokļa likmes vai samazinātu ar nodokli apliekamo 
summu (vienreizēju ar nodokli apliekamu summu) ienākumiem, kuri gūti no biodegvielas 
ražošanas, tajā pašā laikā nepārvēršot to par neatļauto valsts atbalstu (jo tiek radītas 
priekšrocības kādai nozarei). Neatļautais valsts atbalsts veidojas, ja tiek izpildīti šādi 4 
nosacījumi: konkrētajam pasākumam tiek nodrošinātas priekšrocības, tas tiek finansēts no 
valsts līdzekļiem, tas tiek piešķirts konkrētām tautsaimniecības nozarēm vai konkrētiem 
uzņēmumiem un ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm.  

ES Komisija ļoti rūpīgi seko nodokļu atvieglojumiem atsevišķām nozarēm un cenšas tos 
izskaust. Dalībvalstis var nodrošināt darbības palīdzību jaunajām rūpnīcām, kas ražo 
atjaunojamo enerģiju, un kura tiks aprēķināta uz novēršamo ārējo izmaksu bāzes.[22] 

 
Valsts atbalsts – atbalsts tiešajai pamatdarbībai: 

Dalībvalstis var piešķirt atbalstu tiešās pamatdarbības attīstīšanai tām jaunajām 
ražotnēm, kurās ražo atjaunojamo enerģiju. Atbalsta summu aprēķina pamatojoties neiztērēto 
ārējo izmaksu apmēru.   

Izstrādājot valsts atbalsta shēmas, jāievēro "Kopienas Vadlīnijas par Valsts Atbalstu 
Vides Aizsardzībai (2001/C37/03)". 

Šī atbalsta pasākuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu izmantota patreizējā kapacitāte. Bez 
tam, atkarībā no pasākuma īstenošanas perioda, var būt nepieciešamas investīcijas papildu 
ražošanas kapacitātei.  

Biodegvielas ražošanas atbalstīšana nebūt nenozīmē, ka saražotā biodegviela tiks 
pārdota Latvijas tirgū, līdz ar to pasākums pats par sevi nesniedz pietiekamas garantijas, ka 
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tiks sasniegti biodegvielas politikā noteiktie mērķi. Pasākums var atbalstīt biodegvielas 
eksportu un, tomēr radīt problēmas valsts budžetam, tādējādi nenodrošinot Direktīvas mērķu 
sasniegšanu. [22] 
 
Ražošanas kompensācijas: 

Vispārējā ES lauksaimniecības politika nodrošina subsīdiju sistēmu Eiropā ražotai 
lauksaimniecības produkcijai. Tajā pašā laikā tiek veicināta ES ražoto lauksaimniecības 
produktu izmantošana. Patreiz, ja kādi lauksaimniecības produkti tiek izmantoti, piemēram, 
medikamentu ražošanā, kā cukurs, farmācijas firma, kura iepērk lauksaimniecības produktus 
no ES piegādātāja var pieprasīt no varas iestādēm kompensāciju. Tas veicina ES ražotā 
cukura izmantošanu medikamentu ražošanai un nodrošina stabilus ienākumus visa gada laikā 
cukurbiešu audzētājiem ES. Citas ražošanas kompensācijas attiecas uz citu konkrētu 
ķimikāliju, krāsvielu, ziepju, smērvielu, plastmasas ražošanu.... 

Līdzīgi var tikt izmantotas ražošanas kompensācijas bioetanola ražošanai. Bez tam, 
ražošanas kompensācijas var attiecināt arī uz citām kultūrām, kas nepieciešamas bioetanola 
ražošanai.  

Lai ieviestu ražošanas kompensāciju shēmu bioetanola ražošanai, nepieciešams to 
pieņemt ar ES likumdošanu.  

Ražošanas kompensāciju shēmai jāatbilst "zaļajam sarakstam". PTO terminoloģijā 
nacionālo atbalstu apzīmē, izmantojot dažādu krāsu "sarakstus". Lauksaimniecības atbalstam 
ir 3 saraksti: 

Dzeltenais saraksts: Visi nacionālā atbalsta pasākumi, kuri var izkropļot ražošanu un 
tirdzniecību (ar dažiem izņēmumiem) ietilpst dzeltenajā sarakstā. Šim atbalstam ir noteikti 
ierobežojumi: tiek pieļauts "de minimis" mazākais atbalsts (5% no lauksaimniecības produkcijas 
attīstītajām valstīm, 10% - attīstības valstīm). 

Zilais saraksts: Šis ir "dzeltenais saraksts ar zināmiem nosacījumiem", kas paredzēts, lai 
samazinātu ražošanas un tirdzniecības izkropļojumus. Jebkurš pasākums, kurš parastā 
gadījumā būtu iekļauts dzeltenajā sarakstā tiek iekļauts zilajā sarakstā, ja atbalsts paredz 
zemnieku iesaistīšanos, lai samazinātu ražošanu.  

Zaļais saraksts: Zaļā saraksta pasākumiem piešķirtās subsīdijas nedrīkst izkropļot 
tirdzniecību vai sliktākajā gadījumā drīkst radīt nelielus izkropļojumus. Šīs subsīdijas finansē 
valsts (nevis patērētājiem maksājot augstākas cenas) un tās nedrīkst būt saistītas ar cenu 
atbalstu. Šī saraksta pasākumi ir programmas, kuras nav mērķētas uz konkrētiem produktiem, 
un tās ietver tiešo ienākumu atbalstu lauksaimniekiem, kuri nav saistīti ar esošajiem ražošanas 
līmeņiem vai cenām. Šis saraksts attiecas uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
programmām. Tādējādi "Zaļā saraksta" subsīdijas piešķir bez ierobežojumiem.[22] 
 
Vides sertifikācijas sistēma: 

Vides sertifikācijas sistēma paredz mehānismu, ar kura palīdzību vides (ieskaitot oglekli) 
minimālajos normatīvos paredzēts saņemt fiskālo atbalstu un/vai atbrīvojumu no noteikto 
nosacījumu izpildes.  

Pasākuma trūkumi: 
- birokrātija 
- ar sistēmas īstenošanu saistītās izmaksas 
- iespējamas pretrunas ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem.[22] 

 
 
Subsīdijas investīcijām papildus degvielas tvertnēm: 
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Viens no lielākajiem šķēršļiem maisījumu ar lielāku biodegvielas saturu ieviešanā ir 
nepieciešamība pēc papildus izdales kolonām/tvertnēm ar obligātā norādēm uz degvielām, 
kuras satur vairāk kā 5 % biodegvielas. 

Šī pasākuma mērķis ir tiešā veidā atbalstīt investīcijas jaunu/papildus izdales 
kolonu/tvertņu izveidošanā.[22] 
 
Obligātā aizstāšana/Atjaunojamo degvielu obligāta piejaukšana: 

Šis pasākums ietver biodegvielu obligātu piejaukšanu transporta degvielām noteiktā 
procentuālā daudzumā: 

 izmantojot šo pasākumu, valsts var izvairīties no nodokļu diskriminācijas 

 tomēr, tas varētu radīt nelielu degvielas gala cenas pieaugumu. [22] 
 

Šīs saistības varētu, piemēram, uzlikt degvielas ražotājiem, degvielas sajaucējiem un 
importētājiem vai izplatītājiem un faktiski varētu pieprasīt, lai viņi nodrošina, ka noteiktā laika 
periodā noteikts procentuālais apjoms no pārdotās degvielas kopapjoma ir biodegviela. 
Tādējādi noteiktu laiku viņi varētu izplatīt degvielu ar augstāku biodegvielas saturu un pārējā 
laikā atkarībā no pieejamības - degvielu ar zemāku (vai nulles) biodegvielas saturu.  

Šādas sistēmas pielietošana noteiktu obligāti izpildāmas prasības, ieskaitot līgumsodu 
par saistību nepildīšanu vai arī izmantot daudz izsmalcinātāku nākošajā punktā aprakstīto 
sistēmu - Alternatīvo degvielu sertifikāti. 

Kā pasākuma trūkumu var minēt, ka aizstāšanas saistības nebūt neietekmē degvielas 
avota izvēli vai nerada labvēlīgāku ietekmi uz vidi, un īstermiņā iespējams dominēs lētāku 
produktu, piemēram, palmu eļļas, imports.  

Pasākuma priekšrocības : 
- valdībai – nodrošinātu lielāku iespēju, ka tiks sasniegti 2010. gada un 

turpmāko gadu mērķi. 
- ražošanai – pierādītu valdības ilgtermiņa saistības attiecībā uz biodegvielas 

izmantošanu, palielinot investoru uzticību un radot lielāku drošību par 
ilgtermiņa tirgus pastāvēšanu. [22]  

 
Alternatīvo degvielu sertifikāti (ne-fosilas izcelsmes degvielām): 

Šādas sistēmas ideja ir radīt tirgu Alternatīvo degvielu sertifikātiem, t.i. radīt pieprasījumu 
pēc sertifikātiem caur kvotām, kuras nosaka likums. Biodegvielu ražotājiem un importētājiem 
varētu būt piešķirti sertifikāti, kas ir saistīti ar ražotās vai importētās degvielas daudzumu. Tālāk 
tie var pārdot savus sertifikātus un ar to nosegt izmaksu atšķirības starp fosilo degvielu 
ražošanas/importēšanas izmaksām un biodegvielu izmaksām. Kvotas ir obligātas uzpildes 
stacijām (degvielu izplatītājiem). Tad tiem ir jānopērk pietiekošs daudzums sertifikātu, kas 
atbilst kvotas lielumam, kas tiek aprēķināta pēc realizētās fosilās degvielas daudzuma. 
Degvielas uzpildes stacijai ir jādeklarē pārdotās fosilās degvielas daudzums un iesniegt 
atbilstošu sertifikātu daudzumu valsts institūcijai, kura dzēš sertifikātus. [22] 

Kaut arī šādas sistēmas ieviešana varētu garantēt direktīvas mērķu sasniegšanu un 
ievērojami neietekmētu valsts budžetu, paliek šaubas par ražošanai (izplatītājiem/ražotājiem) 
un patērētājiem radītajām izmaksām. Šādas sistēmas īstenošana ir saistīta ar vairākiem 
riskiem, kurus jāņem vērā jau sistēmas izstrādāšanas sākumā: 

 sertifikātu saņēmēju personu skaits var būt pārāk ierobežots, kas varētu radīt būtiskas 
cenu svārstības; 

 ja kvota tiek noteikta pārāk augsta, Alternatīvās degvielas sertifikātu skaits var izrādīties 
nepietiekošs, līdz ar to cenas pieaug. 

