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Biodegvielu daudzums  
kopējā tautsaimniecībā esošā  
transportam paredzētās degvielas 
daudzumā 
 
 
 
 
 

2010. 
≥ 5,75% 

 

Atjaunojamās enerģijas  
īpatsvars enerģijas  
galapatēriņā transportā 

 Ilgtspējas kritērijiem atbilstošas biodegvielas. 

 No AER saražotas elektroenerģijas patēriņš transportā (k=2,5). 

 Biogāze transportā. 
 

 

2020. 
≥ 10% 

Direktīva 2003/30/EK par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu 
izmantošanas veicināšanu (spēku zaudējusi). 

Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar 
ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK . 
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 Valsts tiešais atbalsts  

(finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas ražošanai) 

 Mērķis – atbalstīt biodegvielas (biodīzeļdegvielas un bioetanola) ražošanu un 
izmantošanu. 

 Paredzētais budžets (visam periodam) – 19 milj. LVL. 

 Izmaksātais valsts tiešā atbalsta apjoms – 67,3 milj. LVL. 

 

 

 

Valsts netiešais atbalsts  

(Samazinātas akcīzes nodokļa likmes biodegvielai un maisījumiem) 

 Laika posmā no 2004. gada līdz 2010. gadam (ieskaitot) valsts budžetā neiegūti 
ieņēmumi no akcīzes nodokļa ir 14 milj. LVL. 

Obligātais 4,5 - 5% biodegvielas piejaukums fosilajai 
degvielai no 01.10.2009. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kopā 

1,4 3,7 6, 4 6,0 29,7 20,0 67,3 
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Rādītāji Plānots 
2010 

Faktiskais 
2010 

Faktiskais 
2011 

Biodegvielas īpatsvars degvielas tirgū, % 5,75 2,6 4 

Saražotais biodegvielas apjoms, tūkst. t 75  58,3  61,6 

Biodegvielas imports, tūkst. t - 10 47,8 

Eksports, tūkst. t 39,5 54,9 

Rapša sējumu platības, tūkst. ha 150 110,6 121,3 

Papildus apstrādāta aramzeme, tūkst.ha 70-100 81,6 66,2 

IKP pieaugums, milj. LVL 40-45 13,9 Nav 
informācijas 

Ieņēmumi valsts budžetā no nodokļiem, 
milj. LVL 

1,4-8 1,8 2,9 

Nodarbināto skaits Papildus  
600 - 2 250 

700 510 

Vidējā bruto darba alga biodegvielas 
ražošanas uzņēmumos, LVL 

- 510 615,64 

Fosilās dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības 
cena, LVL/l 

0,40 0,76 0,89 

Avots: Programma “Biodegvielu ražošana un pielietošana Latvijā  
(2003.-2010.)”, CSP, VID,  LAD, EM. 
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Avots: EM. 
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Tiešais atbalsts biodegvielas ražotājiem, milj. LVL 

Ieviests obligātais piejaukums 

Programmas „Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003-2010)” beigas 
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Mērķis: ierobežot ar biodegvielu saistītu zemes pārveidi un ietekmi 
uz klimatu, sekmējot tādu biodegvielu izmantošanu, kas nodrošina 
ievērojamu emisiju samazinājumu, nav tiešs konkurents pārtikai zemes 
izmantošanā un vienlaikus ir ilgtspējīgāka. 

Mērķi paredzēts sasniegt ar šādiem pasākumiem: 

1. Noteikt, ka no pārtikas kultūraugiem ražotas biodegvielas 
izmantojums, lai izpildītu 10% atjaunojamās enerģijas mērķi, 
nedrīkstēs pārsniegt 5%; 

2. Palielināt minimālā SEG ietaupījuma robežvērtību jaunām 
iekārtām līdz 60%; 

3. Nodrošināt tirgus stimulus 2. un 3. paaudzes 
biodegvielām, kas ražota no izejvielām, kas nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no aļģēm, salmiem, 
dažādiem atkritumiem, un kuru netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu (ILUC) emisijas nav lielas vai tādu nav. 
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LIETUVA 

Lietuvā kopš 2012.gada 1.janvāra palielināts obligātais bio 
piejaukums dīzeļdegvielai līdz 7% (pieļauj  6 - 7%), izņemot 
arktisko. 

Tiek maksāta subsīdija ražotājiem līdz 2012.gada 
31.decembrim par to biodīzeļdegvielas apjomu, kuru patērē 
Lietuvas tirgū. 

 

IGAUNIJA 

Nav noteikusi obligāto bio piejaukumu degvielai; 

Nesubsidē biodegvielu un neplāno to darīt; 

Mērķi plāno pildīt ar elektroautomobiļiem. Auto īpašniekiem 
jāpērk zaļā enerģija un jālieto tikai tā (izveidota sertifikātu 
sistēma); 

Automobiļi iegādāti par KPFI līdzekļiem (bez budžeta 
finansējuma), izbūvēts apgādes tīkls visā valsts teritorijā. 
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Galvenie secinājumi: 

 Pieprasījuma pieaugumu vislabāk stimulē ar patēriņu saistīti politikas 
instrumenti, tāpēc biodegvielas izmantošana būtu jāveicina ar dažādiem 
netiešā atbalsta pasākumiem. 

 

 Ņemot vērā, ka Latvijas nacionālās reformu programmas. „ES 2020” 
stratēģijas īstenošanai 3.7. apakšpunktā minētajam Latvijas mērķim attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru transportā un atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas pienākumam, kā arī valsts finanšu atbalstam par biodegvielu 
ražošanu un patēriņu saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK būs atbilstošas tikai 
ilgtspējīgas biodegvielas, Latvijai būtiski veicināt tikai tādu biodegvielu 
izmantošanu. 

 

Neskatoties uz īstenotajiem tiešā (finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas 
ražošanai) un netiešā (samazinātās akcīzes nodokļa likmes biodegvielai un 
biodegvielas un fosilās degvielas maisījumiem) valsts atbalsta pasākumiem, 
biodegvielas īpatsvars enerģijas galapatēriņā strauji pieaudzis tikai ar 
5% obligātā biodegvielas piejaukuma fosilai degvielai noteikšanu.  
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Galvenie priekšlikumi: 

 

 Turpināt piemērot samazinātas akcīzes nodokļa likmes 
biodegvielai un biodegvielas un fosilās degvielas maisījumiem ar 
paaugstinātu biodegvielas saturu (atļauts līdz 31.12.2013. saskaņā ar EK 

18.06.2012. lēmumu Nr. SA.33517 (2011/N)). 

 

 Palielināt obligāto biodīzeļdegvielas piejaukums fosilai 
dīzeļdegvielai līdz 7% ar 01.04.2013. 
 

 Izvērtēt iespējas konkursos par sabiedriskā transporta 
pakalpojumu un valsts un pašvaldību iepirkumos par transporta 
līdzekļu iegādi un nomu, kā arī konkursos par sabiedriskā 
transporta pakalpojuma sniegšanu ietvert nosacījumus par 
papildu vērtēšanas punktu piešķiršanu, ja tiek piedāvāti transporta 
līdzekļi, kuros ir plānots/atļauts lietot tīru biodegvielu vai iespējams 
lietot augstas koncentrācijas biodegvielas un fosilās degvielas 
maisījumus. 
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