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CNG – tilts uz daudzpusīgu 
transporta sektora 
dekarbonizāciju Latvijā

Dabasgāzes mobilitāte aizvadītajā gadu desmitā kļuvusi arvien populārāka gan Eiropā, gan citviet pasaulē. 
Šobrīd ar CNG darbināmus auto izmanto jau vairāk nekā divi miljoni eiropiešu, un tie lieliski der visiem: gan 
privātiem autobraucējiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, sabiedriskā un reģionālā transporta kompānijām, 
gan arī kravu pārvadātājiem. Dažādu transporta sektoru pārstāvji novērtē CNG sniegtās priekšrocības, starp 
kurām kā viena no galvenajām minama izmaksu efektivitāte un ilgtermiņa resursu ekonomijas iespēja. 

Arvien pieejamāka gan Eiropā, gan arī Baltijā kļūst CNG uzpilde. Tā ir ātra un droša, ko garantē arvien augošais 
publisko CNG uzpildes staciju tīkls. Turklāt CNG ieguldījuma klimatneitrālā nākotnē potenciāls ir acīmredzams, 
jo dabasgāzes molekulas gāzapgādes tīklā jau visai drīz “sadzīvos” ar biometānu, tādējādi nodrošinot daudzpusīgu, 
uz dažādiem tehniskiem risinājumiem balstītu transporta sektora dekarbonizāciju Latvijā.

gāze

Kas ir CNG, un cik tā ir efektīva

CNG (compressed natural gas) ir saspiesta dabasgāze. 
No dabasgāzes, ko sadedzinām apkures katlā vai gāzes plītī, 
CNG atšķiras tikai ar to, ka pirms izmantošanas – uzpildī-
šanas auto – tā tiek saspiesta līdz 1% no sākotnējā tilpuma 
un uzglabāta ļoti augstā (200–230 bāru) spiedienā. 

Braukšana ar CNG auto ir izdevīga, jo tas ir ekonomisks 
gan degvielas cenas, gan arī patēriņa ziņā. CNG ir samērā 
augsta aizdegšanās temperatūra – 650 °C (benzīnam – 300 °C, 
sašķidrinātajai naftas gāzei – 400 °C) un augsts oktānskaitlis –
120–130. Augsts oktānskaitlis ļauj panākt augstāku saspieša-
nu, kas, savukārt, ļauj sasniegt augstāku degvielas izmantoša-
nas efektivitāti. CNG ķīmiskās īpašības mazina motora radīto 
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trokšņu līmeni sadegšanas procesā: jo augstāks ir degvielas 
oktānskaitlis, jo vienmērīgāk notiek degvielas sadegšana.

Atšķirībā no benzīna un dīzeļdegvielas CNG uzpildi rē-
ķina kilogramos, tādēļ, salīdzinot cenas, ir jāņem vērā, ka 
viens kilograms CNG, salīdzinot ar vienu litru benzīna, dod 
aptuveni pusotras reizes vairāk enerģijas. Salīdzinot ar ben-
zīna spēkratu, CNG auto degvielas patēriņš ir aptuveni par 
trešdaļu mazāks. Tas nozīmē, ka auto darbināšanai izmantot 
CNG, nevis dīzeļdegvielu vai benzīnu ir aptuveni par trešdaļu 
lētāk – protams, atkarībā no konkrētiem salīdzināmiem auto 
modeļiem ar vienādām motoru jaudām un tilpumiem. Viens 
kilograms dabasgāzes atbilst aptuveni 1,5 litriem benzīna un 
1,3 litriem dīzeļa.

Videi draudzīga degviela
CNG automašīnas jau šobrīd rada mazāk izmešu, nekā 

paredz nākotnes vides standarti. Euro 6 normas nosaka ro-
bežvērtības tieši veselībai un videi kaitīgiem izmešiem – 
slāpekļa dioksīdiem (NOx) un smalkajiem putekļiem. Dīzeļa 
automašīnas šīs normas var sasniegt tikai ar lieliem papildu 
ieguldījumiem – dūmgāzu attīrīšanas iekārtām un filtriem. 
Savukārt, CNG automašīnas rada būtiski mazāk izmešu bez 
šādiem uzlabojumiem.

