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1. Atjaunojamo energoresursu attīstības priekšnoteikumi  

1.1. Atjaunojamo energoresursu uzdevumi un loma 

 

Arvien pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas resursiem, fosilo enerģijas resursu 

krājumu samazināšanās un nepieciešamība rūpēties par vides kvalitāti par vienu no 

galvenajiem nākotnes attīstības virzieniem ir izvirzījusi ilgtspējīgas attīstības principu 

ievērošanu. Šādu attīstības principu ievērošana un īstenošana nodrošina ekonomisko 

attīstību, konkurētspējas paaugstināšanu un nodarbinātības veicināšanu, vienlaikus 

saglabājot un nepazeminot vides kvalitāti. 

Pieaugošā atjaunojamo enerģijas resursu loma pasaules kurināmā un enerģijas bilancē 

dod ieguldījumu enerģijas resursu labākā izmantošanā un to saglabāšanai ilgākam laika 

periodam. Vienlaicīgi tam ir arī pozitīvs efekts vides kvalitātes uzlabošanā, jo samazinās 

izmešu daudzums atmosfērā un ūdenī. Tādēļ atbalsts atjaunojamo resursu attīstībai kļūst 

arvien svarīgāks un būtiskāks uzdevums visām pasaules valstīm tajā skaitā arī Latvijai. 

Atbalsts atjaunojamo resursu izmantošanai ir kļuvis par svarīgu Eiropas Savienības 

politikas uzdevumu. Eiropas Savienība savu stratēģisko mērķi definēja Eiropas Komisijas 

„Baltā grāmatā” (1997. gads), kur noteica, ka atjaunojamo resursu daļa Eiropas Savienības 

primāro resursu bilancē jāpalielina no 6 % 1997. gadā līdz 12 % 2010. gadā. Šis uzdevums 

ir virzīts gan uz apgādes drošības paaugstināšanu, gan ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanu. 

Nākošais solis šīs politikas turpināšanā bija ES Direktīva 2001/77/EC par atjaunojamo 

resursu izmantošanu elektroenergijas ražošanā pieņemšana. Direktīvas mērķis ir palielināt 

saražoto „zaļās elektroenerģijas” daļu līdz 22.1% no kopējā Eiropas Savienības 

elektroenerģijas patēriņa. 

Eiropas Savienības Pievienošanās līgumā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvu 2001/77/EC) ir noteikts Latvijas indikatīvais mērķis Latvijai - AER īpatsvaram 

kopējā elektroenerģijas patēriņā 2010.gadā jābūt 49,3%. Latvijas mērķis ir viens no 

augstākajiem (aiz Austrijas un Zviedrijas) un paredz no AER ražotas elektroenerģijas 

īpatsvara pieaugumu patēriņā par 7% salīdzinājumā ar 2000.gadu. 

Latvijas valdība 2006. gadā ir izstrādājusi un pieņēmusi vairākus svarīgus politikas 

dokumentus, kas nosaka AER attīstības virzienus un pasākumus to atbalstīšanai. 

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.–2016.gadam nosaka, ka atjaunojamo enerģijas 

resursu izmantošanas pieaugums ir jāsekmē gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas 
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ražošanā, gan transportā. Pamatnostādnes nosaka, ka kopējā primāro resursu bilancē AER 

īpatsvaru palielināt līdz 35% 2010.gadā, un sasniegt 37% līdz 2016.gadam. 

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.-2013. gadam definē 

atsevišķu atjaunojamo energoresursu lomu izvirzīto indikatīvo rādītāju sasniegšanai (sk. 

1.tabulu), kā arī iezīmē politikas instrumentus AER straujākai attīstībai Latvijā. 

 

1. Tabula Elektroenerģijas apjomi no atsevišķiem atjaunojamo energoresursu 

veidiem, GWh 

 

  

2004 

 

2010  

Elektroenerģijas patēriņš GWh 6786 7642 

Lielās HES* 2790 2790 

Esošās mazās HES 58 70 

Jaunas mazās HES  8 (2.5 MW) 

Esošie vēja ģeneratori 47 47 

Jauni vēja ģeneratori**  298 (135 MW) 

Esošās biomasas un biogāzes stacijas 25 27 

Jaunas biomasas un biogāzes stacijas **  510 (78 MW) 

Biomasa kā papildus kurināmais koģenerācijā  18 (3 MW) 

            Kopā 2926 3768 

            % daļa 43.0% 49.3% 

* Vidējā Daugavas HES kaskādes izstrāde, kas izmantota prognozēšanai. Reālā kaskādes izstrāde 2004.gadā 

bija lielāka – 3040 GWh.  

** Jauno uzstādāmo jaudu saražotais elektroenerģijas daudzums novērtēts, izmantojot šādus iekārtu darbības 

ilgumus gadā: mazās HES 3100 h; vēja ģeneratori 2200 h; biomasas un biogāzes koģenerācija 6500h. 

Avots: Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.-2013. gadam. 

 

Atjaunojamo resursu plašāka izmantošana var dot nozīmīgu ieguldījumu gan atsevišķu 

reģionu, gan visas Latvijas energoresursu bilancē. Šo resursu izmantošana var paaugstināt 

enerģijas apgādes drošumu, un it īpaši enerģijas apgādi reģionos ar sliktāk attīstītu 

enerģētikas infrastruktūru. 

AER sekmīgai izmantošanai ir nepieciešama integrēta pieeja, un arī AER politikas 

realizācijai ietekme būs uz daudzām tautsaimniecības un dzīves jomām (sk. Att.1). Tikai 

savstarpēji koordinējot un papildinot politikas AER svarīgajos sektoros ir iespējams 

sasniegt izvirzītos mērķus.  
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Att. 1 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas integrācija valsts attīstībā 

 

Atjaunojamo energoresursu svarīgā loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai saistāma 

ar to izmantošanas pozitīvo ietekmi vairākos aspektos: 1)iespējams aizvietot fosilos 

energoresursus, dažādojot un izmantojot vietējos resursus, tādējādi paaugstinot 

energoapgādes drošību un samazinot atkarību no enerģijas importa; 2) samazinās izmešu 

daudzums atmosfērā un ūdenī; 3) tiek veicināta reģionālā attīstība – radītas jaunas 

darbavietas, attīstās lauksaimniecība, mežsaimniecība, apstrādes rūpniecība un ar AER 

tehnoloģijām saistītā pētniecība un pakalpojumu sniegšana. 

Investīcijas atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanā aizvietojot investīcijas fosilo 

resursu izmantošanai nozīmē enerģijas ražošanas izmaksu pārstrukturizāciju un pārbīdi 

starp tautsaimniecības sektoriem. Atjaunojamo resursu izmantošanas sociālās ietekmes 

analīzei ir paredzēts izmantot analīzes modeli, kas kā kritērijus izmanto jaunu darba vietu 

radīšanu un papildus ienākumu radīšanu reģionos.  

 

Ilgtspējīgas
enerģētikas

attīstības stratēģija

Atjaunojamo
enerģijas resursu
pamatnostādnes

Transports

Klimata
pārmaiņas

Ekonomiskā
attīstība

Vides
kvalitāte

Atkritumu
apsaimniekošana

Reģionālā
attīstība

Mežsaimniecība

Lauksaimniecība
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1.2. Galvenie virzītājspēki atjaunojamo resursu politikai 

 

Atjaunojamo resursu izmantošanas attīstības virzītājspēki atšķiras dažādās valstīs un 

mainās laika gaitā. Pēc naftas krīzes 1970 gados galvenais virzītājspēks atjaunojamo 

resursu plašākai izmantošanai bija alternatīvu enerģijas resursu izvēle, lai paaugstinātu 

apgādes drošumu. Vēlāk pieaugošais vides jautājumu nozīmīgums un bažas par fosilo 

enerģijas resursu ilgtspējību veidoja galvenos virzītājspēkus atjaunojamo resursu 

atbalstam. Šodien Latvijā galvenā motivācija atjaunojamo resursu atbalstam pirmkārt ir 

enerģijas apgādes drošuma jautājumi, kā arī iespējamais fosilo enerģijas resursu cenu 

pieaugums nākotnē, otrkārt. vides kvalitātes un klimata pārmaiņu samazināšanas uzdevumi 

Atjaunojamo enerģijas resursu virzītājspēkus var nosacīti iedalīt trīs galvenās grupās: 

ekonomiskie, vides un sociālie. 

 

Ekonomiskie virzītājspēki 

Ekonomiskā optimizācija: Enerģijas apgāde sistēmas optimizācija ir galvenais loģiskais 

pamats atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanai. Īpaši tas attiecas uz teritorijām, kur 

pieslēgšanās centralizētiem enerģijas apgādes tīkliem ir problemātiska, bieži šajos 

gadījumos atjaunojamo resursu izmantošana ir lētāka, salīdzinot ar pieslēgšanos iespēju 

tīkliem. Daudzos gadījumos atjaunojamos resursus var izmantot decentralizētās sistēmās, 

kas ļauj samazināt nepieciešamību paplašināt esošos tīklus un ietaupīt naudas līdzekļus. 

Apgādes drošums: Salīdzinot pieaugošo enerģijas patēriņu un ierobežotos fosilā 

kurināmā krājumus, Latvijas atkarība no importētiem energoresursiem ir augsta. 

Atjaunojamo resursu izmantošana samazina atkarību no importētiem resursiem, 

paaugstinot apgādes drošumu. Tādejādi valsts kļūst mazāk atkarīga no cenu izmaiņām 

fosilā kurināmā veidiem, kas paaugstina arī valsts sociāli ekonomisko stabilitāti. Enerģijas 

apgādes drošuma jautājumi arvien pieaug, ko pierāda arī pēdējie notikumi naftas apgādes 

jomā. 

 

Vides virzītājspēki 

 

 Emisiju samazināšana: Izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus (izņemot biomasu) 

nerodas tiešas emisijas. Ražojot enerģiju no vēja, saules netiek tiešā veidā radītas emisijas. 

Biomasas un atkritumu izmantošanas gadījumā emisijas rodas, bet tās tiek ierobežotas ar 

likumdošanas un noteikumu piemērošanas palīdzību. 



 8 

   

Sociālie virzītājspēki 

Nodarbinātība: Palielinoties atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanai tiek 

palielināta nodarbinātība tiešā un netiešā veidā. Tas ir saistīts ne tikai ar ražošanas 

tehnoloģiju izstrādāšanu, uzstādīšanu, bet arī ar to apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā un 

kurināmā sagatavošanu biomasas gadījumā. Atjaunojamo resursu plašāka izmantošana 

iespējams paplašinās šo rūpniecības apakšnozari, bet vienlaicīgi jāņem vērā, ka 

tradicionālajā enerģijas ražošanas nozarē var samazināties vienlaicīgi nodarbināto skaits. 