 
Kvalitātes standartu ieviešana: 
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Biodegvielu sekmīgai ieviešanai ir nepieciešami atbilstoši degvielas kvalitātes standarti, 
saskaņā ar kuriem valstī tiek noteiktas kvalitātes prasības realizējamajai degvielai. Šajā 
gadījumā varētu tikt izstrādāti gan vietēji (nacionālie) standarti (ja nav atbilstošs Eiropas 
standarts), gan adoptēti CEN (Eiropas Standartizācijas Komisija) izstrādātie standarti.  

Jāņem vērā, ka, ja CEN ir iesaistīta jauna standarta izstrādāšanā (bioetanola gadījumā), 
principā vietējās varas iestādes vairs nedrīkst pieņemt jaunu (nacionālo) standartu.  

Pasākums negarantē, ka tiks sasniegti Direktīvas mērķi, bet to var drīzāk uzskatīt par 
priekšnosacījumu biodegvielas ieviešanai tirgū.  

Jāņem vērā, ka šajā sakarā ir pieņemti vairāki CEN standarti, kas pieļauj zemu 
maisījumu (līdz 5% tilpuma) ieviešanu tirgū (EN 590 un EN 228) vai tīrā veidā EN14124, tā, lai 
vismaz pirmos gadus konkrētu CEN standartu trūkums (piemēram, augsta etanola satura 
maisījumiem vai tīram etanolam vai tīrai augu eļļai) nekavētu Latvijai sasniegt noteiktos 
mērķus.  
 
 
Patērētāju stimulēšanas pasākumi 

Lai stimulētu patērētājus vairāk izmantot biodegvielu ir izmantojami sekojoši instrumenti 
un pasākumi. 

 
Maisījumu ieviešana: 

Pastāv uzskats, ka labs veids kā uzsākt biodegvielu ieviešanu ir sākt izmantot degvielu 
maisījumus ar nelielu biodegvielas saturu (tik cik pieļauj degvielas kvalitātes prasības) 
ieviešana, taču diemžēl tas nenodrošina 2010. gada mērķa sasniegšanu. Šī pasākuma 
realizāciju var īstenot divējādi: vienā gadījumā obligātā kārtā ieviest maisījumus ar minimālo 
procentuālo piejaukumu, otrā gadījumā var atļaut tirgum pašam regulēt. 
 
Degvielas nodokļu samazinājums: 

Degvielas nodokļu samazinājums ir īpaši nepieciešams biodegvielu ieviešanas sākotnējā 
stadijā. No pārspīlētas nodokļu samazināšanas vajadzēt izvairīties, lai novērstu tirgus 
deformēšanu uz ilgāku laiku (līdz ko biodegvielu konkurētspēja palielinās, tā nodokļu 
samazinājums ir jāsamazina). 

Austrijā biodegvielas ir atbrīvotas no naftas nodokļa. Tāpat biodīzeļdegvielas 
piejaukšana līdz 2 % apmērā arī ir atbrīvota no naftas nodokļa. Nodokļa samazinājums tiek 
piemērots biodegvielas piejaukšanai benzīnam līdz 5 % apmērā.[20] 

Čehijā biodīzeļdegvielas maisījumiem tiek piemērots samazināts akcīzes nodoklis, tas 
nozīmē, ka RME, kas piejaukts naftas dīzeļdegvielai, akcīzes nodoklis ir 0.[20] 

Dānijas valdība plāno biodīzeļdegvielai atcelt pašreizējo CO2 nodokli (ap 12 eiro/tonnu 
CO2) un ieviest līdzīgas nodokļu atlaides citām transporta biodegvielām. [20] 

Igaunijā no 2005. gada 1. janvāra biodegvielas ir atbrīvotas no akcīzes nodokļa.[20] 
 
Papildus stimulu ieviešana, kas saistīti ar transportlīdzekļu izmantošanu: 

Jāveicina visu veidu priekšrocības, ieskaitot arī papildus prioritātes tiesības, piemēram, 
brīva noparkošanās (ļoti sekmīgi Zviedrijā), iespēja izmantot speciālās joslas. Ja finansiālie 
atvieglojumi ir pareizi nostādīti, tie var piesaistīt publiku lietot biodegvielas un pat ieguldīt īpaši 
biodegielām piemērotos automobiļos, ja tie saskata atmaksāšanos zemāku degvielas nodokļu 
vai transportlīdzekļu nodokļu veidā. 
 
Valsts iepirkums: 

Ja valsts institūcijas parāda labu piemēru iepērkot videi draudzīgus automobiļus, tad tas 
ir ļoti nozīmīgs piemērs priekš privātajiem lietotājiem. 
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Latvijas gadījumā būtu nepieciešams veikt pasākumus „zaļā” iepirkuma veicināšanai, 
piemēram, likumā par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām iekļaut īpašas normas 
vides kritēriju izmantošanai konkursu atlases noteikumos (daba uzdevumā, tehniskajās 
specifikācijās) vai citus pasākumus, kuri nodrošinātu to, ka valsts un pašvaldību vajadzībām 
tiktu iepirkti transportlīdzekļi, kuri būtu paredzēti darbināšanai arī ar biodegvielu. 
 
Informācijas kampaņas: 

Informācijas kampaņas var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, taču jābūt skaidram un ne pārāk 
sarežģītam pamatojumam, kāpēc biodegvielas tiek ieviestas.  

Galvenais šeit ir informēt ieinteresētās puses par biodegvielu ieviešanas pasākumiem, 
kā arī nodrošināt viņus ar galveno informāciju, kas nepieciešama, lai sekmētu biodegvielu 
tirgus tālāko attīstību (piemēram, kur atrodas biodegvielu uzpildīšanas vietas, kur iegādāties 
biodegvielu automobiļus, kādas priekšrocības un labumi tiek piedāvāti no valsts institūcijām 
utt.) 
 
Transportlīdzekļu piemērotība biodegvielu izmantošanai un maināmas degvielas 
automobiļi(MDA): 

Prasību uzstādīšana ražotājiem piedāvāt biodegvielu automobiļus parasti netiek 
atbalstīta, tas jāatstāj tirgus dinamikas ziņā. Tomēr garantijas no ražotājiem (augsta satura 
maisījumu degvielām vai tīrām biodegvielām) un degvielas kvalitātes garantijas (ar standartu 
palīdzību) ir ļoti nozīmīgas, lai iegūt sabiedrības akceptu. 

Maināmas degvielas automobiļi ir relatīvi vienkārša koncepcija un Brazīlijas pieredze 
parāda, ka ražotāji var ieviest MDA tirgū diezgan ātri. Tipa apstiprinājums MDA parasti notiek 
naftas degvielas režīmā. Likumdošana ir jāpiemēro, iekļaujot MDA. 
 
Akcīzes nodokļu atvieglojumi: 

Pasākuma galvenais mērķis ir nodrošināt biodegvielu (maisījumu) konkurētspēju 
degvielas uzpildes stacijās samazinot akcīzes nodokli biodegvielām, vienlaicīgi atstājot nodokli 
fosilajām degvielām. Iespējams pilnīgs atbrīvojums no akcīzes nodokļa vai nodokļa summas 
samazinājums. Abos gadījumos būtu jāizvairās no pārmērīgas kompensācijas riska.  

Akcīzes nodokļu atvieglojumi var tikt piemēroti dažādos veidos: atkarībā no biodegvielu 
veida, koncentrācijas degvielā, atkarībā no kvotas lieluma, piemērojamā laika perioda, atkarībā 
no piemērošanas procedūras, no piemērošanas jomas (transporta veida, sektora). Šis 
instruments ir izplatītākais starp ES dalībvalstīm un jau tiek realizēts arī Latvijā. 
Tomēr šim pasākumam ir vairāki trūkumi (atkarībā no konkrētajiem piemērošanas veidiem): 

 valdībai nav skaidri zināma neiegūtās peļņas apmērs, kurš varētu būt salīdzinoši 
liels; 

 atkarībā no tā, cik lielā mērā tiek piemēroti akcīzes nodokļa atvieglojumi, ražotāji, 
kuri degvielas ražošanai izmanto lētākas izejvielas, var iegūt pārmērīgu 
kompensāciju. Pielāgojot akcīzes nodokļa atvieglojumus degvielas ražošanai ar 
lētākajām izejvielām, tādējādi samazinot iespēju izmaksāt pārmērīgas 
kompensācijas, tiek izslēgta iespēja ražot biodegvielu, izmantojot dārgākas 
izejvielas.  

 degvielas akcīzes nodokļa mehānisms ir neitrāls attiecībā uz degvielas ieguves 
avotu vai kvalitāti. Nodokļa atvieglojumi attiecas gan uz importēto, gan vietējo 
degvielu. Tāpat arī nodokļa atvieglojumus var piemērot gan zemiem, gan augstiem 
vides standartiem atbilstošai degvielai. 