Piemēram, Vācijā, kur ir stingri noteikumi pilsētas vides 
ekoloģiskajai aizsardzībai, tās var brīvi iebraukt pilsētu iero-
bežotās mobilitātes zonās. Šī iemesla dēļ arī aizvien vairāk 
uzņēmumu un komunālo dienestu visā Eiropā dod priekš-
roku CNG autoparkiem.

Vidēji ar CNG darbināma automašīna, salīdzinot ar 
benzīna vai dīzeļdegvielas auto, nodrošina oglekļa dioksī-
da (CO2) izmešu samazinājumu par 23–35%, NOx izmešu 
samazinājumu par 87–90% un cieto daļiņu (putekļi) izmešu 
samazinājumu apmēram par 98%.

Pašlaik Eiropas Savienības (ES) valstīs tiek izmantoti vairāk 
nekā divi miljoni ar CNG darbināmu transportlīdzekļu un dar-
bojas apmēram 40541publiskās CNG un 4412 publiskās sašķid-
rinātās dabasgāzes (LNG) degvielas uzpildes stacijas. Savukārt, 
trijās Baltijas valstīs publisko CNG uzpildes staciju kopskaits 
pagaidām ir samērā neliels: divdesmit viena atrodas Igaunijā, 
sešas izvietotas Lietuvā, bet sešas darbojas Latvijā. Līdz šī gada 
beigām pie mums plānots atvērt vēl četras publiskās CNG uz-
pildes stacijas. Tādējādi to skaits sasniegs desmit.

Labās prakses piemēri no Eiropas un ASV
Eiropā CNG uzpildes tīkli ir labi attīstīti, un tos turpina attīs-

tīt, integrējot saspiesto biometānu (bioCNG), tomēr katras valsts 
attīstība ir gana savdabīga, lai starp tām vilktu tiešas paralēles. 

Paraugoties uz vienas valsts – Lielbritānijas – piemēru, 
redzams, ka saskaņā ar apstiprināto CNG un bioCNG iz-
mantošanas plānu3 CNG sektora attīstība šajā valstī nosacīti 
iedalīta vairākos periodos. Pirmais no tiem, 2021.–2025. 
gads, saistīts ar CNG un bioCNG uzpildes staciju tīkla pa-
plašināšanu un staciju skaita kāpināšanu, kuras mērķis ir 
panākt vienmērīgu staciju noklājumu visas valsts teritorijā. 

1   www.ngva.eu/  
2   www.ngva.eu/  
3  www.bioenergy-news.com/news/transition-to-green-gas-hgvs-must-start-now-to-reach-net-zero/ 

Otrais periods, 2025.–2030. gads, jau attiecināms uz mak-
simālu visu biometāna ražošanai pieejamo izejvielu izman-
tošanu un bioCNG staciju nacionālā tīkla izveidi. Trešais 
periods, 2030.–2035. gads, iezīmēs bioCNG un ūdeņraža 
(H2) degvielas sinerģijas aizsākuma periodu. Savukārt, lai-
ka periodā no 2035. līdz 2040. gadam bioCNG īpatsvars 
samazināsies un strauji augs H2 izmantošana. Lielbritānijas 
plānā iezīmētā stratēģiskā pieeja ir pamatota un racionāla, 
jo ļauj noteiktā laika posmā pāriet no fosilās dabasgāzes uz 
atjaunīgo un no atjaunīgās – uz H2 resursiem. 