Jāatzīst, ka ir ļoti grūti precīzi noteikt atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas iespaidu 

uz nodarbinātības faktoru, bet tiek pieņemts, ka vispārīgā gadījumā tam ir pozitīvs efekts. 

Sabiedrības atbalsts: Arvien vairāk pieaug sabiedrības informētība un interese par 

ilgtspējīgu attīstību un līdz ar to atbalsts atjaunojamiem enerģijas resursiem. 

Sociāli – ekonomiskā kohēzija: Atjaunojamos enerģijas resursu sektoram ir potenciāls tikt 

attīstītam teritorijās/reģionos, kuros citi ekonomikas sektori neattīstās vai nevar tikt attīstīti. 

Atjaunojamo resursu ražošanas biznesa iniciētas aktivitātes, piemēram, biomasas ražošana, 

sagatavošana, var radīt ekonomisko attīstību reģionos, kas pirms tam bija mazāk pievilcīgi. 
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2. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas scenāriju izmaksu 
un vides indikatoru analīze 

 

2.1. Analīzes modeļa apraksts 

 

Ilgtermiņa plānošana un stratēģijas izstrādāšana ir saistīta ar daudziem nenoteiktības 

faktoriem, kurus mēs nevaram iepriekš paredzēt, izstrādājot pieņēmums. Tomēr mēs 

nedrīkstam neņemt vērā tos, analizējot enerģētikas un vides attīstības iespējamos virzienus. 

Ilgtermiņa stratēģiskos risinājumus pamatot tikai uz pieņēmumiem, ka pastāvošās attīstības 

tendences turpināsies ietver risku, ka mēs neņemam vērā situācijas, kuras var rasties, ja 

mūsu pieņēmumi neizpildās. Lai mazinātu šādus riskus un lai izstrādātu pilnīgāku pārskatu 

par sistēmas attīstību jāņem vērā iespējas, ka daži no sistēmu ietekmējošiem faktoriem var 

attīstīties dažādos virzienos, bet citi var tikt aizvietoti ar jauniem vai mainīsies to ietekmes 

pakāpe. Šāda sistēmas ilgtermiņa attīstības prognozēšana un analīze var dot iespēju 

paredzēt iespējamos apdraudējumus, riskus un izstrādāt nepieciešamos pasākumus, lai tos 

apsteigtu un izmainītu nevēlamās attīstības tendences. Var teikt, ka rūpīga sistēmas 

ilgtermiņa attīstību ietekmējošo nenoteiktības elementu apzināšana var kalpot par pamatu 

jebkuras stratēģijas izstrādāšanai. 

Viens no iespējamiem līdzekļiem, kas ļauj daļēji ņemt vērā nenoteiktības faktorus ir 

scenāriju pieejas pielietošana enerģētikas – vides sistēmas attīstības prognozēšanā. 

Scenārijiem jābūt veidotiem, ņemot vērā starptautiskos apstākļus, loģiski un ticami 

aprakstot iespējamo nākotnes attīstības virzienus. Scenāriju veidošana ir starpdisciplinārs 

process, jo jāņem vērā vairākas attīstību nosakošas dimensijas (ekonomika, vides, 

tehnoloģiska un citas). Scenārijiem jāintegrē ilgtermiņa parādības (ieskaitot demogrāfiskas, 

tehnoloģiskas vai vides), kā arī īstermiņa parādības, piemēram, inflācija, naftas cenas 

lēcienus. Papildus scenārijiem jāņem vērā iespēja par sistēmas attīstību nosakošo tendenču 

izmaiņu. 

Ilgtermiņa tautsaimniecības plānošanā un vides sektora stratēģijas izstrādē aktuāls 

uzdevums ir veikt ekoloģiska un ekonomiska rakstura kompleksus pētījumus, novērtējot 

emisiju ierobežojošos līmeņus pie dažādiem ieejas datu nosacījumiem. Lai to veiktu, ir 

nepieciešams apstrādāt apjomīgu informācijas daudzumu, analizēt daudzus attīstību 

ietekmējošus faktorus un emisiju samazināšanas iespējamās stratēģijas. Lai atrisinātu šo 

uzdevumu nepieciešams izveidot enerģētikas un vides sistēmas plānošanas un analīzes 
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metodi - modeli, balstoties uz Latvijas enerģētikas struktūru, iespējamām nākotnes 

tehnoloģijām un emisiju samazināšanas iespējām. 

Ilgtermiņa plānošanai un atjaunojamo enerģijas resursu attīstības scenāriju analizēšanai 

ir izmantots modelis MARKAL. MARKAL ir optimizācijas modelis, kurš parasti attēlo 

konkrētas enerģijas sistēmas attīstību 40-50 gadu periodā nacionālā vai reģionālā līmenī 

atkarībā no ieejas lielumiem. Ar MARKAL modeli iegūtie rezultāti ir atkarīgi no ieejas 

parametriem un modeļa algoritma. Galvenās modeļa paradigmas ir ideāls tirgus 

(competitive partial equilibrium) un tehnoloģiju attīstības prognozējamība vairākus gadu 

desmitus nākotnē. 

MARKAL modeļa pamatā ir specifiskas enerģijas vai izmešu tehnoloģijas, kuras ir 

raksturotas kvantitatīvi ar tehniskiem un ekonomiskiem parametriem. Esošās un nākotnes 

tehnoloģijas ir ieejas informācija modelī. Abas puses – gan apgādes, gan lietotāju – ir 

integrētas modelī, tāpēc viena puse automātiski reaģē uz izmaiņām, kas notiek otrajā pusē. 

Modelis izvēlas tehnoloģiju kombināciju, minimizējot kopējās enerģijas sistēmas 

izmaksas. Šai pieejai ir savas priekšrocības, piemēram, MARKAL kā ieejas informācija 

nav nepieciešams iepriekš sagrupēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazināšanas pasākumus, 

jo modelis pats izvēlas labākās tehnoloģijas un tās sarindo pēc to ekonomiskajiem 

rādītājiem. 
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 11 

MARKAL modelim kā ieejas informācija ir nepieciešamas prognozes par enerģijas 

resursu cenām, kā arī par lietderīgās enerģijas pieprasījumu vai arī citiem parametriem, 

piemēram, apsildāmo telpu platību vai par kilometrāžu, ko automašīnas  nobrauks, un kas 

atspoguļo nepieciešamo enerģijas daudzumu. Elektroenerģijas un centralizēto 

siltumenerģijas patēriņu modelis nosaka pats. 

Parasti ar modeļa palīdzību tiek meklēts optimāls atrisinājums vairākiem nākotnes 

scenārijiem, lai varētu izvērtēt un salīdzināt tos. Tāpēc sākumā ir jāizstrādā bāzes scenārijs, 

mūsu pētījuma gadījumā, piemēram, scenārijs bez atjaunojamo enerģijas resursu indikatīvā 

mērķa. Darba gaitā šis scenārijs pēc tam tiek salīdzināts ar scenārijiem, kuros atjaunojamie 

resursi tiek izmantoti dažādos līmeņos un atšķirīgās tehnoloģijās. Var būt arī dažādi 

scenāriji atkarībā no elektroenerģijas un kurināmā importa cenām vai dažādiem enerģijas 

patēriņa pieauguma tempiem. Katram scenārijam modelis atradīs vislētāko tehnoloģiju 

kombināciju.  

 

 

2.2. Modelēšanas scenāriji un galvenie rezultāti 

 

Modelēšanas metodikas izmantošana ļauj atjaunojamo resursu attīstību pētīt, ietverot:  

 enerģijas apgādes drošuma jautājumu, 

 SEG samazināšanas stratēģijas jautājumu, 

 Atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 

 Koģenerācijas attīstību.  

 

Modelēšanai tika izveidots bāzes scenārijs un vairāki atjaunojamo resursu 

izmantošanas scenāriji, kuru galvenie vides un atjaunojamo energoresursu parametri 

atspoguļoti sekojošā tabulā. 

Bāzes scenārijs ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas enerģētikas pamatnostādnēs 2007.-

2016. gads iezīmētos nepieciešamo jaunu enerģijas jaudu celtniecības iespējas. Bāzes 

scenārijs (REF) ietver Rīgas TEC-2 modernizāciju, kā arī paredz jaunas elektrostacijas 

būvi uz oglēm, kas paredz biomasa līdz sadedzināšanu un tiks nodota ekspluatācijā 2015. 

gadā.  
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2. Tabula Modelēto scenāriju pieņemtie nosacījumi 
 

 

REF 

 

REF-CAP 

 

REF-CCAP REF-RESE 

Emisiju 

ierobežojums 

nav 1990.g. Enerģētikas daļa 

kopējās SEG emisijās 

bija 72.2%, t.i.,18690.3 

kT no 25893.0 kT. 

Enerģētikas mērķis: 

2010.g. 92% - 17195 kT 

Sākot ar  

2015.g. 75% - 14018 kT 

SEG emisiju 

kumulatīvs 

ierobežojums 

periodam 

2005.-

2050.g. 

725764 kT 

nav 

RES-E 

minimālās 

ražošanas 

ierobežojums 

nav nav nav 49.3% sākot 

ar 2010.g. 

 

REF-CAP scenārijā tiek noteikti ierobežojumi atļautam emisiju daudzumam 

enerģētikas sektorā 2010. gadā un arī tālākā periodā. REF-CCAP scenārijā tiek noteikts 

atļautais kopējais (kumulatīvais) emisiju daudzums laika periodam no 2005. – 2050. 

gadam. REF-RESE scenārijā tiek noteikts minimālais no AER saražotai elektroenerģijai. 

Attēlos 3-6 ir parādīta elektroenerģijas ražošanā izmantoto primāro resursu struktūra 

modelētos scenārijos. Salīdzinot scenārijus var atzīmēt sekojošas galvenās iezīmes: 

 Visos modelētos scenārijos hidroenerģija un dabas gāze ir galvenie primārie resursi 

elektroenerģijas ražošanai. 

 Bāzes scenārijā (REF) nozīmīgu daļu aizņem ogļu izmantošana, kas paredz arī līdz 

15% biomasas līdz dedzināšanu. 

 Emisiju ierobežojošā scenārijā (REF-CAP) atjaunojamo energoresursu daļa 

modelējamā periodā beigās (2030. gadā) ir līdzīga AER (REF-RESE) scenārijam. 