 
Fosilo degvielu nodokļu palielināšana: 
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Šajā gadījumā esošais akcīzes nodoklis fosilajām degvielām tiek palielināts vai tiek 
ieviests papildus nodoklis ar mērķi kompensēt ienākumu zudumus, kas radušies akcīzes 
nodokļa atvieglojumu biodegvielām rezultātā (vai citu pasākumu rezultātā). 

Arī šim pasākumam ir iespējamas visdažādākās formas līdzīgi kā akcīzes nodokļu 
atvieglojumu pasākuma gadījumā. 
 
Pievienotās vērtības nodokļa samazināšana: 

PVN sastāda nozīmīgu daļu no degvielas cenas uzpildes stacijā. PVN samazinājums 
biodegvielām var nodrošināt priekšrocības cenas ziņā salīdzinājumā ar fosilajām degvielām. 

PVN samazinājums varētu tikt ieviests gan biodegvielas (tīrā vai maisījumu formā) 
piegādēm, gan transportlīdzekļiem, kurus izmanto pasažieru sabiedriskajā transportā un kuri 
darbojas ar biodegvielu vai tās maisījumiem.[22] 
 
Valsts pasūtījums (ekoloģiski tīra valsts tehniskā parka izveidošana ): 

Šī pasākuma mērķis ir nodrošināt atbalstu biodegvielas izmantošanai. Tam 
nepieciešams izveidot videi draudzīgu transporta līdzekļu iepirkšanas politiku, kur noteikts 
procentuālais daudzums valdības transporta līdzekļu, kuros izmanto biodegvielu (vai 
piemaisījumus). Šī politika varētu sekmēt tādu transporta līdzekļu ieviešanu, kuri izmantotu tīru 
biodegvielu vai tādu transporta līdzekļu ieviešanu, kuros var izmantot līdzīgas koncentrācijas 
maisījumus (mainīgas degvielas automobiļus). 

Ekoloģiski tīra valsts tehniskā parka izveidošanai nepieciešami līdzekļi, un tas tieši 
ietekmēs valsts institūciju budžetu. Ja netiek īstenoti papildu pasākumi, šis pasākums var 
būtiski ietekmēt valsts budžetu, jo sagaidāmas augstākas iepirkuma cenas un augstākas 
ekspluatācijas izmaksas. Šī pasākuma ietekme uz Direktīvas mērķu sasniegšanu ir samērā 
ierobežota, jo tas attiecas uz relatīvi nelielu automašīnu skaitu (salīdzinājumā ar kopējo 
automašīnu skaitu Latvijā) un laiku, kas nepieciešams, lai izveidotu ekoloģiski tīru valsts 
tehnisko parku.  

Viens no veidiem, kā var segt izmaksas, kas saistītas ar ekoloģiski tīru transporta 
līdzekļu iegādi ir meklēt iespēju, ka trešās puses sedz papildu izmaksas. 

Faktiski pakāpe kādā politikas pasākums veicina biodegvielas ieviešanu, ir ļoti atkarīga 
no to transporta līdzekļu skaita, kurus pārveido par videi draudzīgiem, kā arī līmeņa un laika, 
kādā tas tiek paveikts. 
 
Papildus priekšrocības biodegvielu automobiļu izmantošanā: 

Videi draudzīgu automobiļu (piemēram, automobiļi, kuri darbināmi ar biodegvielu) 
lietotājus var nodrošināt ar vairākām papildus priekšrocībām. Piemēram: brīvas noparkošanās 
vietas, bezmaksas maksas ceļu izmantošana. Līdzīga rakstura pasākums varētu būt 
atbrīvojums no ceļa nodokļa vai tā samazinājums.[22] 

Šis pasākums attiecas uz automašīnas lietotāju/īpašnieku. Pamatideja ir panākt apziņu, 
ka videi draudzīgu automašīnu izmantošana nodrošina vairākus personīgos labumus. Tas ir 
saskarsmes pasākums. 

Šis pasākums nodrošina taustāmu pierādījumu tam, ka “zaļo” automašīnu izmantošanai 
ir vairākas priekšrocības un, ka valdība atbalsta šo izvēli. Šie pasākumi neietekmē biodegvielas 
cenu uzpildes stacijās, nedz arī tie paši par sevi nodrošina tīras biodegvielas vai maisījumu 
degvielas ar augstu biodegvielas koncentrāciju pieejamību tirgū. 

Tomēr maz ticams, ka šo pasākumu rezultātā īstermiņā tiks iepirkts liels skaits “zaļo” 
automašīnu, jo šie pasākumi ir jauni, patērētājam vēl neapzināti, atbalsta veidi (piemēram, 
caurlaižu sistēmas, jaunas stāvvietas utt.), un maz ticams, ka tie ievērojami varētu ieekonomēt 
budžetu.  
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Daudzu šo pasākumu īstenošanā nepieciešama sadarbība ar citu līmeņu valdībām, 
piemēram, reģionu, rajonu. 
 
Instrumenti un pasākumi, kas attiecas uz biodegvielu apgādes ķēdi kopumā. 

Biodegvielu ieviešanas veicināšanai un atbalstam visā biodegvielu apgādes ķēdes 
garumā no izejvielām līdz gala patērētājam ir izmantojami sekojoši instrumenti un pasākumi. 
 
Informatīvās kampaņas: 

Viens no galvenajiem nosacījumiem, lai veicinātu biodegvielas izmantošanu, ir saiknes 
veidošana ar sabiedrību un galvenajiem biodegvielas tirgus dalībniekiem. Šo kampaņu mērķis 
ir informēt ieinteresētās puses par biodegvielas politikas īstenošanas pasākumiem, kā arī 
sniegt viņiem galveno informāciju, kas būtu nepieciešama, lai veicinātu turpmāku biodegvielas 
tirgus attīstību Latvijā (piemēram, kur izvietotas biodegvielas uzpildes stacijas, kur iegādāties 
mainīgas degvielas automobiļus, kādus atvieglojumus piedāvā varas iestādes utt.). 

Pati par sevi laba saikne ar sabiedrību nav pietiekams pasākums, lai sasniegtu direktīvā 
noteiktos mērķus. Informācija, saskarsme ir papildu pasākums citiem pasākumiem, un tāpēc 
tas jāpielāgo tiem pasākumiem, kuri nodrošina biodegvielas pieejamību tirgū (piemēram, 
nodokļu atvieglojumi u.c.). 

Valdība neatkarīgi no citām institūcijām var iesaistīties saiknes ar sabiedrību veidošanā. 
Tomēr konsultēšanās ar citiem komunikāciju kanāliem varētu palielināt saskarsmes veidošanas 
pasākumu efektivitāti.[22] 
 
Valdības finansēti pētījumi un attīstības programmas/projekti: 

Pētījumus varētu koncentrēt uz vairākām tēmām, piemēram, biodegvielas ražošanas 
izmaksu samazināšana, otrās paaudzes biodegvielu ražošana vai biodegvielas sajaukšana ar 
naftas degvielām.  

Šis pasākums veicina Latvijas pētījumu bāzes attīstību. Jautājums ir vai pašreizējie 
pasākumi ir vai nav pietiekami, lai nosegtu šo pētījumu jomu. Bez tam šis politikas pasākums 
iespējams pozitīvi ietekmēs biodegvielas tirgus attīstību tikai ilgtermiņā un joprojām saglabājas 
daudz neskaidrību par šī pasākuma rezultātiem. Līdz ar to, šī pasākuma primārā efektivitāte ir 
salīdzinoši zema, savukārt tas varētu pozitīvi ietekmēt sekundāro efektivitāti. [22] 
 
Biodegvielu fonda izveidošana (iedzīvotāju ienākumu nodokļa kreditēšana biofondu 
investoriem): 

Šī politikas pasākuma mērķis ir piesaistīt privātos fondus, lai investētu biodegvielas 
projektos, vienlaicīgi nodrošinot nodokļu atvieglojumus, kas iespējami apvienojumā ar valsts 
garantijām (nepieciešamo valsts garantiju apjoms būs atkarīgs no tirgus nosacījumiem riska 
kapitālam). 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem tiks piešķirts nodokļu kredīts (iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa summas samazinājums), lai parakstītos uz obligācijām vai akcijām, kuras 
emitētu investīciju fondi, kuri finansētu (līdz noteiktai procentuālai attiecībai) vairāku kapitāla 
turētāju biodegvielas projektus. 

Nodokļu kredītu varētu piešķirt uz vairākiem gadiem, lai izvairītos no iespējas, ka 
investori izstājas pēc pirmā gada. Šī sistēma stimulētu sadarbību (riska kapitāla turētāji un 
sabiedrība) un netieši ļautu iesaistīties biodegvielas pasākumos arī sabiedrībai. Tomēr tas 
darbotos tikai tad, ja ir stabila un ekonomiski dzīvotspējīga investīciju vide. [22] 
 
Biodegvielas nodokļu patvērums (uzņēmuma ienākuma nodokļa samazinājums bioprojektu 
investoriem): 



 67 

Šī pasākuma mērķis ir biodegvielas sektoram piesaistīt ārējo finansējumu, paredzot 
nodokļu atvieglojumus investoriem-uzņēmumiem. Investoriem varētu piemērot nodokļa atlaides 
vairāk nekā 100% apmērā no investēto līdzekļu summas (aizdevuma vai akciju kapitāla veidā) 
līdz noteiktam maksimālajam apmēram no gada taksējamās summas (piemēram, 50%). Trešo 
pušu uzņēmumu interese (ārpus biodegvielas ražošanas sektora uzņēmumu) piedalīties būtu 
atkarīga no nodokļu atvieglojumu apmēra. Jo mazāk labuma (bez nodokļu atvieglojumiem) var 
iegūt investors no šādām investīcijām (piemēram, enerģijas patēriņa rēķina samazināšana, 
akcionāru interese sava uzņēmuma “zaļā” tēla veidošanā u.c.), jo vairāk nodokļu atvieglojumi 
viņam jāpiedāvā. 