Turklāt britu kompānija CNG Fuel, kuras portfelī lielāko  
daļu sastāda bioCNG, šī gada maijā izziņoja pasaulē lielā-
kās publiskās bioCNG stacijas Eivonmutā (Avonmouth), 
netālu no Bristoles, būvniecības sākšanu. Šajā stacijā vien-
laikus stundas laikā no 14 augstspiediena uzpildes iekārtām 
būs iespējams uzpildīt 80 kravas automašīnas.4

Vēsturiski pozitīva un atbalstoša attieksme pret dabas-
gāzes mobilitāti, tostarp CNG, bijusi ASV. Arī tagad lielas 
kompānijas daudzviet šajā valstī īsteno savas loģistikas ķē-
des gazifikāciju. Piemēram, kompānija Amazon pavisam 
nesen pasūtījusi 700 kravas automašīnas sava loģistikas 
tīkla nodrošinājumam5, savukārt, piegāžu un pārvadājumu 
kompānija UPS jau 2019. gadā sāka liela mēroga investīci-
ju programmu, lai iegādātos un izmantotu sešus tūkstošus 
CNG automašīnu.6

Arī mūsu kaimiņos Igaunijā CNG uzpildes infrastruktūra 
aug un CNG transports tiek izmantots arvien plašāk. Šī gada 
jūlijā Tallinas autobusu parka vajadzībām tika nodota eks-
pluatācijā jauna CNG uzpildes stacija ar 120 lēnās uzpildes 

4   https://forecourttrader.co.uk/latest-news/cng-fuels-plans-worlds-largest-public-access-biomethane-

station-for-hgvs/656119.article 

5   https://www.reuters.com/article/us-amazon-engines-natural-gas-exclusive-idUSKBN2A52ML 

6   https://www.greenfleetmagazine.com/342152/ups-adding-6-000-natural-gas-vehicles 
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pistolēm un divām ātrās uzpildes pistolēm. Šobrīd Tallinā kat-
ru diennakti tiek pildīti 215 CNG autobusi, bet nākamgad to 
skaits pieaugs līdz 350 autobusiem. Arī Tartu autobusu parks 
savu autobusu uzpildei izmanto CNG.

Šeit jānorāda arī, ka CNG uzpilde mēdz būt divu veidu: 
ātrā un lēnā. Abu tipu CNG uzlāde Latvijā jau ir aprobēta: 
lēnā CNG uzlāde pieejama privātā uzpildes stacijā A. Briāna 
ielā 6 (AS “Latvijas gāze” teritorijā), bet ātrā – Vagonu ielā 20 
(AS “Gaso” teritorijā). 

Lēnās CNG uzpildes gadījumā uz-
pildes ātrums ir atkarīgs no uzstādī-
tās iekārtas ražības un aprīkojuma. Ja 
CNG iekārtas ražība ir 20 m3/h, vie-
nas vieglās automašīnas uzpilde ilgst 
no vienas stundas līdz stundai un 28 
minūtēm, bet satiksmes autobusa uz-
pilde – divas stundas un 30 minūtes. 
Pieslēdzot CNG automašīnu pie lēnās 
uzpildes iekārtas, CNG uzpilde notiks 
automātiski un stacija strādās līdz au-
tomašīnas pilnai uzpildei. Lēno uzpil-
di var sākt un droši lietot pat nakts 
laikā, jo pēc automašīnas tvertnes 
uzpildīšanas CNG stacija automātiski 
pārtrauks darbu. 

Bet, ja tieši tāda pati CNG iekār-
ta tiek aprīkota ar augstā spiediena 
gāzes balonu kaseti (12 baloni, pa 80 
litriem katrs), šāda ātrās uzpildes sis-
tēma spēj uzpildīt vienu satiksmes au-
tobusu vai divas vieglās automašīnas 
10 minūtēs, jo CNG padevei ir sagata-
vota jau iepriekš. Ātrā CNG uzpilde ir 
tikpat ērta kā tradicionālo degvielu uzpildes izmantošana, 
un vidēji pasažieru auto uzpildei nepieciešami 14–18 kg 
jeb 20–26 m3, bet satiksmes autobusa uzpildei – 36 kg jeb 
50 m3 dabasgāzes. 