 REF-RESE scenārijā AER daļa elektroenerģijas ražošanā pieaug pakāpeniski. 
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Att. 3 Elektroenerģijas piegāde REF scenārijā 
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Att. 4 Elektroenerģijas piegāde REF+CAP scenārijā 
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Att. 5 Elektroenerģijas piegāde REF+CCAP scenārijā 
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Att. 6 Elektroenerģijas piegāde REF+RESE scenārijā 

 

Salīdzinot emisiju daudzumu modelētos scenārijos jāatzīmē, ka bāzes scenārijā 2025. 

gadā emisijas sasniedz 92% no 1990. gada emisiju daudzuma. Gadījumā, ja tiks realizēta 

stingrāka starptautiskā klimata pārmaiņu politika, kas noteiks augstākus ierobežojumus arī 

atļautam emisiju līmenim Latvijā (REF-CAP), tad AER resursu izmantošanai jāpievērš 
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uzmanība jau tagad un turpmāk konsekventi tā būs jārealizē, lai sasniegtu izvirzīto 

ilgtermiņa mērķi. 
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Att. 7 Kopējās enerģētikas sektora GHG emisijas modelētos scenārijos 
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Att. 8 RES-E daļas salīdzinājums starp scenārijiem 

 

Analizējot rezultātus par emisiju daudzumu un atjaunojamo energoresursu daļu 

elektroenerģijas ražošanā (att.7 un 8 ) var secināt, ka lai izpildītu iespējamos stingrākus 

klimata pārmaiņu politikas uzdevumus, pieaugošais elektroenerģijas patēriņš būs jāsaražo, 

izmantojot AER.  
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Pamatojoties uz iegūtām energoapgādes kopējām izmaksām katrā no modelētiem 

scenārijiem, var aprēķināt emisiju samazināšanas izmaksas un papildus izmaksas 

elektroenerģijas ražošanai no AER (sk. 3. tabulu). Kā redzams visaugstākās šīs izmaksas ir 

tieši perioda sākumā. Jāatzīmē, ka šīs izmaksas būtiski ietekmē fosilā kurināmā 

prognozētās cenas un AER izmantojošo tehnoloģiju investīciju izmaksu attīstība. 

 

3. Tabula Emisiju samazināšanas un RES-e papildus izmaksas modelētos scenārijos 
 

 2010 2015 2020 2025 2030 

2005-

2020 

2005-

2025 

Emisiju samazināšanas robežizmaksas, EUR (2000)/t 

REF+CAP 0 0 20 50 63   

REF+CCAP 11 15 21 30 42   

Emisiju samazināšanas vidējās izmaksas, EUR (2000)/t 

REF+CAP  negatīvas 47 37 32 61 41 

REF+CCAP 19 15 43 negatīvas 24 29 15 

REF+RESE 424 49 7 12 44 65 45 

Papildus RES-E izmaksas, EUR (2000)/MWh 

REF+RESE 11.9 6.4 0.7 1.6 6.4 4.7 4.0 
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3. Ekonomisko un sociālo kritēriju izvēle AER izmantošanas 
integrētas ietekmes novērtēšanai 

 

3.1. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas plānošana reģionālā līmenī. 

 

Atjaunojamo resursu izmantošanas plānošana un analīze balstās uz trīs galveno 

noteicošo sistēmu - atjaunojamo resursu potenciāls, to izmantojošās tehnoloģijas un gala 

patērētāji – darbības un mijiedarbības analīzi. Šīs sistēmas optimizācija un līdz ar to 

atjaunojamo resursu izmantošanas attīstības tiek analizēta pēc kritērijiem, kas aptver vides, 

ekonomisko un sociālo dimensiju. 

Energosistēmas plānošanā varam izdalīt sekojošus svarīgus soļus(sk. Att 9): 

 

1. solis. Pirms jauna AER projekta realizācijas ir nepieciešams veikt esošās enerģijas 

apgādes sistēmas analīzi. Analīze ietver enerģijas ražošanas, transportēšanas un 

patēriņa sistēmas izpēti, kas pamatojas uz enerģijas plūsmu uzskaiti katrā no šiem 

minētajiem posmiem. 

2. solis. Sistēmas - pieejamie AER resursi, enerģijas ražošanas tehnoloģijas un 

enerģijas patērētāji – optimizācija, par optimizācijas kritērijiem izvēloties vides un 

ekonomisko faktoru. 

3. solis. Pamatojoties uz optimizācijas rezultātiem, izstrādā vīziju un tālāk konkrētu 

stratēģiju un projektus par reģiona energosistēmas attīstību, izmantojot AER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 9 AER izmantošanas plānošana reģionālā energoapgādes sistēmā 

Eksistējošā
enerģētikas

sistēma

Vīzijas
un

darbība

fosilā
kurināmā

aizvietošana

Optimizēšana

Atjaunojamo
resursu potenciāls

Tehnoloģijas
AER

Patērētāji
AER

Ekonomiskais
novērtējums

Vides
novērtējums
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10. attēlā grafiskā veidā ir parādīts piemērs par sistēmas nākotnes attīstības optimizēšanu, 

izmantojot AER resursu potenciāla novērtējumu, pieejamo tehnoloģiju sarakstu un 

potenciālo enerģijas lietotāju struktūras analīzi. Enerģijas patērētāju analīze ir svarīgs 

plānošanas posms, jo tas palīdz prognozēt enerģijas pieprasījumu nākotnē, un daļēji nosaka 

arī izmantojamās enerģijas ražošanas tehnoloģijas. 

 

 

 

 

 

Att. 10 AER izmantošanas scenāriju analīze un plānošana 
 

 

 

 

 

3.2. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas ilgtspējības novērtēšanas 
daudz-kritēriju pieeja. 

  

 

Vispārīgā gadījumā AER izmantošanas ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību var analizēt, 

izmantojot „daudz- kritēriju” novērtēšanas pieeju, kas izvērtē sešas atsevišķas jomas. 

 

 

Optimizēšanas trijstūris

AER potenciāls

AER 
tehnoloģijas

AER 
patērētāji

Kokapstrādes
atlikumi

Salmi
Sadedzināmi

atkritumi

Organiskie
atkritumi

Mežsaimniecības
atlikumi

Mājlopu
mēsli

Apkures sistēmas

Biogāzes raž.iekārtas

Mazas jaudas 
koģenerācijas stacijas

Koģenerācijas stacijas - 
iekšdedzes dzinēji

Vidēja jaudas
 koģenerācijas

stacijas

Individuālie patērētāji
lauku teritorijās

Lielāki individuālie
patērētāji

Individuālie patērētāji
pilsētā

Patērētaji centralizētās 
siltumapgādes rajonā

Potenciālie patērētāji
centralizētās 

siltumapgādes rajonā
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Biodaudzveidība

Ekonomiskais
faktors

Zemes 
un ūdens

kvalitāte

Gaisa
kvalitāte

Sociālais
faktors

SEG emisijas

 
 

Att. 11 Ilgspējības daudz-kritēriju novērtēšanas metode  

 

Pie šādas metodoloģijas tiek izveidots bāzes scenārijs, kas attēlā ir iezīmēts ar tumši 

zaļu līniju, un AER izmantošanas scenārijs, kas attēlā ir zaļais laukums, tiek izvērtēts un 

salīdzināts ar bāzes scenāriju. Piedāvātie kritēriji ir sekojoši: 

 

1. Kritērijs ir SEG emisiju bilance 

Tiek izvērtēts kādā mērā tiek samazinātas SEG emisijas pilnā enerģijas ražošanas 

un patēriņa ciklā, salīdzinot esošo enerģijas resursu izmantošanas bilanci ar AER 

papildus izmantošanu. Tiek izvērtēts pie kādiem nosacījumiem SEG emisijas varētu 

pieaugt, izmantojot AER resursus. 

 

2. Kritērijs ir gaisa kvalitāte. 

Tiek izvērtēts kāds ir AER enerģijas patēriņa iespaids uz gaisa kvalitāti konkrētā 

pilsētā vai reģionā. Tiek izvērtēta visdažādāko emisiju daudzuma izmaiņas no 

enerģijas, ražošanas, uzkrāšanas, transporta un patēriņa. 

 

3. Kritērijs ir iespaids uz zemes un ūdens kvalitāti. 

Tiek izvērtēts kādā mērā biomasas ražošana apdraud augsnes un ūdens resursu 

stāvokli. 
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4. Kritērijs ir iespaids uz biodaudzveidību. 

Tiek novērtēts vai bioenerģija izmantošanas aktivitātes rada kādu negatīvu iespaidu 

uz faunu un floru, piemēram, izcērtot mežus, vai arī ir kāds pozitīvs iespaids uz 

biodaudzveidību, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamā zemē radot apstākļus 

veģetācijas strukturālām izmaiņām. 

 

5. Kritērijs ir Ekonomiskais iespaids. 

Tiek novērtēts kāda ir bioenerģijas izmantošanas ietekme uz reģiona ienākumu 

pieaugumu vai samazinājumu un darbaspēka izmaiņām. Tiek izvērtēts kādā mērā 

bioenerģias izmantošana ietekmē reģiona infrastruktūru, piemēram, ceļus. 

 

6. Kritērijs ir Sociālā līdzdalība. 

Tiek izvērtēts kādā mērā reģiona ainava uzlabojas vai pasliktinās, tādā veidā 

palielinot vai samazinot pašvaldības pievilcību. Tiek izvērtēts vai bioenerģijas 

izmantošana uzlabo pašvaldības darbību ar jaunu un dažādu darbavietu radīšanu. 

Šajā pētījumā AER izmantošanas izvērtēšanai uzmanība ir pievērsta ekonomiskam un 

sociālam kritērijam. 

 

3.3. Metodikas un pieejas atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas 
ieguvumu novērtēšanai 

 

Investīcijas atjaunojamās enerģijas tehnoloģijās parasti dod pozitīvu makroekonomisko 

efektu, radot jaunas darba vietas un paaugstinot sabiedrības sociālo labklājību. 

Atjaunojamo enerģijas resursu projekti saglabā esošo nodarbinātības līmeni, rada jaunas 

darba vietas, veicina jaunu prasmju attīstību un rada jaunas izglītības un apmācības 

iespējas. Virzība izkliedētās enerģijas ražošanas virzienā, izmantojot maza mēroga stacijas, 

pozitīvi ietekmē dzīves līmeni tieši lauku teritorijās, veicinot apdzīvotības saglabāšanos 

tajās un mazinot to iedzīvotāju pārcelšanās tendenci uz pilsētām. 

Vispārīgā gadījumā atjaunojamās enerģijas sistēmas, salīdzinot ar fosilā kurināmā 

sistēmām, ir  

 vairāk darba intensīvas un  

 tajās ir augstāks to darba vietu īpatsvars, kuras pieprasa augstu kvalifikāciju. 

Literatūrā pieejamo datu analīze parāda, ka atjaunojamās enerģijas projekti pieprasa 

vairāk darba gan to būvniecības fāzē, gan ekspluatācijā, salīdzinot ar, piemēram, 
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kombinētā cikla dabasgāzes stacijām. No vienas puses, tā ir atjaunojamo resursu 

tehnoloģiju priekšrocība tajās teritorijās, kurās galvenā sociāli ekonomiskās attīstības 

politikas problēma ir tieši bezdarbs, bet no otras puses – arī trūkums, jo darbaspēka 

dārdzības dēļ atjaunojamo resursu tehnoloģiju ekonomiskā konkurētspēja tiek mazināta. 