Līdzīgs nodokļu patvēruma piemērs ir filmu industrija, kur investori saņem nodokļu 
atvieglojumus un tajā pašā laikā labumu gūst arī no reklāmas (filmu sponsoru vārdus parāda 
titros filmas beigās).[22] 



 68 

6. Biodegvielu ietekme uz vidi 

6.1. Piesārņojumu raksturojums 

 
Ir konstatēts, ka 68.4% visa pasaulē emitētā oglekļa monoksīda, 60.0% - ogļūdeņražu, 

49.1% - slāpekļa oksīda un 5.5% - cieto daļiņu ir transporta intensīvas darbības rezultāts. Viens 
no galvenajiem šo komponentu veidošanās iemesliem ir nepilnīga, kā arī nevienmērīga 
degvielas sadegšana iekšdedzes motorā, ko ietekmē jau vesela virkne dažādu faktoru: 
degvielas kvalitāte, motora darbības režīms, motora tehniskais stāvoklis utt. Patlaban pasaulē 
lielu vērību pievērš visdažādākajiem līdzekļiem, kas palīdzētu samazināt videi radīto negatīvo 
iespaidu. Par vienu no vispozitīvākajiem līdzekļiem tiek uzskatīta tieši biodegviela, kuras 
pielietošana ir iespējama esošajos iekšdedzes motoros, un kura nākotnē, ja ne nenovērsīs, tad 
noteikti mazinās ekoloģiskos draudus apkārtējai videi.  

Gaisa piesārņotājus galvenokārt klasificē kā gaisā suspendētās cietās daļiņas, gāzveida 
piesārņotājus un smakas [31]. Būtiskāko iespaidu atstāj tieši pirmās divas grupas. Gaisā 
suspendētās cietās daļiņas ir atmosfēras aerosols, ko veido dažāda izmēra cietās daļiņas, 
t.sk., dīzeļdegvielas kvēpi, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību. 

Pie gāzveida piesārņotājiem pieder slāpekļa savienojumi (NOx), tvana gāze (CO), 
organiskie savienojumi (ogļūdeņraži, gaistošie organiskie savienojumi, policikliskie aromātiskie 
ogļūdeņraži u.c. [31]. 

Ogļūdeņražu emisijas rodas tieši motora darbības rezultātā. Vienas no šīm 
komponentēm ir mazāk toksiskas (alkani, alkēni, metāns, etāns, etēns), bet citas ir 
karcinogēnas (benzēns, policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži). Visas šīs komponentes tiek 
iedalītas dažādās grupās, atsevišķas no tām piedalās tālāk jau citu komponetu veidošanā 
atmosfērā. 

Par vienu no kaitīgākajiem komponentiem tiek uzskatīts slāpekļa oksīds jeb NO, kas 
gaisā viegli oksidējas par NO2. Tas rodas, galvenokārt, dažādu augstu temperatūras procesu 
rezultātā, reaģējot skābeklim ar slāpekli. 

Ikdienas fotoķīmiskajās reakcijās ar skābekli slāpekļa oksīdi veido ozonu, bet reakcijās ar 
nepilnīgi sadegušajiem ogļūdeņražiem slāpekļa oksīdi veido toksiskus organiskos 
savienojumus. Sēra un slāpekļa oksīdu fotoķīmiskā oksidēšanās atmosfērā rada nokrišņu 
paskābināšanos, kas tieši ietekmē arī dažādus celtniecībā izmatotos materiālus un atstāj ļoti 
negatīvu ietekmi uz arhitektūras pieminekļiem. 

Pietiekoši jūtama parādība lielās pilsētās ir arī foto ķīmiskā smoga veidošanās, ko 
nosaka gaisa piesārņojums ar slāpekļa oksīdiem un ogļūdeņražiem intensīva ultravioletā 
starojuma klātbūtnē. Šāds piesārņojums var negatīvi ietekmēt cilvēka labsajūtu un veselību, 
atmosfēras sastāvu un tajā noritošos procesus. 

Oglekļa monoksīds līdzīgi kā slāpekļa oksīdi rodas degvielas sadegšanas procesā 
iekšdedzes motorā, taču neatstāj tik būtisku iespaidu kā citas, iepriekš pieminētās 
komponentes. 

 

6.2. Biodīzeļdegvielas toksiskums 

 
Degvielas ietekme uz cilvēka veselību ir būtisks kritērijs, kas nosaka konkrētās degvielas 

piemērotību komerciālai lietošanai. Degvielas toksiskumu nosaka ne tikai degvielas ietekme uz 
cilvēka ķermeni, bet arī sadegušās degvielas radīto izplūdes gāzu ietekme uz veselību. 
Eksperimentāli laboratorijas pētījumi ar biodīzeļdegvielu un tās maisījumu (B20) tika veikti Vila 
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Izpētes Laboratorijās (Will Research Laboratories) uz žurkām, kur tika konstatēts, ka 
biodīzeļdegviela nav indīga un nevar atstāt bīstamu iespaidu uz cilvēku pat neparedzētas, 
iekšķīgas lietošanas gadījumā [30]. Konstatēts, ka bīstama, iekšķīga doza LD50 (nāvējoša 
doza) ir lielāka nekā 17.4 g/kg cilvēka svara [30]. Salīdzinājumā ar sāli šis skaitlis daudz lielāks, 
un tātad arī degviela ir daudz drošāka. Atbilstoši Nacionālā Profesionālās Drošības un Cilvēka 
Veselības institūta (National Institute for Occupational Safety & Human Health) pētījumiem 
konstatēts, ka nāvējoša biodīzeļdegvielas koncentrācija uz zivīm (Lepomis macrochirus) bija 
lielāka nekā 1000 mg/l, kas tādējādi parāda, ka šāds ūdens toksiskums nav nozīmīgs [30]. 
Biodīzeļdegvielai ir ļoti neliels cilvēka ādas kairinājums, daudz mazāks nekā 4% ziepju un 
ūdens maisījumam.  

 
25. tabula 

Biodīzeļdegvielas drošības raksturojums salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu [8] 

Risks Biodīzeļdegviela Fosilā dīzeļdegviela 

Ieelpošana Tvaiki nekaitīgi, ja vien nav 
uzsildīti (pastāv neliels 
kairinājums). 

Kaitīga, ja ieelpo; var izsaukt 
neatgriezeniskus plaušu bojājumus 
(ieskaitot plaušu vēzi). Tāpat var izraisīt 
acu kairinājumu, galvas sāpes, nelabu 
dūšu, u.t.t. 

Norīšana Nav toksiska. Norīšanas 
gadījumā simptomi līdzīgi kā 
caurejai. 

Ļoti toksiska: izsauc galvas sāpes, 
nelabumu, nogurumu, miegainību, 
pulmonītu, krampjus u.t.t. 

Ugunsdrošība Nav ugunsnedroša 
(uzliesmošanas temperatūra 

pārsniedz 212 F). 

Ļoti ugunsnedroša (uzliesmošanas 

temperatūra aptuveni 125 F). 

Degradēšanās Sadalās (Sadalās noteiktās 
proporcijās kā cukurs ūdenī). 

Sadalās četras reizes lēnāk. 

 
To, ka biodīzeļdegviela ir nekaitīga apkārtējai videi apstiprina arī ASV Lauksaimniecības 

nodaļas atbalstītie pētījumi. Tajos konstatēts, ka “biodīzelis ir desmit reizes nekaitīgāks kā 
galda sāls un degradējas ar tādu pašu ātrumu kā cukurs” [40]. Ja biodīzeļdegvielu izlej 
apkārtējā vidē, tad tā sadalās (degradējās) četras reizes ātrāk kā dīzeļdegviela. To apstiprina 
Aidaho universitātē (ASV) veiktie pētījumi, kuros konstatēts, ka biodīzeļdegviela degradējas 
apkārtējās vides apstākļos 28 dienu laikā par 95% (līdzīgi rezultāti ir arī cukuram), bet fosilā 
dīzeļdegviela šajā pašā laikā degradējas tikai par 26.24% [40]. 

 
 

6.3. Degvielu „dzīves” cikla emisijas 

 
Mūsdienās būtiska uzmanība tiek piešķirta arī attiecīgās degvielas “dzīves” cikla 

emisijām,  
kas parāda aptuveno degvielu radīto kaitīgo elementu daudzumu izplūdes gāzēs, sākot 

jau ar degvielas iegūšanu, un beidzot jau ar tās izmantošanu. Nepārprotami, ka 
biodīzeļdegvielas “dzīves” cikls ievērojami atšķiras no fosilās dīzeļdegvielas “dzīves” cikla. 
Fosilās dīzeļdegvielas “dzīves” ciklā ietilpst sekojošas operācijas: degvielas iegūšana, 
transportēšana, attīrīšana (rafinēšana), izplatīšana un pielietošana. Savukārt, biodīzeļdegvielas 
“dzīves” ciklā ietilpst sekojošas operācijas: mēslojuma ražošana un pielietošana, 
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lauksaimnieciskā apstrāde, eļļas iegūšana un biodīzeļdegvielas ražošana, tās transportēšana 
un pielietošana. 

Šobrīd pieejamie dati attiecībā uz alternatīvo un fosilo dīzeļdegvielu “dzīves” cikliem ir 
dažādi un dažreiz pat pretrunīgi, tādēļ būtu vēlams pievērst uzmanību sekojošiem informācijas 
avotiem: ECOTEC (1999), kā arī Enerģijas Tehnoloģiju Piegādes Nodaļa (ETSU - Energy 
Technology Support Unit) (2002) [40]. 