CNG mobilitātes situācija Latvijā 
Diemžēl pagaidām CNG izplatība un izmantošana Lat-

vijā krietni atpaliek no citām valstīm, kam par iemeslu zi-
nāmā mērā ir arī profesionālas un objektīvas informācijas 
trūkums. Lai to mazinātu, regulāri ir jāstāsta par dabasgā-
zes izmantošanas autotransportā izdevīgumu un priekšro-
cībām, kā arī labās prakses piemēriem pašu mājās. 

Arī Latvijas transporta un komunālo dienestu uzņēmu-

mi interesējas par CNG auto izmantošanas iespējām, ko 
lielā mērā stimulē publisko CNG uzpildes staciju pieejamī-
bas paplašināšanās. Staciju tīkla noklājums Rīgā un Pierīgā 
aug ar katru gadu, tomēr daudzos Latvijas reģionos tas vēl 

gāze

Avots: https://www.bioenergy-news.com/news/transition-to-green-gas-hgvs-must-start-now-to-reach-net-zero/

Ar CNG darbināmie autobusi Tallinas autobusu parkā

Lielbritānijas ceļvedis nulles emisiju sasniegšanai kravas transportlīdzekļiem
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ir nepietiekams. Praksē var novērot, ka, tikko CNG uzpildes 
stacija ienāk kādā no attālākiem reģioniem, tā vairojas arī 
uzņēmumu interese par CNG auto izmantošanu. Tas no-
zīmē, ka publiskās uzpildes infrastruktūras pieejamība un 
uzņēmumu interese par CNG auto iegādi un izmantošanu 
ir cieši saistītas.

Kā jau tika minēts iepriekš, šobrīd Latvijā darbojas se-
šas publiskās uzpildes stacijas, un gada beigās to skaits sa-
sniegs jau desmit. Vienīgais publiskais CNG tirgotājs Lat-

vijā – degvielas kompānija “Virši-A” – atzīst, ka realizētās 
CNG apjoms, salīdzinot ar pērno gadu, ir dubultojies un 
noteikti augs arī turpmāk. Bez publiskās uzpildes Latvijā 
ir pieejama arī privātā uzpilde, kurai piemērotas kompre-
sijas iekārtas piedāvā uzņēmums “United Energo”. Šādu 
uzpildi pašreiz izmanto AS “Latvijas gāze”, AS “Gaso” un 
kompānija “Green Motors”. Pagaidām visi privātās uzpil-
des lietotāji atsaucas par to tikai pozitīvi, uzsverot arī fi-
nanšu ekonomijas iespējas, ko sniedz CNG izmantošana, 

gāze

Ar CNG darbināmās kravas automašīnas bioCNG uzpildes stacijā Lielbritānijā

CNG automašīna no AS "Latvijas Gāze" autoparka
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neraugoties uz svārstīgajām dabasgāzes cenām.
Pat pie pašreizējām dabasgāzes cenām, ja privātpersona 

iegādājas dabasgāzes kompresoru, tas, regulāri lietojot auto, 
atmaksājas trijos četros gados. Savukārt, uzņēmumos, kur 
CNG tiek pildīts biežāk un transports izmantots intensīvāk, 
atmaksāšanās laiks samazinās. 

Ar CNG darbināmo auto pieejamība Latvijas tirgū ir no-
drošināta visās transporta kategorijās. Piemēram, uzņēmums 
“Scania Latvia” gadā realizē apmēram 400 kravas automašī-
nas, simts no kurām ir darbināmas ar CNG vai LNG. Ne visi 
šie auto tiek izmantoti tikai Latvijā, tie brauc pa visu Baltijas 
reģionu, tomēr pārdoto auto apjoms ir vērā ņemams, kas 
norāda uz pozitīvām dabasgāzes mobilitātes tendencēm gan 
mūsu valstī, gan Baltijas reģionā kopumā. 