Būtisks ir jautājums par sagaidāmajām attīstības tendencēm nākotnē. Novērtējot darba 

vietu skaitu, ir jāņem vērā, ka virkne atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju atrodas „pieredzes 

apgūšanas līknes” posmā un strauji attīstās, kas nākotnē samazinās nepieciešamo darba 

vietu skaitu ekspluatācijā. Vienlaikus, veicot salīdzinājumus, ir jāatceras, ka arī 

tradicionālās tehnoloģijas cenšas samazināt tām nepieciešamās uzturēšanas un 

ekspluatācijas  izmaksas. 

Jāievēro, ka pastāv arī būtiskas atšķirības starp dažādiem atjaunojamo resursu veidiem. 

Bioenerģijas projektos nodarbinātība būtiski atšķiras no vēja, hidro un saules enerģijas 

projektiem. Pēdējos darba vietas galvenokārt rada iekārtu ražošana un uzstādīšana, kā arī 

ekspluatācija, savukārt, bioenerģijas projektos – biomasas ražošana un tās piegāde.  

Darba vietu novērtēšanai tiek izmantotas trīs principiālās pieejas: 

1. darba vietas tiek novērtētas uz 1 MW uzstādītās jaudas vai uz 1 miljona naudas 

vienību kapitālieguldījumu, 

2. darba vietas tiek novērtētas uz saražotās enerģijas daudzumu. 

3. darba vietas tiek novērtētas uz primārās enerģijas daudzumu. 

Pirmās pieejas ierobežojums ir tas, ka dažādu enerģijas ražošanas tehnoloģiju gada 

noslodzes koeficienti būtiski atšķiras, līdz ar to apgrūtinot savstarpēju salīdzinājumu starp 

dažādām tehnoloģijām. Darba vietu aprēķins uz saražotās enerģijas daudzumu dod 

argumentētu pamatu šādam salīdzinājumam – sekojošā tabulā redzams, ka darba vietu 

skaita ziņā visintensīvākās ir biogāzes stacijas, bet salīdzinoši vismazāk intensīvās – vēja 

enerģijas stacijas. Biomasas stacijās vislielāko nodarbinātības efektu dod tieši biomasas 

ieguve, pie kam iegūstamais biomasas daudzums un tam nepieciešamās darba vietas ir tieši 

saistītas ar stacijas lietderības koeficientu un biomasas ražību no laukuma vienības. 
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4.Tabula Darba vietu skaits attiecināts uz saražoto elektroenerģiju  

 

DARBA VIETU SKAITS UZ SARAŽOTĀM 100 GWH 

ELEKTROENERĢIJAS GADĀ 

Fosilās tehnoloģijas 1-6 

Vēja  15-20 

Saules PV 50-54 

Saules termālās stacijas 25-27 

Mazās hidrostacijas 8-9 

Biomasas, ar mežizstrādes atlikumiem 10 – biomasas ieguve, 

8 – stacijas ekspl.  

(parastā tvaika turbīna) vai 

9 – stacijas ekspl. 

 (koksnes gazifikācija) 

KOPĀ  18-19 

Biogāzes, ar enerģētisko plantāciju kultūrām 42 biomasas ieguve 

22 – stacijas ekspl. 

KOPĀ  64 

Biogāzes, ar lauksaimniec. atlikumiem 36 biomasas ieguve. 

22 stacijas ekspl.  

KOPĀ    58 

Avots: The Triple Bottom Line Benefits of Bioenergy for the Community, by R.E.H.Sims (Massey 

University, N.Zealand), in: „Biomass and Agriculture: Sustainability, Markets and Policies”, 

OECD Publication, Paris, September 2004, pp.91-103. 

 

Attiecībā uz darba vietu skaitu, attiecinātu uz primārās enerģijas vienību, Latvijai 

interesants varētu būt Zviedrijas vērtējums, kas 1 PJ piegādāto primāro enerģiju novērtē ar 

125 darba vietām. 

 

Darba vietu kategorijas  

 

Darba vietas tiek sadalītas 2 principiālajās kategorijās 

1) tiešās darba vietās, 

2) netiešās un inducētās darba vietās. 
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Savukārt no ražošanas procesa viedokļa ir lietderīgi atsevišķi izdalīt biomasas izejvielu 

ieguvi un audzēšanu no biomasas kurināmā pārvēršanu enerģijā. Tādējādi tiešo darba vietu 

ieguvumi ir saistīti ar sekojošām ražošanas cikla operācijām: 

 Enerģijas ražošanas stacijas nodrošinātās darba vietas, šajā kategorijā ietverot gan 

īstermiņa (parasti līdz 2 gadiem) darba vietas, saistītas ar stacijas nepieciešamo 

agregātu un mezglu ražošanu un stacijas būvniecību (šīs darba vietas tiek apzīmētas kā 

investīciju darba vietas), gan arī ilgtermiņa darba vietas, saistītas ar stacijas pastāvīgo 

darbību (šīs darba vietas tiek apzīmētas kā ekspluatācijas un uzturēšanas darba vietas). 

Acīmredzami, šo darba vietu skaits ir atkarīgs no stacijas tehnoloģijas sarežģītības 

līmeņa. Īstermiņa darba vietas tiek parasti dalītas ar paredzēto stacijas tehniskās dzīves 

laiku, tā iegūst vidējo ilgtermiņa darba vietu skaitu, saistītu ar ieguldītajām 

investīcijām. 

 Līdzīgs raksturs ir darba vietām, kuras ir saistītas ar kapitālieguldījumiem enerģētiskās 

biomasas plantācijas izveidei un to atkārtošanas nepieciešamība ir saistīta ar laiku, pēc 

kura būs nepieciešama lauka iekārtošana no jauna, 

 Biomasas ieguve/novākšana, tajā skaitā papildus mežizstrādes un lauka apstrādes 

tehnoloģiju izgatavošana biomasas iegūšanai/novākšanai. 

Savukārt netiešo darba vietu ieguvumi ir saistīti ar tādās operācijām kā tehnoloģiju 

ražošana un iegāde stacijas darbības nodrošināšanai, stacijas ražotās produkcijas – 

enerģijas – pārdošana, kā arī herbicīdu un pesticīdu ražošanu biomasas audzēšanai. 

Nozīmīgs rādītājs ir inducētās darba vietas, kuras rada izdevumi pakalpojumiem un 

precēm, kurus veic jaunradītajās tiešajās darba vietās strādājošie.  

Ieguvumu aprēķināšanas pieejā svarīgi ir ievērot papildināmības principu. Proti, tiek 

novērtēti papildus ieguvumi, salīdzinot ar situāciju, kurā projekta ieviešana nenotiktu – tas 

ir, turpinātos iepriekšējā aktivitāte. Līdz ar to būtiski ir pareizi identificēt, vai un kādu 

iepriekšēju aktivitāti aizvietos jaunajā biomasas projektā izveidotā jaunā biomasas stacija 

un biomasas piegādes ķēde.  

Acīmredzami aizvietošanas veidi ir situācija, kurā bioenerģijas stacijas aizvieto jau 

eksistējošu fosilā kurināmā staciju, līdz ar to atbilstoši papildināmības principam, tiek 

novērtēta starpība starp darba vietām bioenerģijas un fosilās enerģijas stacijās. Tāpat arī 

situācija, kad esošā centralizētās apsildes stacija tiek papildināta ar elektrības-siltuma 

koģenerētās ražošanas moduli, šajā gadījumā kā jaunradītas tiek uzskatītas tikai tās darba 

vietas, kuras ir nepieciešamas jaunā moduļa apkalpošanai (nevis visas stacijas darba 

vietas). Novērtēšanas ziņā salīdzinoši sarežģīts uzdevums ir attiecībā uz stacijas 
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celtniecību, šeit ir svarīgi, vai celtniecība reāli rada jaunas darba vietas, vai arī tā tiek 

veikta, pārvirzot uz šo objektu jau esošos celtniecības speciālistus no citām celtniecības 

aktivitātēm. Savā ziņā līdzīga situācija ir mežizstrādes biomasas piegādē - par darba vietām 

mežizstrādes atlikumu iegūšanā var runāt tad, ja tiek iegūta jauna mežizstrādes biomasa, 

kas citādi netiktu izmantota, līdz ar to ir būtiski, vai biomasas piegāde jaunajai stacijai tiks 

veikta iegūstot jaunu biomasu, vai arī, piemēram, pārvirzot biomasas izmantošanu no 

eksporta uz vietējo patēriņu. Aizvietošanas princips ir arī lauksaimniecībā - pētījumos 

parasti tiek modelēti vairāki šādi aizvietošanas piemēri, salīdzinot enerģētiskās biomasas 

audzēšanu ar iepriekšējo lauksaimniecības zemes izmantošanas veidu. Viena no tiem ir 

situācija, kurā enerģētiskās biomasas plantācija aizvieto „parastās” ganības - acīmredzami 

enerģētisko kultūru audzēšana rada daudz jaunu darba vietu, salīdzinot ar vienkāršu lauku 

apkopšanu ganību un ziemas lopbarības vajadzībām. Cits, sarežģītāks piemērs, ir salīdzināt 

enerģētiskās biomasas audzēšanu ar tādu aktivitāti, kas jau dod noteiktu ienākumu līmeni 

zemnieku saimniecībām, piem., piena lopkopību - šajos pētījumos kā papildus uzdevums 

tiek pētīts arī nepieciešamo subsīdiju apjoms, lai šāda aizvietošana ar enerģētisko biomasu 

reģiona ekonomikā būtu izdevīga. Interesanti, ka, piemēram, Anglijā veiktie pētījumi ir 

parādījuši, ka enerģētiskās biomasas audzēšanas gadījumā, tam nepieciešamo pakalpojumu 

un preču izcelsmei ir relatīvi lielāks reģionālais īpatsvars, salīdzinot ar lopkopību – tomēr 

Latvijas gadījumā šāda sakarība ir jāpamato. 