Apskatot šo organizāciju apkopotos datus, var redzēt, ka tikai viena gada laikā 
atsevišķos degvielas ražošanas procesa posmos var nedaudz pieaugt kaitīgo elementu 
daudzums atgāzēs. Tā, piemēram, mēslojuma sagatavošanas laikā radītais CO2 nedaudz 
pieaug sakarā ar nitrātu ražošanā ieguldītās enerģijas pieaugumu par 74% [40]. Kopumā 
biodīzeļdegvielas “dzīves” ciklā CO2 daudzums atgāzēs sastāda tikai 1/5 daļu no fosilās 
dīzeļdegvielas “dzīves” ciklā radītā oglekļa dioksīda daudzuma (26. tab.). 

Salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu, biodīzeļdegvielas “dzīves” ciklā radītā sēra oksīdu 
(SOx) daudzums sastāda tikai 20%. Savukārt, slāpekļa oksīdu (NOx) daudzums nevienai no 
degvielām īpaši nemainās (28. tab.). Fosilās dīzeļdegvielas attīrīšanas (rafinēšanas) laikā 
ievērojami pieaug sēra oksīdu daudzums, kas veido praktiski 50% no kopējā šīs degvielas 
“dzīves” ciklā radītā sēra oksīdu daudzuma (27. tab.). Gluži pretēja situācija ir attiecībā uz 
oglekļa monoksīda (CO) daudzumu, kas biodīzeļdegvielai salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu 
pieaug par 20%. Kā redzams, tas lielā mērā ir saistīts ar lauku apstrādi un izejmateriālu 
sagatavošanu (29. tab.). 

 
26. tabula 

CO2 emisija (g/km) [40] 

Fosilā dīzeļdegviela  Biodīzeļdegviela 1999 2000 

Iegūšana 14.53 Mēslojuma ražošana 15 17 
Transportēšana 2.72 Mēslojuma pielietošana 0 0 
Attīrīšana (rafinēšana) 13.62 Lauksaimnieciskā apstrāde 25 24 
Izplatīšana 0.91 Eļļas sagatavošana, 

biodīzeļdegvielas ražošana 
20 20 

Pielietošana automobilī 245 Transportēšana 5 5 
  Pielietošana automobilī 0 0 
Kopā 211 Kopā 65 66 

 
27. tabula 

SOX emisija (g/km) [40] 

Fosilā dīzeļdegviela  Biodīzeļdegviela 1999 2000 

Iegūšana 0 Mēslojuma ražošana 0 0 
Transportēšana 47.67 Mēslojuma pielietošana 0 0 
Attīrīšana (rafinēšana) 154.36 Lauksaimnieciskā apstrāde 8 8 
Izplatīšana 4.99 Eļļas sagatavošana, 

biodīzeļdegvielas ražošana 
27 21 

Pielietošana automobilī 80 Transportēšana 1 1 
  Pielietošana automobilī 20 20 
Kopā 287 Kopā 56 56 
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28. tabula 
NOx emisija (g/km) [40] 

Fosilā dīzeļdegviela  Biodīzeļdegviela 1999 2000 

Iegūšana 40.86 Mēslojuma ražošana 0 0 
Transportēšana 68.10 Mēslojuma pielietošana 0 0 
Attīrīšana (rafinēšana) 29.51 Lauksaimnieciskā apstrāde 384 370 
Izplatīšana 6.81 Eļļas sagatavošana, 

biodīzeļdegvielas ražošana 
27 27 

Pielietošana automobilī 1050 Transportēšana 74 74 
  Pielietošana automobilī 1100 1100 
Kopā 1195 Kopā 1585 1571 

 
 

29. tabula 
CO emisija (g/km) [40] 

Fosilā dīzeļdegviela  Biodīzeļdegviela 1999 2000 
Iegūšana 6.36 Mēslojuma ražošana 0 0 
Transportēšana 7.26 Mēslojuma pielietošana 0 0 
Attīrīšana (rafinēšana) 3.63 Lauksaimnieciskā apstrāde 155 149 
Izplatīšana 1.82 Eļļas sagatavošana, 

Biodīzeļdegvielas ražošana 
2 2 

Pielietošana automobilī 900 Transportēšana 22 22 
  Pielietošana automobilī 950 950 
Kopā 919 Kopā 1129 1124 

 
 

6.4. Biodīzeļdegvielas ietekme uz atgāzu sastāvu 

 
Dīzeļmotoru atgāzu galvenās komponentes ir dūmainība, slāpekļa oksīdi (NOx), cietās 

daļiņas, diametrā mazākas par 10 µm (PM-10 vai PM), oglekļa monoksīds (CO) un kopējie 
ogļūdeņraži (HC). Dīzeļmotori ir galvenie NOx un cieto daļiņu izplatītāji apkārtējā vidē. Oglekļa 
monoksīda un ogļūdeņražu emisijas nav tik lielas, lai tām piešķirtu būtisku vērību. 

Kā zināms, biodīzeļdegvielai un tās maisījumiem, kā visām skābekli saturošām 
degvielām piemīt spēja atstāt iespaidu uz dīzeļmotoru emisiju saturu. Vislielāko iespaidu 
biodīzeļdegviela atstāj tieši uz oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu emisijām. Regulēto emisiju 
vērtības ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, taču būtiskāko iespaidu atstāj testā izmantotā 
motora tehnoloģiskais līmenis un emisiju pārbaudes noteikumi jeb tests. Lielākajā daļā testu šīs 
emisijas definē gramos uz kilovatstundu. 

Lielākā daļa pētījumu tiek veikti izmantojot 2 testēšanas metodes: dīzeļmotoru demontē 
no automobiļa un testē uz speciāli tam paredzēta stenda, vai arī testē uz ruļļu stenda jau esošu 
automobili. Motoru testēšana darbā ar biodīzeļdegvielu tiek veikta izmantojot gan 2-taktu, gan 
arī 4-taktu dažāda izlaiduma gada dīzeļmotorus. Tas būtībā palīdz vieglāk noteikt konkrētās 
degvielas vai arī tās maisījuma ietekmi uz vidi, jo parasti tiek ekspluatēti dažādu konstrukciju 
un vecuma automobiļi, kas būtībā arī pārstāv dažādus motoru sertifikācijas standartu līmeņus. 

Der atzīmēt, ka būtisku ietekmi nosaka arī motora tips. Pieejamajā literatūrā [25], [26] ... 
[29] ir apkopti atsevišķu eksperimentu rezultāti ar divtaktu motoriem, kuros izmantoti dažādi 
biodīzeļdegvielu veidi un arī to maisījumi ar fosilo dīzeļdegvielu. Rezultāti liecina, ka divtaktu 
motoru gadījumā ļoti izteikts emisiju komponentu samazinājums nav novērots, taču kopumā ir 
konstatēts atsevišķu komponentu – cieto daļiņu, oglekļa monoksīda, ogļūdeņražu un kvēpu – 
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samazinājums. Kā būtisks šīs degvielas trūkums ir NOx pieaugums atgāzēs. Papildus tam var 
piebilst, ka lielu iespaidu uz kaitīgo komponentu saturu atgāzēs atstāj ne tikai biodīzeļdegvielas 
koncentrācija kopējā degvielas maisījumā, bet arī skābekļa saturs tajā. Tā, piemēram, 
izmantojot 20% biodīzeļdegvielas maisījumu (skābekļa saturs 2%), NOx emisiju pieaugums 
svārstījās no 1.4 līdz 6.1%, bet cieto daļiņu daudzums mainījās sekojoši: no -22.5% līdz 
+14.5% [25]. 

Viens no diezgan nozīmīgiem pētījumiem jau tika veikts ASV, Nacionālās Atjaunojamās 
Enerģētikas Laboratorijā (NREL – National Renewable Energy Laboratory), kur tika pārbaudīta 
tīras (100%) biodīzeļdegvielas un tās 20% maisījuma ietekme uz dažāda veida dīzeļmotoru 
atgāzu emisiju izmaiņām (30. tab.). 
 

30. tabula 
Atgāzu emisiju izmaiņas testējot dažāda tipa motorus darbā ar biodīzeļdegvielu 

salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu [25] 

Motora tips/ 
Modeļa gads 

Degvielas 
veids 

Motori NOx PM CO HC 

20% biodīzeļa maisījuma emisiju ietekme 

2-taktu <1991 B20 6 3.2% -1.8% -13.9% -20.9% 
2-taktu 1991+ B20 2 3.9% -17.8% -12.0% -17.5% 
4-taktu <1991 B20 3 2.9% -15.7% -13.6% -12.2% 
4-taktu 1991-3 B20 4 -0.9% -15.7% -12.0% -2.8% 
4-taktu 1994+ B20 5 2.8% -9.8% -15.2% -24.0% 
Vidējais B20 17 2.4% -8.9% -13.1% -17.9% 
EPA* (2002) 
vidējais 

 43 2.0% -10.1% -11.0% -21.2% 

100% biodīzeļa maisījuma emisiju ietekme 
2-taktu 1991+ B100 1 19.6% -33.0% -42.4% -72.7% 
4-taktu 1991-3 B100 2 13.3% -68.3% -41.8% -38.7% 
4-taktu 1194+ B100 5 9.9% -36.6% -41.5% -76.3% 
Vidējais B100 5 13.2% -55.3% -42.7% -63.2% 
EPA (2002) 
vidējais 

  10.3% -47.2% -48.1% -67.4% 

* EPA – Environment Protection Agency 
 
Kā redzams 26. tabulā, pētījumu rezultātā ir konstatēta gandrīz visu kaitīgo komponentu 

samazināšanas, izņemot NOx, kurš nedaudz tomēr pieaug. Nepārprotami, ka pārējo 
komponentu koncentrācijas samazināšanās atgāzēs ir saistīta tieši arī ar pielietojamā 
biodīzeļdegvielas koncentrāciju. 10. attēlā var redzēt kādu iespaidu biodīzeļdegvielas 
koncentrācijas pieaugums atstāj uz iepriekš pieminēto komponentu pieaugumu vai 
samazinājumu. 
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Kā jau tika minēts iepriekš, dīzeļmotora atgāzēs esošās cietās daļiņas satur arī tādus 

toksiskos komponentus kā poliaromātiskos ogļūdeņražus (PAH) un nitro-PAH. Dotajā pētījumā 
apskatītas arī šo komponentu izmaiņas atgāzēs. 