Reģionālās attīstības vērtējumā nozīmīgs ir darba vietu reģionalizācijas faktors, kas 

parāda cik no darba vietām tiek radītas tieši reģionā. Acīmredzami tieši attiecināmas uz 

reģionu ir ar biomasas ieguvi saistītās darba vietas, pieņemot, ka biomasa tiek iegūta līdz 

50 km rādiusā no stacijas
1
. Savukārt attiecībā uz tām darba vietā, kas saistītas ar stacijas 

celtniecību un ekspluatāciju, situācija var būt neskaidra, jo reģionā var būt nepietiekams 

skaits atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kurus ir tādējādi būs nepieciešams piesaistīt no 

citiem reģioniem. Netiešo un inducēto darba vietu izvietojums reģionā un ārpus tā prasa 

detalizētus pētījumus un analīzi. Rietumeiropas valstu piemēru analīzē tiek pieņemts, ka 

vietējā reģionā paliek 50-70% no inducētajiem monetārajiem izdevumiem, pie kam liela 

                                                           
1
Jāatzīmē, ka ir ES valstīs ir atbalsta sistēmas tieši reģionālās attīstības veicināšanai. Piemēram, 

Anglijā 2003.gadā pieņemtie Government Guidelines paredz atbalstu Anglijā biomasas staciju 

izveidei ar nosacījumu, ka enerģētiskās kultūras ir jāaudzē/jāražo 40 km rādiusa attālumā no 

stacijas, pagaidu izņēmumi šeit var būt saistīti ar ražošanas uzsākšanu, kamēr tiek izveidotas 

vietējās piegāžu ķēdes. Piemēram, Winkler biomasas gazifikācijas projekts (skat.turpmāk) 

saņēma11.5 miljonu mārciņu grantu, no kura 95% tiek saņemti tikai pēc projekta pabeigšanas un 

visu granta līgumā noteikto kritēriju izpildes. 
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vērība šajās analīzēs tiek pieņemta indukcijas koeficientu novērtēšanai. Vispārīgā gadījumā 

tiek pieņemts, ka stacijas darbības radītais reģionā inducēto darba vietu koeficients ir 

mazāks kā biomasas ieguves, īpaši enerģētisko kultūru audzēšanas koeficients - tam par 

iemeslu ir apstāklis, ka tiek pieņemts, ka augstas tehnoloģijas stacijas darbības 

nodrošināšanai reģionā var būt nepieciešams „importēt” gan būtisku preču, gan speciāli 

kvalificētā darbaspēka skaitu, tādējādi šis koeficients atbalsta argumentu, ka no reģionālās 

attīstības viedokļa var būt izdevīgāk ierīkot vienkāršākas tehnoloģijas, kuras var tikt 

ražotas un apkalpotas, balstoties uz reģiona vietējo kapacitāti, salīdzinājumā ar sarežģītām 

tehnoloģijām. 

Attiecībā uz bioenerģijas tehnoloģiju ieviešanu, ir svarīgi, ka tās rezultātā 

lauksaimniecības sektorā tiek ne tikai radītas jaunas darba vietas, bet arī saglabātas esošās 

darba vietas - kas ir būtiski lauksaimniecības sektoram saduroties ar tirgus izaugsmes 

grūtībām un samazinošos darbavietu skaita kopējo tendenci, līdz ar to tam dodot jaunu 

ilgtermiņa attīstības perspektīvu. 

Sekojošā tabulā ir sniegti vairāku Rietumeiropas valstīs veikto pētījumu salīdzinājums. 

Salīdzinājumam ir izvēlēti sekojoši piemēri: 

1. Piemērs Winkleras Biomass Electricity Generator projekts. 

Pētījumā tiek analizēts biomasas gazifikācijas projekts, izmantojot FERCO tehnoloģiju. 

Stacijas ražošanas apjomi paredz 23 MW (neto) elektrības ražošanu gadā, šim nolūkam 

piegādājot ~138 tūkstoši tonnu biomasas gadā. Ņemot vērā stacijas optimālo darbības 

režīmu, tiek paredzēts, ka biomasas ieguves avoti būs (procenti aprēķināti, ievērojot 

siltumspēju): 1) Daudzgadīgā zālāju kultūra Miscanthus
2
 – 55%, 2) mežizstrādes koksne – 

9%, 3) celulozes šķiedras – 26%, 4) zāģniecību atlikumi – 5%, un 5) tīri koksnes atkritumi 

– 5%. Kā aizvietojamā lauksaimniecības aktivitāte ir parastās ganības. Modelēšanas 

rezultāts minētajai stacijai ir – 267,5 darba vietas, šajā skaitlī ieskaitot visu darba vietu 

kategorijas. 

 2.Piemērs: 1 MW biomasas koģenerācijas stacija 

Pētījumā tiek analizēta 1 MW biomasas koģenerācijas stacijas izveide Fermanaghas 

grāfistē Ziemeļīrijā. Biomasa tiek audzēta kā īstermiņa rotācijas jaunaudzes, kuru izveidei 

grāfistē ir piemērota teritorija un klimats. Kā aizvietojamā lauksaimniecības aktivitāte tiek 

aplūkota piena lopkopība. Modelēšanas rezultāts minētajai stacijai ir 7,6 tiešās un 6,2 

netiešās & inducētās darba vietas, kopējais darba vietu skaits – 13,8. 

3.Piemērs. Centralizētās apsildes stacija (Zviedrija). 

Stacija ir izvietota Saafflē, ar ~ 10 tūkstošiem iedzīvotāju. Biokurināmais nodrošina 48 

GWh jeb 80% no siltuma ražošanu, pārējos 12 GWh nodrošina naftas produkti. Ikgadējais 

biomasas kurināmā pieprasījums ir 23 tūkstoši tonnu, no kurām pusi sastāda mežizstrādes 

atlikumi, un pusi – kokapstrādes rūpniecības atlikumi, kā arī importētais koksnes 

kurināmais. Pati Saafles teritorija nodrošina tikai 5 tūkstoši tonnu koksnes kurināmā jeb 

21.7% no visas gada pieprasījuma  - tikai uz šo daudzumu tiek attiecināta ienākumu un 

darba vietu radīšana, saistīta ar biomasas piegādi. 

                                                           
2
 Skatīt aprakstu mājas lapā www.bioenergy.ornl.gov/paper.html 
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5. Tabula Piemēri par AER izmantošanu citās Eiropas Savienības valstīs  

 

  23 MW stacija, Winkler, 

 

1MW stacija, 

Fermanagh, 

Saaffle, 48 

GWh gadā 

Biomasas ražošana un ieguve 

Ražotais produkts Elektrība Koģenerācija Centralizētā 

apsilde 

Kurināmais  Miscanthus plantācijas& 

mežizstrādes biomasas 

Īsrotācijas 

jaunaudzes 

reģiona 

mežizstrādes 

atlikumi + 

reģionam ārējā 

biomasa 

Tiešās darba vietas 

kapitālieguldījumi enerģētiskās 

plantācijas izveidei  

 

11.1 (stādmateriāla un 

papildus lauka apstrādes 

mašīn-tehnoloģiju 

sagatavošana, 5232 ha) 

 

0.3 

 

Tiešās darba vietas 

a)enerģētiskās biomasas lauka 

ekspluatācija – biomasas ieguve  

b)mežizstrādes biomasas ieguve 

 

 

90.2 (66 tūkstoši tonnu 

gadā) 

4 (16 tūkstoši tonnu, 

815 ha gadā) 

 

5.2 

 

3.2 

(5 tūkstoši 

tonnu gadā) 

Netiešās darba vietas 

Biomasas audzēšana 

23 (herbicīdu un pesticīdu 

ražošana) 

4.0  

Kopā tiešās + netiešās darba 

vietas 

128,3 9.5  

Stacijas izveide un darbība 

Tiešās darba vietas stacijas 

celtniecībā 

48.4 jeb 2.10/ 1 MW 0.3  

Tiešās darba vietas stacijas 

ekspluatācijā 

 1.8 1.5 

Netiešās darba vietas stacijas 

celtniecībā 

25.2 jeb 1.10 / 1 MW 0.3  

Netiešās darba vietas stacijas 

ekspluatācijā 

 0.5 

 

 

Kopā tiešās+netiešās darba 

vietas 

73.6 jeb 3,20 / 1 MW 2.9  

Inducētās darba vietas 

Inducētās darba vietas 65.6 

 

1.4 Netiešās+   

inducētās 2.0 

KOPĒJĀS DARBA VIETAS 

(tiešās+netiešās+inducētās) 

267.5 jeb 11.6 / 1 MW 13.8 6.7 
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4. Integrēts novērtējums par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas ekonomisko un sociālo ietekmi 

 

4.1. Ražošanas rindas analīzes un darbaspēka novērtējuma modelis 

 

Lai gan dažādas atjaunojamos enerģijas resursus izmantojošas tehnoloģijas 

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai pēc sava pamatuzdevuma ir līdzīgas, tajā 

pašā laikā tās sniedz dažāda līmeņa un lieluma ietekmes uz reģionālo attīstību. Līdz ar to 

metodiskais uzdevums ir analītiski aprakstīt šīs ietekmes.  

Standarta faktoru izmantošana AER ekonomiskā un sociālā iespaida novērtēšanā, kas 

aplūkota iepriekšējā nodaļā nedod iespēju ņemt vērā reģionālos vai vietējos apstākļus. 

Tāpēc šajā pētījumā AER izmantošanas ekonomisko ieguvumu un jaunu darba vietu 

novērtēšanai tiek izmantota metodoloģija, kas lielā mērā iekļauj reģionālos apstākļus. 

Metodoloģija ir uzskatāma kā pirms projekta iespēju izpēte, jo reālās enerģijas 

ražošanas iekārtu kopējās izmaksas ir zināmas tikai pēc projekta realizēšanas. Jāatzīst, ka 

projekta tehniski ekonomiskā pamatojumā izmaksu precizitātes novērtējums ir vidējs, bet 

pirms projekta izpētē šī precizitāte ir ievērojami zemāka. Tāpēc ir jāatzīst, ka izmantotās 

metodoloģijas precizitāte nav augstāka kā pirms projekta izpētē vai projekta tehniski 

ekonomiskajā pamatojumā. 

 

 

Tehnoloģiju izmaksu rinda

Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu rinda

Kurināmā piegādes izmaksu rinda

Iekārtu  

izmaksas

Ekspluatācijas   

izmaksas

Kurināmā   

izmaksas

Gala
patērētājs

 
 

 

Att. 12 AER izmantošanas darbaspēka novērtējuma modeļa vispārīga shēma. 
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Novērtējuma metodoloģija balstās uz ražošanas ķēdes vai izmaksu rindas analīzi. 

Siltumenerģijas ražošanā varam izdalīt vismaz trīs piegādes ķēdes – tehnoloģijas piegādes 

ķēdi, ekspluatācija un uzturēšanas ķēdi un kurināmā piegādes ķēdi. Ja enerģijas ražošanā 

tiek izmantota saules vai vēja enerģija tad, protams, kurināmā piegādes ķēde netiek 

izmantota. Pielietotās analīzes loģiskā shēma ir attēlotā sekojošā zīmējumā. 

Novērtējuma metodoloģijā tiek pieņemts, ka enerģijas ražotāja izmaksas ir ienākumi 

analizējamās ķēdes iepriekšējam posmam. Lai novērtētu iesaistītā darbaspēka lielumu katrā 

atsevišķā ražošanas ķēdē un kopumā AER izmantošanas projektā, ir jānosaka darba algu 

daļa katrā no analizējamām ķēdēm, tas nozīmē, algu daļu tehnoloģiju ražošanas, 

ekspluatācijas un kurināmā izmaksās. 

Modeļa pilna strukturālā shēma ir parādīta attēlā 13. Metodoloģija paredz četrus 

galvenos soļus: 

 Pirmajā solī tiek noteikts paredzētās jaunās iekārtas jauda. Jaudas novērtēšanu var 

veikt pamatojoties uz pieejamo resursu daudzumu, izvēlēto iekārtas jaudu vai arī 

siltumenerģijas patēriņu noteiktā reģionā. 

 Otrajā solī tiek veikta izmaksu struktūras un katras analizējamās ķēdes izmaksu 

novērtējums (tehnoloģijas, ekspluatācijas un kurināmā piegādes). 

 Trešajā solī tiek veikta darba algu daļas novērtējums katrā atsevišķā analizējamā ķēdē. 

 Ceturtajā solī aprēķinātais darbaspēks tiek sadalīts starp starptautisko, nacionālo un 

reģionālo. 
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Iekārtu  
izmaksas

Ekspluatācijas   
izmaksas

Kurināmā   

izmaksas

Tehnoloģiju 

izmaksu rinda

Ekspluatācijas
 izmaksu rinda

Kurināmā piegādes 
izmaksu rinda
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20%

Darba algas noteikšanas izmaksu rinda

Darba algas 

Iekārtas 

Darbaspēka lokalizēšana

Reģionāls Nacionāls

Starptautisks 

Piegātāja 

ienākumi 
 Katlu mājas 

izdevumi
= Darbaspēks

 
 

Att. 13 Modeļa strukturālā shēma 

Jāatzīmē, ka modelis pieļauj par aprēķinu sākuma punktu izvēlēties vienu no trīs 

dažādiem AER izmantošanu raksturojošiem lielumiem:  

 atjaunojamo energoresursu potenciāls; 

 uzstādāmās enerģijas ražošanas jaudas lielums; 

 elektroenerģijas vai siltumenerģijas pieprasījums. 

 

Latvijas AER izmantošanas piemēru analīzei, kas parādīti nākošajā nodaļā, tiek 

izmantoti tehnoloģiju raksturojošie tehniski ekonomiskie dati, kas apkopoti no 

starptautiskiem literatūras avotiem, galvenokārt tika izmantots Dānijas enerģētikas 
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aģentūras izdotais tehnoloģiju katalogs [5], kā arī Latvijā realizēto projektu pieredzes. Vēja 

ģeneratoru tehniski ekonomisko datu piemērs parādīts 14. attēlā. 

 

       

 
 

Att. 14 Vēja enerģijas tehniski ekonomiskie dati un to struktūra 
Avots: OECD/IEA izpētes projekts “Projected costs of generating electricity” 

 

 

 

4.2. Latvijas AER potenciāla izmantošanas sociāli ekonomiskās 
ietekmes novērtējums 

4.3.1. Salmu resursu potenciāla izmantošanas perspektīvās ietekmes 
reģionālās attīstības skatījumā 

 

Salmu resursu potenciāls tika novērtēts pamatojoties uz graudaugu un rapša sējumu 

platībām un ražību Latvijas reģionos, un izmantojot salmu/graudu attiecības koeficientus. 

Sekojošajā tabulā ir sniegti rezultāti Latvijas statistiskajiem reģioniem, pieņemot, ka no 

kopējā salmu teorētiskā daudzuma enerģētiskajam patēriņam tiek novirzīti 17.5%.  
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6. Tabula Enerģētikai pieejamais salmu potenciāls Latvijas reģionos 

 

Statistiskais 

Reģions 

Enerģētiskajai izmantošanai pieejamais salmu 

daudzums, tūkst. tonnas 

 Graudaugu Rapša Kopā 

Rīgas  17705 2830 20535 

Vidzemes  19871 4125 23996 

Zemgales 42410 11489 53899 

Kurzemes 31977 3706 35683 

Latgales 20976 2830 23806 

Latvija kopumā 132939 24980 157919 

 

 

Kopējais perspektīvā izmantojamais salmu daudzums ir ~ 158 tūkstoši tonnu
3
, kas ir 

nevienmērīgi sadalīts starp reģioniem (Zemgales – 34%, Kurzemes – 23%, Vidzemes – 

15%, Latgales – 15%, Rīgas - 13%). Visbagātākais ar salmu potenciālu ir Zemgales 

vidiene ( Bauskas, Jelgavas un Dobeles rajoni), kurā koncentrējas ~ ¼ no visa Latvijas 

potenciāla. 

Tika novērtēts, kādu devumu reģiona attīstībai varētu sniegt salmu kurināmā 

centralizētās apsildes attīstība Zemgales reģionā. Pieejamais salmu potenciāls tika 

pieņemts 34% no kopējā Latvijas potenciāla – lai gan šis potenciāls nedaudz pārsniedz 

Zemgales vidienes rajonu potenciālu, tomēr varam šeit ievērot to, ka blakus atrodas 

lauksaimnieciskās ražošanas ziņā aktīvie Tukuma un Saldus rajoni. Novērtējums tika 

veikts gan pieņemot tikai graudaugu salmu izmantošanu, gan arī iekļaujot rapša salmus. 

 

Salmu kurināmā izmantošanas novērtēšanai pieņemtie tehniski-ekonomiskie parametri: 

 Iekārtas efektivitāte                85%, 

 Darba stundu skaits gadā             3000 stundas 

 Investīcijas, milj.LVL/1 MW              0.3  

 Iekārtas tehniskais dzīves laiks             20 gadi 

 Uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumi (% no investīcijām)     5%  

 Salmu kurināmā piegādes cena, LVL/GJ           1.4  

 Pieņemtā vidējā darba alga gadā  (iesk. nodokļus)       12000 LVL  

 Algu daļa investīcijās                8%, 

 Algu daļa uzturēšanas & ekspluatācijas izdevumos         75%, 

 Algu daļa salmu kurināmā sagatavošanā           30%, 

                                                           
3
 Minētais novērtējums 10% robežās sakrīt ar rezultātu, sniegtu 2006.gada LR Zemkopības ministrijas 

pasūtītajā pētījumā „Lauksaimniecības atkritumu enerģētiskās vērtības un izmantošanas 

perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo izveide”  
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 Vietējo algu īpatsvars investīciju algu komponentē         20%, 

 Vietējo algu īpatsvars uzturēšanas&ekspluatācijas izmaksu algu komponentē 80%, 

 Vietējo izmaksu īpatsvars salmu kurināmā sagatavošanā       100%. 

 

 

Modeļa rezultāti Graudaugu salmi Graudaugu un rapša 

salmi 

Salmu biomasas potenciāls, TJ 588 755 

Potenciālā siltumenerģijas ražošanas 

jauda, MW 

46 59 

Jaunās darba vietas 

Ar investīcijām saistītās darbavietas 27 35 

Ar investīcijām saistītās darba vietas, 

pārrēķinot uz 1 stacijas dzīves gadu 

2 2 

Uzturēšanas un ekspluatācijas darba 

vietas 

34 44 

Ar salmu kurināmā sagatavošanu 

saistītās darba vietas  

15 26 

Kopā, pilnas slodzes darba vietu 

skaits 

51 73 

Darbinieku neto ienākumi, LVL 336 600 481 800 

Nodokļu maksājumi 

Nodokļu maksājumi valstij, LVL 191 250 273750 

Nodokļu maksājumi pašvaldībai*, 

LVL 

84150 120450 

* Ar nodokļu maksājumiem pašvaldībai šeit un turpmāk tiek saprasta tā iedzīvotāju ienākumu 

nodokļa daļa, kas tiek pārskaitīta pašvaldības budžetā. 

 

4.3.2. Vēja enerģijas potenciāla izmantošanas elektroenerģijas ražošanai 
perspektīvās ietekmes 

 

Šajā sadaļā tiek novērtēts vēja enerģijas potenciāla izmantošanas ietekme, ja tiek 

sasniegti Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnēs noteiktie indikatīvie mērķi – 298 

GWh elektroenerģijas no jaunām uzstādītām vēja stacijām. Analīzei tika izvēlēti 2 varianti: 

 Staciju attīstība piekrastē; 

 Staciju attīstība selgā. 
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Piekrastes vēja enerģijas izmantošanas  novērtēšanai pieņemtie tehniski-ekonomiskie 

parametri: 

 Uzstādāmā jauda                 135 MW  

 Investīcijas, milj.LVL/1 MW              0.84  

 Iekārtas tehniskais dzīves laiks             20 gadi 

 Uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumi, LVL/GWh       6860 

 Pieņemtā vidējā darba alga gadā (iesk. nodokļus), LVL             12000 

 Algu daļa investīcijās                8%, 

 Algu daļa uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumos         50%, 

 Vietējo algu īpatsvars investīciju algu komponentē         20%, 

 Vietējo algu īpatsvars uzturēšanas&ekspluatācijas izmaksu algu komponentē 80%, 

 

 

Modeļa rezultāti 

Saražotais elektroenerģijas apjoms, GWh 298 

Uzstādītā jauda, MW 135 

Jaunās darba vietas  

Ar investīcijām saistītās darbavietas 151 

Ar investīcijām saistītās darba vietas, pārrēķinot uz 1 

stacijas dzīves gadu 

7.5 

Uzturēšanas un ekspluatācijas darba vietas 68 

Kopā, pilnas slodzes darba vietu skaits 76 

Darbinieku neto ienākumi, LVL 501 600 

Nodokļu maksājumi  

Nodokļu maksājumi valstij, LVL 285 000 

Nodokļu maksājumi pašvaldībai, LVL 125 400 

 

 

Vēja enerģijas selgā izmantošanas novērtēšanai pieņemtie tehniski-ekonomiskie 

parametri: 

 Uzstādāmā jauda                 77 MW  

 Investīcijas, milj.LVL/1 MW              1.25  

 Iekārtas tehniskais dzīves laiks             20 gadi 

 Uzturēšanas un ekspluatācijas fiksētie izdevumi, LVL/GWh     4550 

 Pieņemtā vidējā darba alga gadā  (iesk. nodokļus), LVL      12000 

 Algu daļa investīcijās                8%, 

 Algu daļa uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumos         100%, 

 Vietējo algu īpatsvars investīciju algu komponentē         20%, 

 Vietējo algu īpatsvars uzturēšanas&ekspluatācijas izmaksu algu komponentē 80%, 
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Modeļa rezultāti 

Saražotais elektroenerģijas apjoms, GWh 298 

Uzstādītā jauda, MW 77 

Jaunās darba vietas  

Ar investīcijām saistītās darbavietas 128 

Ar investīcijām saistītās darba vietas, pārrēķinot uz 

1 stacijas dzīves gadu 

6.4 

Uzturēšanas un ekspluatācijas darba vietas 91 

Kopā, pilnas slodzes darba vietu skaits 97 

Darbinieku neto ienākumi, LVL 640 000 

Nodokļu maksājumi  

Nodokļu maksājumi valstij, LVL 363 750 

Nodokļu maksājumi pašvaldībai, LVL 160 050 

 

 

4.3.3. Koksnes biomasas resursu potenciāla izmantošanas elektroenerģijas 
ražošanai perspektīvās ietekmes 

 

Pētījuma uzdevums bija novērtēt, kādu ietekmi var dot elektroenerģijas ražošanas 

attīstība, izmantojot koksnes biomasu, elektroenerģijas ražošanas apjomu paredzot tuvu 

„Atjaunojamās enerģijas pamatnostādnēs’’ noteiktajam.  