 
 

6.5. Prognozētais biodīzeļdegvielas efekts 

 
Lai noteiktu biodīzeļdegvielas ietekmi uz gaisa piesārņojumu Latvijā, par pamatu tika 

ņemta CSDD (Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija) apkopotā informācija par autotransporta 
nobraukumu un degvielas patēriņu atbilstoši noteiktām kategorijām: vieglajiem auto, kravas 
auto un autobusiem. Informācija par atgāzēm (31. tab.) ņemta no pētījuma [35].  
 

31. tabula 
Atgāzu emisijas dažādu kategoriju transportlīdzekļiem darbā ar 100RME [35] 

Automobiļa veids CO2, kg HC, g/km NOx, g/km CO, g/km PM10, mg/km 

Vieglie auto 0 NI NI NI NI 

Kravas auto 0 0.040 11.51 1.36 272 

Autobusi 0 0.071 20.658 2.434 489.2 

Apzīmējumi: 
NI – nav informācijas 

 
 
Atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai ir zināms, ka kopumā vieglie auto darbā ar fosilo 

dīzeļdegvielu 2004. gadā ir nobraukuši 1,857 miljardi km, kravas auto - 1.506 miljardi km, bet 
autobusi – 223,8 miljoni km. Uz šīs informācijas pamata aptuveni var prognozēt (skat. 32. un 
33. tab.) kādu iespaidu atstātu 100% biodīzeļdegvielas pielietošana pie nosacījuma, ja šo 
degvielu lietotu pilnībā viss valstī esošais autoparks. Aprēķinu veikšanai būtu jāņem vērā arī 
daudzi citi faktori – automobiļa vecums, degvielas īpašības, ekspluatācijas apstākļi utt. -, kas 
tādējādi ļautu precīzāk prognozēt degvielas atstāto iespaidu, taču to ir grūti izdarīt sakarā ar 
nepieciešamās eksperimentālās informācijas trūkumu. 

 

10. att. Kaitīgo komponentu izmaiņas motora atgāzēs darbā ar 

biodīzeļdegvielu [25] 

(Uz vertikālās ass komponentu izmaiņas (%), uz horizontālās ass - 

biodīzeļdegvielas koncentrācija (%)) 

 



 
32. tabula 

Prognozētais biodīzeļdegvielas efekts uz atgāzu emisijām lietojot 100% RME atbilstoši automobiļu nobraukumam 2004. gadā 

Auto veids CO2, t HC, t 

DD* BD* S, % DD* BD* S, % 

Vieglie NI 0 -100 NI NI NI 

Kravas 1083011.714 0 -100 1355.647 60.250 95.56 

Autobusi 288890.573 0 -100 361.616 15.887 95.61 
Apzīmējumi: 
NI – nav informācijas 
DD* - emitētā komponenta daudzums gada laikā darbā ar dīzeļdegvielu 
BD* - emitētā komponenta daudzums gada laikā darbā ar biodīzeļdegvielu 
S* - procentuālā starpība 

 
 

33. tabula 
Prognozētais biodīzeļdegvielas efekts uz atgāzu emisijām lietojot 100% RME atbilstoši automobiļu nobraukumam 2004. gadā 

Auto veids NOx, t CO, t PM10, mg 

DD* BD* S, % DD* BD* S, % DD* BD* S, % 

Vieglie NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Kravas 15333.879 17337.225 +3.06 3735.561 2048.533 -45.16 572384494300 409706795920 -28.42 

Autobusi 4088.327 4622.696 +13.07 1014.585 544.662 -46.32 152680122762 109469611688 -28.30 
Apzīmējumi: 
NI – nav informācijas 
DD* - emitētā komponenta daudzums gada laikā darbā ar dīzeļdegvielu 
BD* - emitētā komponenta daudzums gada laikā darbā ar biodīzeļdegvielu 
S* - procentuālā starpība 
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34. tabula 

Prognozētais biodīzeļdegvielas maisījuma 5RME efekts uz atgāzu emisijām 
 vieglajiem automobiļiem atbilstoši nobraukumam 2004. gadā 

Komponentes Izmešu daudzums, tonnas Starpība salīdzinājumā ar DD 

DD 5RME +/-, % +/-, tonnas 

CO2 230790.37 229676.34 -0.48 -1114.03 

HC 46.41 46.41 0 0 

NOx 759.4 742.69 -2.2 -16.71 

CO 135.54 150.39 +10.96 +14.85 

PM 46.42 44.56 -4.0 -1.86 

 
Ņemot vērā citu valstu pieredzi var teikt, ka tīru biodīzeļdegvielu praktiski nebūs iespējams pilnā 

mērā ieviest Latvijā esošā autoparka darbināšanai. Perspektīvākais variants varētu būt dažādi 
maisījumi, kuru lietošana būtībā neatstās tik jūtamu iespaidu atgāzu toksiskuma samazināšanā kā tīra 
biodīzeļdegviela, taču kaitīgo komponentu daudzumu atgāzēs tomēr diezgan ievērojami samazinās. 

 
Ņemot vērā to, ka 2% maisījums praktiski neatstātu jūtamu iespaidu uz atgāzu emisiju 

samazināšanos, ko apstiprina arī LLU Biodegvielu laboratorijā veiktie eksperimenti, tad par iespējamāko 
maisījuma veidu tika izvēlēts 5RME. Lai aprēķini būtu precīzi, tad par pamatu tika ņemti eksperimentu 
rezultāti no pētījuma [36]. Pētījumu rezultāti liecina, ka darbā ar 5% RME CO2 daudzums atgāzēs 
samazinājās par 0.6 g/km, CO pieauga par – 0.008 g/km, PM samazinājās par – 0.001 g/km, NOx 
samazinājās par – 0.009 g/km, bet HC palika bez izmaiņām [36]. Prognozētais 5% RME maisījuma 
efekts uz atgāzu emisijām vieglajiem automobiļiem ir apkopots 34. tabula.  

Kā redzams no šiem datiem, 5% maisījuma lietošanas gadījumā var arī nebūt izteikts atsevišķu 
komponentu samazinājums atgāzēs. Tas lielā mērā saistāms ar to, ka maisījuma koncentrācija ir pārāk 
maza un dažādos motora darbības režīmos degvielas ekoloģiskais efekts praktiski nebūs jūtams. Lai 
precīzi analizētu konkrēta maisījuma ietekmi uz atgāzu sastāvu eksperimentālie pētījumi jāveic, 
izmantojot dažādu marku un modeļu automobiļus dažādos darbības režīmos jeb ciklos. 

 
 

6.6. Bioetanola ietekme uz atgāzu sastāvu 

 
Etanols kā alkoholisko dzērienu sastāvdaļa ir veidojis nozīmīgu daļu cilvēka uztura jau tūkstošiem 

gadu, neradot negatīvu iespaidu uz cilvēka veselību, izņemot gadījumus, kad tas tiek lietots pārmērīgos 
apjomos. Lai kā, pietiekoši lielas dozas var atstāt toksisku ietekmi uz cilvēkiem, sākot no apreibuma un 
beidzot ar aknu cirozi. Ņemot vērā patlaban pieaugošo interesi par etanolu kā motordegvielas 
sastāvdaļu, īpaši aktualizējas jautājums par tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Nepārprotami, ka šajā gadījumā 
vienīgā vieta, kur cilvēks varētu saskarties ar etanola tvaikiem, varētu būt tieši degvielas uzpildes 
stacijas vai automobiļi. Patlaban zinātniskajos pētījumos, kas veikti šajā jomā, neparādās nekāda 
informācija, kas varētu liecināt par etanola tvaiku atstātām sekām uz cilvēka veselību.  

Pats par sevi etanols nav stabils apkārtējā vidē, un degradācijai tas pakļaujas daudz straujāk. Ir 
konstatēts [32], ka etanola pussabrukšanas periods ūdenī svārstās no 6.5 līdz 26 stundām. Paredzams, 
ka atmosfērā etanols degradējas tikpat ātri kā ūdenī.  

 
Patlaban ir pieejams diezgan maz informācijas par lielas koncentrācijas etanola maisījumu (ar 

etanola īpatsvaru maisījumā virs 10%) emisijām, izņemot E85 (85% etanola + 15% benzīns), kas plaši 
tiek lietots ASV, Brazīlijā un pēdējā laikā arī Zviedrijā. Lielā daļā pētījumu, kuros testēti automobiļi ar 
dažādiem etanola maisījumiem, atklājas pietiekoši pretrunīgi rezultāti. Turklāt emisiju rezultāti 
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maisījumiem ievērojami atšķiras gan atkarībā no etanola koncentrācijas, gan arī no motora tehnoloģiskā 
līmeņa. 

Kopumā nelielu etanola maisījumu (līdz 10%) lietošana sekmē oglekļa monoksīda, ogļūdeņražu, 
slāpekļa oksīdu u.c. komponentu samazināšanos atgāzēs. Ir konstatēts neliels pieaugums tikai attiecībā 
uz kancerogēniem jeb konkrētāk formaldehīdu [33]. 