Koksnes biomasas resursi tika novērtēti, pamatojoties uz 2004.gada mežizstrādes 

statistikas datiem – 10,75 miljoni m3. (2005.gads šajā ziņā bija netipisks orkāna postījumu 

dēļ). Izvērtējot resursu pieejamību enerģētikas sektoram tika pieņemti sekojoši apsvērumi: 

 malkas un sīkstumbru ieguves koeficients galvenajā un kopšanas cirtē pieņemts 15%, 

bet pārējām cirtēm – 75% no cirtes apjoma; 

 koka vainaga daļas ieguves koeficients galvenajā cirtē un pārējās cirtēs tika pieņemts 

16,6% no cirtes apjoma, savukārt no kopšanas cirtēm zaru ieguve netika paredzēta dēļ 

vides apsvērumiem, 

 kokapstrādes atlieku koeficients pieņemts 55% no apaļkoku masas, savukārt apaļkoku 

pārstrādes koeficients Latvijā pieņemts 65% no galvenajā cirtē iegūtajiem apaļkokiem. 

 tiek ievērots krūmu ieguves potenciāls šobrīd ar krūmiem aizaugušajās 

lauksaimniecības zemēs, pieņemot krūmāju ciršanas laiku 5 gadus un vidējo šī brīža 

krūmāju krāju 15m
3
/1ha. 

Sekojošajā tabulā ir sniegti rezultāti Latvijas statistiskajiem reģioniem. 
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Statistiskais 

Reģions 

Enerģētiskajai izmantošanai pieejamais 

koksnes biomasas daudzums, miljonos m
3
 

Rīgas 1046  

Vidzemes 1932 

Zemgales 890 

Kurzemes 1232 

Latgales 1226 

Latvija kopumā 6326 

 

 

Redzams, ka kopējais potenciāla novērtējums ir 6,3 miljoni m
3
. Šis skaitlis tajā pašā 

laikā ir būtiski mazāks kā statistikas izdevumā „Energobilance 2004” sniegtais – 11,6 

miljoni m
3
. Tam var sniegt vairākus skaidrojumus – ‘’Energobilance 2004” sniegtais 

vērtējums ir paaugstināts, notiek aktīva šķeldas ieguve Latvijas krūmāju teritorijās. Tomēr 

jebkurā gadījumā, lai izveidotu saskaņu starp mežizstrādes Latvijā statistiku no vienas 

puses un Energobilances statistiku no otras puses, ir nepieciešams krasi palielināt iepriekš 

norādītos koeficientus, kas nešķiet pamatoti. 

Aprēķinātais enerģētiskajai izmantošanai pieejamais koksnes biomasas potenciāls 

sadalās pa reģioniem sekojoši: Vidzeme – 30,5%, Kurzemes – 19,5%, Latgales – 19,5%, 

Rīgas – 16,5%, Zemgales – 14%.  

Tomēr attiecībā uz koksnes biomasas izmantošanu elektrības ražošanai, reģionālajam 

sadalījumam nav izšķirošā loma. No vienas puses, ir izdevīgi veidot enerģijas ražošanas 

staciju ar īsu transporta loģistiku, tas ir, koksnes resursiem potenciāli bagātajos rajonos. 

Tomēr tajā pašā laikā ļoti svarīgas ir ne tikai elektroenerģijas, bet arī siltumenerģijas 

realizācijas iespējas, līdz ar to šādām stacijām ir jāizvietojas attīstības centros, kuros ir 

pietiekama siltuma slodze. 

Lai apvienotu abus šīs faktorus, tika izvēlēts tehnoloģiju modelis, iekļaujošs divas 

tehnoloģijas: 

a) turbīnas ar jaudu līdz 4,3 MW, kuras acīmredzami ir jāizvieto pilsētās un ražošanas 

centros ar pietiekami lielu siltuma slodzi; 

b) nelielas jaudas biomasas gazifikācijas stacijas līdz 600 kW, kuru izvietošanai ir 

nepieciešami attiecīgi mazāka siltuma slodze. 
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Biomasas izmantošanas novērtēšanai pieņemtie tehniski-ekonomiskie parametri: 

Iekārtai ar tvaika turbīnu 

 Iekārtas efektivitāte  

o elektroenerģijas ražošanai            25% 

o  siltums                 65%  

 Darba stundu skaits gadā               5600  

 Investīcijas, milj.LVL/MW               3.29  

 Iekārtas tehniskais dzīves laiks             20 gadi 

 Uzturēšanas & ekspluatācijas izdevumi (% no investīcijām)     4%  

 Biomasas piegādes cena, LVL/GJ            1.75  

 Pieņemtā vidējā darba alga  (iesk.nodokļus), LVL/gadā       12000  

 Algu daļa investīcijās                8%, 

 Algu daļa uzturēšanas & ekspluatācijas izdevumos         50%, 

 Algu daļa biomasas sagatavošanā            80%, 

 Vietējo algu īpatsvars investīciju algu komponentē         20%, 

 Vietējo algu īpatsvars uzturēšanas&ekspluatācijas izmaksu algu komponentē  80%, 

 Vietējo izmaksu īpatsvars biomasas sagatavošanā         100% 

  

Iekārtai ar biomasas gazifikāciju 

 Iekārtas efektivitāte  

o elektroenerģijas ražošanai            30% 

o  siltums                 65%  

 Darba stundu skaits gadā               5600  

 Investīcijas, milj.LVL/MW               2.45  

 Iekārtas tehniskais dzīves laiks             10 gadi 

 Uzturēšanas & ekspluatācijas izdevumi (% no investīcijām)     4%  

 Biomasas piegādes cena, LVL/GJ            1.75  

 Pieņemtā vidējā darba alga  (iesk.nodokļus), LVL/gadā       12000  

 Algu daļa investīcijās                8%, 

 Algu daļa uzturēšanas & ekspluatācijas izdevumos         50%, 

 Algu daļa biomasas sagatavošanā            80%, 

 Vietējo algu īpatsvars investīciju algu komponentē         20%, 

 Vietējo algu īpatsvars uzturēšanas&ekspluatācijas izmaksu algu komponentē  80%, 

 Vietējo izmaksu īpatsvars biomasas sagatavošanā         100%  
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Modeļa rezultāti Tvaika turbīna Gazifikācija 

Biomasas potenciāls, TJ 2822 2352 

Potenciālā elektroenerģijas ražošanas 

jauda, MW 

35  35 

Jaunās darba vietas   

Ar investīcijām saistītās darbavietas 158 115 

Ar investīcijām saistītās darba vietas, 

pārrēķinot uz 1 stacijas dzīves gadu 

8 11 

Uzturēšanas un ekspluatācijas darba 

vietas 

154 246 

Ar biomasas kurināmā sagatavošanu 

saistītās darba vietas. 

317 264 

Kopā, pilnas slodzes darba vietu 

skaits 

479 522 

Darbinieku neto ienākumi, LVL 3 161 400 3 445 200 

Nodokļu maksājumi   

Nodokļu maksājumi valstij, LVL 1 796 208 1 957 454 

Nodokļu maksājumi pašvaldībai, 

LVL 

790 350 861 300 

 

 

4.3.4. Biogāzes resursu potenciāla izmantošanas elektrības ražošanai 
perspektīvās ietekmes 

 

 

Pētījumā novērtējām sekojošus trīs biogāzes ieguves avotus: no lopkopības sektora 

(mēslu pārstrāde), notekūdeņu dūņu pārstrāde un zaļās masas ieguve lauksaimniecības 

sektorā. Sekojošajā tabulā ir novērtējuma rezultāti Latvijas statistiskajiem reģioniem. Šeit 

ir norādīti potenciāli pieejamie resursi, kuru apguve, protams, ievērojot tehnoloģiju augstās 

investīciju izmaksas, būs ļoti būtiski atkarīga no pieejamajiem ekonomiskajiem 

instrumentiem to attīstībai. 

Biogāzes ieguve no zaļās masas šobrīd ir aktuāls attīstības virziens Rietumeiropas 

valstīs, ko atbalsta īpašie atbalsta maksājumi šai aktivitātei. Paplašinot šos maksājumus arī 

uz jaunajām ES valstīm, varam cerēt, ka tā varētu izraisīt interesi arī Latvijā. Aprēķinā tiek 

pieņemts, ka zaļās masas ieguvei, izmantojot pļaušanas metodi, varētu tikt izmantotas 15% 

no šī brīža nekultivētajām pļavām un ganībām, kopumā Latvijā tas sastādītu 5% no šobrīd 
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izmantojamās lauksaimniecības zemes un, kā redzams 7. tabulā, šis resurss varētu kļūt par 

ļoti nozīmīgu biogāzes avotu. 

 

7. Tabula Biogāzes potenciāls Latvijas reģionos 

 

Statistiskais 

Reģions 

Biogāzes ieguves 

potenciāls 

lopkopības 

sektorā, miljonos 

m
3
 

Biogāzes ieguves 

potenciāls no 

notekūdeņu 

dūņām, miljonos 

m
3
 

Biogāzes ieguves 

potenciāls no 

lauksaimniecības 

zaļās masas, 

miljonos m
3
 

Rīgas 6088 6537 6231 

Vidzemes 7455 767 14221 

Zemgales 5222 895 7137 

Kurzemes 8203 1577 5990 

Latgales 5166 1308 20350 

Latvija kopumā 32134 11083 53929 

 

Jāatzīmē, ka attiecībā uz biogāzes ieguvi sniegtais potenciāla vērtējums ir nedaudz 

mazāks kā pētījumā „Lauksaimniecības atkritumu enerģētiskās vērtības un izmantošanas 

perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo izveide” sniegtais gan attiecībā uz lopkopības 

sektoru (40 miljoni m
3
), gan attiecībā uz biogāzes ieguvi no notekūdeņu dūņām. Mūsu 

pētījumā netika pētīts biogāzes ieguves potenciāls no atkritumiem. Pētījumā 

„Lauksaimniecības atkritumu enerģētiskās vērtības un izmantošanas perspektīvu analīze 

un alternatīvo kurināmo izveide” no šī avota potenciāli iegūstamās biogāzes daudzums 

laika periodā 2010.-2013.gadi tiek novērtēts aptuveni 20 miljoni m
3
, no kuriem ~ 80% 

attiecas uz Rīgas reģionu. 