Tā, piemēram, eksperimentā ar E10 Austrālijā [33] ir konstatēts, ka: 
• CO samazinās par 32%; 
• HC samazinās par 12%; 
• Pieaug toksisko komponentu - acetaldehīda (180%), formaldehīda (25%) – koncentrācija; 
• NOx pieaug par 1%; 
• Samazinās atsevišķu toksisko komponentu – benzēns (27%), toluēns (30%) – koncentrācija 

[33]. 
Līdzīgs pētījums ar dažāda veida etanola maisījumiem (etanola koncentrācija no 10% - 40%) tika 

veikts arī Vides Aizsardzības Aģentūrā (EPA – Environment Protection Agency), ASV. Iegūtie rezultāti 
apstiprināja, ka lielākajai daļai transportlīdzekļu samazinās ogļūdeņražu un oglekļa monoksīda emisijas, 
bet pieaug NOx un acetaldehīda emisijas, galvenokārt, atkarībā no etanola koncentrācijas maisījumā. 
Savukārt, formaldehīda emisijas un CO2 saglabājās bez izmaiņām.  

Nozīmīgs pētījums ar 10% etanola maisījumu tika veikts ASV. Etanola ietekmes objektīvai 
novērtēšanai tika izmantoti dažādu marku un vecumu automobiļi: 1987.gada Ford Taurus, 1996.gada 
Chrysler Concord, 2001.gada Ford Focus, 1993.gada Buick Regal, 2001.gada Dodge Rapid. 
Automobiļu emisijas tika noteiktas arī pie dažādām apkārtējās vides temperatūrām – 40, 20, 0 un -20º F 
– atbilstoši UDDS (Urban Dynamometer Driving Schedule) testa noteikumiem [34]. Pētījumu rezultātā 
konstatēts, ka ogļūdeņražu emisijas kopumā pieaug, ja samazinās testēšanas apstākļi jeb apkārtējās 
vides temperatūra gandrīz visiem automobiļiem. 10% maisījums atstāja jūtamu ietekmi uz arī uz oglekļa 
monoksīdu, kuram bija izteikta tendence samazināties. Etanola emisiju motora atgāzēs būtiski ietekmē 
arī automobiļa tehnoloģiskais līmenis un tā vecums, kā arī apkārtējās vides temperatūra (35. un 
36. tab.). 

 
Ņemot vērā, ka iespējamākais bioetanola maisījums, kura pielietošanu varētu attīstīt Latvijā 

neveicot transportlīdzekļu modifikāciju, būtu E10 (10% bioetanola un benzīna maisījums), tad analizēti 
tika dati tikai par šo maisījumu. Par aprēķinu pamatu tika ņemti tikai vieglie automobiļi, jo patlaban 
kravas automobiļi un autobusi, galvenokārt, tiek aprīkoti ar dīzeļmotoriem, un tas jau ir biodīzeļdegvielas 
sektors. (skat. 6.5. sadaļu) 

Atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai ir zināms, ka kopumā vieglie auto darbā ar benzīnu 2004. 
gadā ir nobraukuši 5,351 miljardi km, kravas auto – 196,3 miljoni km, bet autobusi – 26,6 miljoni 
km. Uz šīs informācijas pamata aptuveni var prognozēt kādu iespaidu atstātu 10% etanola maisījuma 
pielietošana pie nosacījuma, ja šo maisījumu lietotu pilnībā viss valstī esošais autoparks. 37. tabulā 
apkopoto datu aprēķins tika veikts automobilim Buick Regal darbojoties pie aptuveni 5ºC temperatūrā.  
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35. tabula 
Ford Focus emisiju izmaiņas pie dažādām apkārtējām vides temperatūrām [12] 

 40º F 20º F 0º F -20º F 

Degviela BE E10 BE E10 BE E10 BE E10 

THC, g/jūdzi 0.19 0.20 0.52 0.49 0.91 0.88 1.81 2.27 

CO, g/jūdzi 1.65 1.54 4.64 3.57 5.94 4.91 8.25 7.56 

NOx, g/jūdzi 0.08 0.13 0.14 0.16 0.17 0.20 0.17 0.20 

Formaldehīds, 
mg/jūdzi 

0.90 0.80 0.85 1.06 0.90 1.26 1.18 2.16 

Acetaldehīds, 
mg/jūdzi 

0.43 2.01 0.78 4.29 1.19 7.57 1.85 18.08 

Kopējie 
aldehīdi, 
mg/jūdzi 

2.35 4.09 3.10 7.48 4.55 12.39 7.38 26.61 

Benzēns, 
mg/jūdzi 

6.37 8.17 21.16 17.77 38.10 32.95 71.39 85.14 

PM2.5, 
mg/jūdzi 

4.05 8.40 NN* 21.90 NN* 41.35 71.50 118.25 

PM10, mg/jūdzi 5.40 7.50 27.75 19.70 46.75 42.10 92.00 120.75 
NN* - nav noteikts 
 BE – benzīns 
E10 – 10% metanola un benzīna maisījums 

 
 

36. tabula 
Emisiju izmaiņas dažādu marku automobiļiem pie 20º F [12] 

 Taurus Concord Regal Intrepid 

Degviela BE E10 BE E10 BE E10 BE E10 

THC, g/jūdzi 1.25 1.20 0.66 0.69 0.68 0.65 1.09 0.96 

CO, g/jūdzi 13.36 11.93 6.00 6.24 5.74 5.64 2.57 2.49 

NOx, g/jūdzi 0.86 0.81 0.46 0.50 1.19 0.89 0.20 0.12 

Formaldehīds, 
mg/jūdzi 

4.91 3.10 3.78 4.07 8.54 5.32 0.79 1.08 

Acetaldehīds, 
mg/jūdzi 

2.78 11.39 1.99 8.89 2.52 4.73 1.20 4.43 

Kopējie 
aldehīdi, 
mg/jūdzi 

14.51 20.18 10.74 18.44 19.04 14.04 5.37 7.40 

Benzēns, 
mg/jūdzi 

54.47 49.36 21.99 17.57 26.10 23.51 32.92 29.42 

PM2.5, 
mg/jūdzi 

35.96 27.90 22.11 13.69 16.65 17.45 20.75 19.30 

PM10, mg/jūdzi 40.44 30.67 22.21 21.89 16.20 16.85 21.25 19.30 



 
37. tabula 

Prognozētais bioetanola maisījuma E10 efekts uz atgāzu emisijām 
 vieglajiem automobiļiem Latvijā atbilstoši nobraukuma 2004. gadā 

Komponentes Izmešu daudzums, tonnas Starpība salīdzinājumā ar BE 

BE E10 +/-, % +/-, tonnas 

HC 1498.5 1498.5 0 0 

NOx 3425.13 2301.26 -32.81 -1123.87 

CO 15680.67 13700.51 -12.63 -1980.15 

PM 30719.12 29274.14 -4.7 -1444.98 
Apzīmējumi: 
BE - emitētā komponenta daudzums gada laikā darbā ar benzīnu; 
E10 - emitētā komponenta daudzums gada laikā darbā ar 10% etanola maisījumu; 

 
Pēc ārzemju literatūras apkopotie dati liecina, ka abām apskatītajām biodegvielām 

(biodīzeļdegvielai un bioetanolam) ir izteikta tendence atstāt pozitīvu efektu uz kaitīgo 
komponentu samazināšanos atgāzēs. Diemžēl precīzi prognozēt transportlīdzekļu atstāto gaisa 
piesārņojumu darbā ar dažādām biodīzeļdegvielām un to maisījumiem nav iespējams, jo to 
koncentrāciju atgāzēs ietekmē vesela virkne dažādu faktoru: transportlīdzekļa modelis, tā 
vecums, tehniskais stāvoklis, darbības režīms, apkārtējās vides temperatūra utt. Gaisa 
piesārņojuma konstatēšanu sarežģī arī tas, ka transportlīdzekļi ir pietiekoši mobili piesārņojuma 
avoti un to koncentrācija dažādās pilsētas vietās var strauji mainīties vienas diennakts laikā. 

Precīzākai transportlīdzekļu atstātā piesārņojuma prognozei darbā ar šīm biodegvielām 
būtu jāveic gaisa piesārņojuma modelēšana, izmantojot monitoringa staciju datus. Taču arī tas 
pilnībā neļaus spriest par biodegvielu atstāto pozitīvo efektu, kamēr vismaz lielākā 
transportlīdzekļu daļa nepāries darbā ar šo degvielu vai to maisījumu. 
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Slēdzieni un rekomendācijas 
 

1. Tuvāko desmit gadu laikā Latvijā transporta sektorā ir reāli ieviešami un izmantojami 
divi degvielu veidi – bioetanols un biodīzeļdegviela (rapša eļļas metilēsteris RME). Šo 
divu šķidro biodegvielu ieviešanai praktiski ir izmantojama esošā degvielu loģistikas 
sistēma, bet ar nelieliem papildinājumiem. 

2. Sakarā ar straujo atkritumu izgāztuvju modernizāciju un biogāzes ražotņu attīstību pie 
tām, aktualizējas arī biogāzes pielietošanas iespējas, tomēr tās izmantošana 
transportā ir iespējama tikai lokāli, lielākajās pilsētās un ir problemātiska dārdzības dēļ, 
jo prasa jaunu biogāzes attīrīšanas, kompresēšanas un sadales sistēmu izveidi un 
izmantojamiem automobiļiem jābūt aprīkotiem ar gāzes barošanas iekārtām. Ja būs 
pieejami ES līdzekļi, vienu biogāzes projektu varētu realizēt kādā autobusu parkā. 

3. Latvijas lauksaimniecībā ir iespējams pilnībā saražot izejvielas (graudus un rapsi) ne 
tikai tādos daudzumos, kas nodrošina bioetanola un biodīzeļdegvielas ieguvi Direktīvas 
mērķu izpildei nepieciešamos apjomos, bet vēl vairāk. Šim mērķim jāparedz papildu 
investīcijas aizlaisto zemju apguvei. 

4. Biodegvielu ražošanas jaudas Latvijā strauji attīstās. 2005. gada beigās jau darbojās 
divas bioetanola ražotnes (SIA „Jaunpagasts Plus” un SIA „LAKO” Kalsnavā) ar kopējo 
projektēto jaudu 23 tūkst. gadā un trīs biodīzeļdegvielas ražotnes (SIA Delta Rīga, 
Naukšenos, SIA Mežrozīte, Jelgavas raj. un Mamas-D, Daugavpilī) ar kopējo 
projektēto jaudu 11 tūkst. t biodīzeļdegvielas gadā. Patreiz projektēšanas stadijā ir vēl 
četras biodīzeļdegvielas rūpnīcas ar kopējo projektēto jaudu 430 tūkst. t gadā. 

5. Bioetanola ieviešana vislētāk, visvienkāršāk un efektīvāk ir izdarāma pievienojot 
bioetanolu 5% apjomā visam tirgū izlaižamajam benzīnam. Lai piejauktu šādā apjomā, 
nav nepieciešamas speciālas degvielu maisīšanas rūpnīcas, to var izdarīt ar sūkni 
dozatoru iepildot abas degvielas autotransporta cisternā pirms degvielas maisījuma 
nogādes degvielu uzpildes stacijās. 

6. Latvijā 2005. gadā tirgū tika izlaists 320 000 tonnu benzīna, šim daudzumam 5% 
maisījuma (skābekļotā benzīna) pagatavošanai būtu bijis jāpiejauc 16 000 tonnu 
bioetanolu. Šādu daudzumu bioetanola mūsu ražotāji varēja nodrošināt (skat. 
iepriekšējo 4. punktu). Kopējais transportā izlietotais motordegvielu daudzums 2005. 
gadā bija 950 tūkst. t, tātad bioetanola piejaukšana benzīnam 5% apjomā sastāda 
biodegvielu daudzumu 1,68% no visas transportā izmantotās degvielas 2005. gadā. 

7. Biodīzeļdegvielu visracionālāk un operatīvāk varētu ieviest, nodrošinot noteikta 
daudzuma 100% biodīzeļdegvielas tirdzniecību vairumā degvielas uzpildes staciju visā 
Latvijas teritorijā par cenu, kas būtu par 5-10 sant. jeb par 10-15% zemāka nekā turpat 
tirgotās parastās dīzeļdegvielas cena. Lai cenu starpību panāktu, nepieciešama 
attiecīgu valsts atbalsta instrumentu iedarbināšana. Nepieciešama arī plaša 
informatīva kampaņa par biodīzeļdegvielas pozitīvo ietekmi un pielietošanas iespējām. 
Šajā sakarībā degvielu tirgotājiem, sadarbībā ar biodegvielu ražotāju asociāciju, 
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vajadzētu izlaist informatīvās lapiņas un bukletus un izplatīt tos degvielas uzpildes 
stacijās. Nav šaubu, ka šajā punktā minēto nosacījumu izpilde, nodrošinās 
biodīzeļdegvielas ieviešanu turpmākajos gados Direktīvas mērķprasību līmenī. 

8. Biodīzeļdegvielas ieviešana ir iespējama un rekomendējama arī atsevišķās degvielas 
patērētāju izvēles grupās kā 35% maisījums ar parasto dīzeļdegvielu (35BioDD) vai arī 
tīrā veidā (100BioDD). Atskaitē ir analizētas septiņas patērētāju grupas un iespējamais 
biodīzeļdegvielas patēriņš šajās grupās. Rezultāti rāda, ka šajās patērētāju grupās 
kopā viena gada laikā varētu tikt izlietotas 79545 tonnas biodegvielas, kas sastāda 
8,63% no kopējā motordegvielu patēriņa transportā. Jāsaprot, ka šie skaitļi ir tikai 
orientējoši, kā informatīvs piemērs, kas raksturo kādos apjomos biodegvielu varētu 
ieviest, ja šīs patērētāju grupas piekristu to darīt un ja tiktu realizēti nepieciešamie 
nosacījumi. Par katru no šīm grupām jāizstrādā atsevišķs ieviešanas projekts, kas 
neietilpst šī projekta uzdevumos. 

9. Latvijā motordegvielu patēriņš vairs nepieaug lineāri par kādu konstantu lielumu kā tas 
bija plānots 2003. gadā izstrādātajā „Biodegvielu programmā”, dīzeļdegvielas patēriņš 
pieaug daudz straujāk, bet benzīna patēriņš nevis pieaug, bet samazinās. Tā, 
piemēram, 2005. gadā, salīdzinot ar 2004. gadu, dīzeļdegvielas patēriņš pieauga par 
18%, bet benzīna patēriņš samazinājās par 7%. Šī tendence saglabāsies arī turpmāk 
un jāņem vērā biodegvielu patēriņa plānošanā. Tas izskaidrojams ar to, ka visās 
tautsaimniecības nozarēs arvien vairāk ievieš spēkratus ar lieljaudas dīzeļmotoriem, 
bet vecie spēkrati ar benzīna motoriem iziet no ierindas un to skaits arvien samazinās. 

10. Etiltrešbutilētera BioETBE ieviešanai Latvijā, kā 15% piedevu benzīnam iespējami divi 
varianti. Pēc pirmā varianta Latvija piegādā Lietuvas rūpnīcai a/s „Mažeikiu Nafta” 
noteiktu daudzumu bioetanola un saņem pretī saražoto BioETBE. Pēc otrā varianta 
Latvijā pie kādas no bioetanola rūpnīcām vai ostām uzceļ BioETBE ražotni, izmanto 
vietējo bioetanolu, bet izobutilēna komponenti iepērk no a/s „Mažeikiu Nafta” vai arī 
Roterdamas ostas biržā. BioETBE priekšrocība ir lielāka maisījuma stabilitāte un 
lielāks biodegvielas daudzums tirgū, jo to bez bažām var piejaukt benzīnam 15% 
apjomā neko nemainot degvielas uzpildes staciju aprīkojumā un automobiļu motoru 
barošanas sistēmā. 

11. Izstrādāti un tiek rekomendēti četri scenāriji biodegvielu ieviešanai: 1) samazināta 
biodegvielas cena (scenārijs A); 2) biodegvielas piejaukšana visai degvielai (scenārijs 
B); 3) noteikts biodegvielas daudzums tirgū (scenārijs C) un 4) biodegvielu sertifikātu 
sistēma (scenārijsD). Šo scenāriju pilnīga vai daļēja izpilde nodrošinās ES direktīvas 
2003/30/EK mērķprasību 2010. gadam izpildi t.i., lai biodegvielu procentuālais 
daudzums būtu vismaz 5,75% no kopējā transportā izlietotā degvielu daudzuma. 

12. Atrasti un analizēti deviņi šķēršļi, kas traucēja biodegvielu ieviešanu 2005. gadā un 
varētu arī kavēt biodegvielu ieviešanu turpmākajos gados. Tie ir: izejvielu trūkums, 
ražošanas jaudu nepietiekamība, atbildības sadalījums, tirgotāju neieinteresētība, 
kvalitātes standartu trūkums, biodegvielu kvalitātes kontrole, blakusproduktu 
izmantošana, birokrātiskie šķēršļi un informatīvie šķēršļi. Būtiskākie šķēršļi, kas kavēja 
Direktīvas mērķprasību izpildi 2005. gadā ir tirgotāju un ražotāju neieinteresētība un 
birokrātiskie šķēršļi, kuru dēļ jau esošās ražošanas jaudas nestrādāja ar pilnu atdevi, 
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vai arī tika kavēta to darbu uzsākšana, daļa saražotās biodegvielas netika realizēta 
vietējā tirgū, bet eksportēta. 

13. Analizēti biodegvielu attīstību veicinošie pasākumi ES valstīs ar ilggadēju pieredzi 
biodegvielu ieviešanā, ir identificēti, un formulēti rinda Latvijas apstākļiem piemērotu 
pasākumu un instrumentu, kuru ieviešana sekmēs, biodegvielu attīstību. Visi pasākumi 
klasificēti trīs galvenās grupās: 1) pasākumi biodegvielu ražošanas izejvielu ieguves 
veicināšanai, rekomendēti deviņi dažādi veicināšanas instrumenti; 2) pasākumi 
biodegvielu ražošanas un izplatīšanas veicināšanai, rekomendēti piecpadsmit dažādi 
veicināšanas instrumenti; 3) pasākumi patērētāju stimulēšanai, rekomendēti 
vienpadsmit stimulēšanas instrumenti un 4) pasākumi, kas attiecas uz biodegvielu 
apgādes ķēdi kopumā, rekomendēti četri veicināšanas instrumenti. 

14. Biodegvielu ietekmi uz vidi raksturo pašu degvielu kaitīgā ietekme uz dzīviem 
organismiem un toksisko vielu daudzums motoru atgāzēs, kas rada gaisa 
piesārņojumu. Konstatēts, ka biodegvielas nav kaitīgas augiem un dzīvniekiem. 
Biodīzeļdegvielai nokļūstot augsnē vai ūdenī tā degradējas četras reizes ātrāk nekā 
fosilā dīzeļdegviela . Teorētiskie aprēķini pēc automobiļu summārā nobraukuma Latvijā 
2004. gadā parādīja, ka pielietojot 100BioDD oglekļa monoksīda CO saturs atgāzēs 
kravas automobiļiem samazinās par 45 %, autobusiem par 46,5% salīdzinājumā ar 
parasto dīzeļdegvielu. Kvēpu daudzums atgāzēs samazinās par 28%. Vienīgi slāpekļa 
oksīdu daudzums nedaudz (3-13%) pieaug. 
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