Pētījumā ir novērtēts kādu ietekmi var dot biogāzes izmantošanas veicināšana 

elektrības ražošanai, izpildot Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnēs 

izvirzīto mērķi - 8 MW biogāzes jaudas izveidi Latvijā. Atbilstoši katalogam [5], ir 

pieejami 3 modeļi ar 300 (jauda 1 MW), 550 (jauda 2 MW) un 800 (jauda 3 MW) 

organiskās biomasas tonnu patēriņu dienā. Novērtējumam ir izvēlēti vidējā modeļa (550 

tonnu patēriņš dienā) tehniski ekonomiskie parametri.  
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Biogāzes izmantošanas novērtēšanai pieņemtie tehniski-ekonomiskie parametri: 

 

 Iekārtas efektivitāte (elektroenerģijas ražošana)         39%, 

 Darba stundu skaits gadā               6700  

 Investīcijas, milj.LVL/1MW               2.74  

 Iekārtas tehniskais dzīves laiks             20 gadi 

 Uzturēšanas & ekspluatācijas izdevumi (% no investīcijām)     3%  

 Biomasas (zaļās masas) piegādes cena, LVL/GJ         1.7  

 Pieņemtā vidējā darba alga  (iesk.nodokļus), LVL/gadā       12000  

 Algu daļa investīcijās                8%, 

 Algu daļa uzturēšanas & ekspluatācijas izdevumos         75%, 

 Algu daļa biomasas (zaļās masas) sagatavošanā         50%, 

 Vietējo algu īpatsvars investīciju algu komponentē         20%, 

 Vietējo algu īpatsvars uzturēšanas&ekspluatācijas izmaksu algu komponentē  80%, 

 Vietējo izmaksu īpatsvars biomasas (zaļās masas) sagatavošanā     100%. 

   

 

 

Modeļa rezultāti 

Biogāzes potenciāls, TJ 495 TJ  (25 milj.m3) 

Jaunās darba vietas  

Ar investīcijām saistītās darbavietas 30 

Ar investīcijām saistītās darba vietas, 

pārrēķinot uz 1 stacijas dzīves gadu 

1.5 

Uzturēšanas & ekspluatāciju darba vietas 22 

Ar biomasas (zaļās masas) sagatavošanu 

saistītās darba vietas. 

35 

Kopā, pilnas slodzes darba vietu skaits 59 

Darbinieku neto ienākumi, LVL 389 400 

Nodokļu maksājumi  

Nodokļu maksājumi valstij. LVL  221 245 

Nodokļu maksājumi pašvaldībai, LVL 97 350 
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4.3. Ekonomisko ieguvumu novērtēšanas modelis 

 

Sociāli-ekonomiskie ieguvumi ir viens no galvenajiem virzošiem motīviem, lai 

palielinātu bioenerģijas daļu primāro resursu bilancē. Daudzās valstīs radītās darba vietas 

reģionos un papildus ekonomiskie ieguvumi ir divi galvenie faktori, kas nosaka 

bioenerģijas plašāku izmantošanu. Iepriekšējā nodaļā tika īsumā izklāstīts AER 

izmantošanas radīto darba vietu aprēķināšanas modelis. Ekonomiskos ieguvumus nosaka 

pamatojoties uz aprēķinātām tiešām un netiešām darba vietām, kas savukārt rada 

ienākumus un nodokļus valsts un pašvaldību budžetā.  

Izveidotā aprēķina modelī, var izdalīt četrus galvenos moduļus (sk. 15. att.): 

1. modulī, izmantojot novērtētās radītās jaunās darba vietas noteiktam AER veidam 

un tehnoloģijai, tiek aprēķināti neto ienākumi tiešām un netiešām darba vietām. 

2. modulī tiek aprēķināts nodokļu (darba devēja sociālais, darba ņēmēja sociālais 

un iedzīvotāja ienākuma nodoklis) apjoms no AER izmantošanā iesaistīto 

darbinieku neto ienākumiem. 

3. modulī tiek aprēķināti AER izmantošanas ķēdē (resursu ražošana, enerģijas 

ražošana un patēriņš) iesaistīto uzņēmumu neto ienākumi un nodokļu apjoms. 

4. modulī AER izmantošanā radīti ienākumi un nodokļi tiek sadalīti pēc piederības 

(reģions un valsts). 
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Tiešo jaunu darbu 
vietu aprēķināšana

Resursu ražošana

Enerģijas ražošana

Netiešo jaunu darbu 

vietu aprēķināšana

Resursu ražošana

Enerģijas ražošana

Uzņēmumu
ienākumi

Resursu ražošana

Enerģijas ražošana

Uzņēmumu  
neto ienākumi

Uzņēmumu  

 nodokļu 
maksājumi

Ienākumu daļa, 

kas tiek 
patērēta reģionā

Jaunu darba 
vietu kopējie 

neto ienākumi

Kopējie nodokļu 
maksājumi no

 jaunām tiešām un
netiešām darba 

vietām

Nodokļi 

Valsts
 budžetā

Kopējie radītie
ienākumi

reģionā

Nodokļi 
pašvaldības 

budžetā

 
 

 

 

Att. 15 AER izmantošanas ekonomisko ieguvumu novērtēšanas modeļa vispārīga shēma
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Kā jau iepriekš tika aprakstīts, AER izmantošana enerģijas ražošanai rada dažādas 

jaunas darba vietas. Pirmās no tām ir tiešās darba vietas, kuras tika aprēķinātas pielietojot 

novērtēšanas metodoloģiju. Katrā no analizējamām ražošanas ķēdēm tiek radītas tiešās 

darba vietas, kas rada naudas ienākumus, kuri savukārt caur ienākumu patēriņu rada 

netiešās(inducētās) darba vietas. Netiešo darba vietu skaits un radīto ienākumu apjoms nav 

saistīts ar kādu noteiktu AER izmantošanas tehnoloģiju, bet gan ar ekonomiku kopumā. Ir 

novērtēts, ka viena tiešā darba vietu rada apmēram 2-4 netiešās darba vietas. Pētījuma 

tālākā aprēķinā tiek pieņemts, ka Latvijas apstākļos viena tiešā darba vieta rada 1.5 netiešo 

darba vietu. 

Novērtējot AER izmantošanas radītās jaunas darba vietas, protams, jāņem vērā, ka daļa 

no tām vienkārši aizvieto jau esošās, tas nozīmē, ka daļa no darbiniekiem pāriet strādāt no 

viena tautsaimniecības sektora uz otru, jeb arī esošajā darba notiek darbinieku 

pārkvalifikācija. Šajā pētījumā nosakot AER kopējās radītās tiešās un netiešās darba vietas 

un to radītos papildus ekonomiskos ieguvumus, ir ņemti vērā sekojoši apsvērumi: 

 Salmu resursu potenciāla izmantošanas radītās darba vietas visas tiek attiecinātas uz 

jaunām darba vietām; 

 Vēja enerģijas potenciāla izmantošanas radītās darba vietas visas tiek attiecinātas uz 

jaunām darba vietām; 

 Biogāzes potenciāla izmantošanas radītās darba vietas investīciju un ekspluatāciju 

sadaļā tiek visas attiecinātas uz jaunām darba vietām, bet zaļās biomasas sagatavošanas 

sadaļā 75% no radītām darba vietām; 

 Biomasas potenciāla izmantošanas radītās darba vietas tiek tālāk aprēķinātas, 

pamatojoties uz trīs pieņemtiem variantiem (sk, 8. tabulu). 

8. Tabula Biomasas izmantošanas radīto jaunu darba vietu novērtēšanas scenāriji 

 1. variants 2. variants 3. variants 

Biomasas ražošana 75% 50% 25% 

Ekspluatācija 75% 75% 50% 

Investīcijas 100% 100% 100% 

 

9. tabulā ir apkopoti rezultāti par dažādu AER veidu un tehnoloģiju ietekmi uz reģionu 

un valsts sociāli ekonomiskiem indikatoriem. 
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9. Tabula Kopsavilkums par AER izmantošanas ietekmi uz sociāli ekonomiskiem 

rādītājiem. 

 

 Tiešās 

darba 

vietas, 

cilv.sk. 

Netiešās 

darba 

vietas, 

cilv.sk. 

Papildus 

ienākumi 

reģionā, 

LVL 

Nodokļu 

ieņēmumi 

valstij, 

LVL 

Nodokļu 

ienākumi 

reģionam, 

LVL 

Salmu resursu 

izmantošana katlu 

mājās 

51 76 252 450 478 114 

 

210 375 

Biogāzes izmantošana 

elektroenerģijas 

ražošanā 

50 75 247 500 468 739 

 

206 250 

Vēja enerģijas 

izmantošana  

173 259 856 350 1 621 837 713 625 

Biomasas 

izmantošanas 

elektroenerģijas 

ražošanā, 1. variants 

754 1131 3 732 300 7 068 584 3 110 250 

Biomasas 

izmantošanas 

elektroenerģijas 

ražošanā, 2. variants 

610 915 3 019 500 5 718 616 2 516 250 

Biomasas 

izmantošanas 

elektroenerģijas 

ražošanā, 3. variants 

365 548 1 806 750 3 421 795 1 505 625 

   

Apkopojot tabulā sniegto novērtējumu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

ietekmi uz ekonomiskiem un sociāliem rādītājiem var atzīmēt sekojošus secinājumus: 

 Apgūstot AER potenciālu un realizējot Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnēs 

izvirzītos mērķus par elektroenerģijas ražošanas apjoma palielināšanu tas dos pozitīvu 

ietekmi uz jaunu darba vietu izveidošanu un papildus ienākumu veidošanu; 

 Novērtētais tiešo darba vietu skaits ir diapazonā no 639 līdz 1028 un attiecīgi netiešās 

darba vietas 958 – 1541, atkarībā no pieņemtiem nosacījumiem biomasas izmantošanā 

elektroenerģijas ražošanai; 

 Kopējie nodokļu ieņēmumi no AER izmantošanas attīstīšanas ir novērtēti robežās no 

8.6 milj. Ls līdz 17.2 milj. Ls. 
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 Nenoliedzami AER izmantošana dos pozitīvu iespaidu uz reģionu, kurās tiks realizēti 

potenciālie projekti, radot jaunas darba vietas, papildus ienākumus reģionā un nodokļu 

maksājumus pašvaldību budžetos.  
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