Privāto auto segmentā strādājošās kompānijas Škoda 
dīleris Latvijā “Auto 100” informē, ka ik gadu tiek pārdoti 
vairāki desmiti auto. Pārdošanai tiek piedāvāti trīs CNG auto 
modeļi, un lielākoties tos pagaidām iegādājas juridiskas, ne-
vis fiziskas personas. Protams, visiem CNG auto īpašniekiem 
un izmantotājiem ir viena kopīga vēlme: lai CNG staciju tīkls 
Latvijā augstu straujāk un aptvertu visus valsts reģionus. 

Tomēr bez CNG uzpildes infrastruktūras pieejamības kat-
ram potenciālajam CNG izmantotājam ir vajadzīga arī finansiā-
la motivācija mainīt ierasto benzīna vai dīzeļdegvielas auto uz 
CNG spēkratu. Šāda motivācija Latvijā šobrīd ir, jo, piemēram, 
akcīzes nodoklis dabasgāzei kā transporta degvielai ir būtiski 
mazāks nekā dīzeļdegvielai. Kā redzams “Virši-A” sagatavota-
jā informatīvajā grafikā, laikā, kad dīzeļdegviela ir dārgāka par 
CNG un uzņēmuma CNG auto nobrauc 12 000 km mēnesī, tiek 
ietaupīti no 1700 līdz 2000 eiro (EUR) mēnesī. Tā ir būtiska eko-
nomija, īpaši ņemot vērā, ka šeit iekļautas arī AdBlue izmaksas.

Bet kas notiek tagad, kad dabasgāzes cenas ir būtiski pieau-
gušas un faktiski sasniegušas dīzeļdegvielas cenas? Lai arī abu 
degvielu cenas ir ļoti tuvas, teju identiskas, uzņēmums ar CNG 
auto, kas nobrauc 12 000 km mēnesī, tāpat ieekonomē – tikai 
ekonomija no vairākiem tūkstošiem samazinās līdz vairākiem 

simtiem EUR. Tāpēc pat šobrīd, kad dabasgāzes cenas sasnie-
gušas rekordaugstas atzīmes, CNG auto izmantošana ir ekono-
miskāka par dīzeļdegvielas auto analogiem. 

Neviens neiegādājas auto uz gadu vai diviem – tā ir ilgter-
miņa investīcija, un “Virši-A” grafiks parāda, ka ilgtermiņā 
CNG auto ekspluatācija ir lētāka nekā dīzeļdegvielas auto eks-
pluatācija. Dabasgāzes cenu īslaicīgā kāpuma periodus ilgākā 
laika posmā viegli absorbē mēreno vai zemo cenu periodi.

Tomēr vislabāk CNG auto izmantošanas izdevīgumu 
jūt konkrētā salīdzinājumā: tā šī gada jūlijā brauciens no 
Tallinas ar CNG auto izmaksāja ap 9 EUR, bet benzīna vai 
dīzeļdegvielas auto gadījumā tie būtu apmēram 25 EUR, kas 
patiešām ir vērā ņemama ekonomija, ja degvielas izmaksas 
jāsedz no savas vai sava uzņēmuma kabatas.

Biometāna attīstības perspektīvas
Biometāna izmantošana transportā ir cieši saistīta ar da-

basgāzes uzpildes infrastruktūras attīstību, kā arī ar CNG 
auto skaita pieaugumu. Dabasgāze un biometāns ir savstar-
pēji aizstājami produkti, tomēr biometāna pašizmaksa ir un 
arī pārskatāmā nākotnē būs ievērojami augstāka nekā dabas-
gāzei. Tiesa, biometāns lēni, bet pamatīgi ienāk arī globālās 
enerģētikas dienaskārtībā. Par to liecina, piemēram, 2021. 
gada septembra sākumā klajā nākušais materiāls Det Norske 
Veritas Energy Transition Outlook 20217, kurā pirmo reizi 
pieminēts biometāns un analizētas biometāna attīstības ten-
dences atsevišķās valstīs un reģionos. Šī ir ļoti autoritatīva 
atskaite, kas pasaulē tiek lejupielādēta vairāk nekā 100 tūk-
stošus reižu. Vislielākais biometāna tirgus tiek prognozēts 
Ziemeļamerikā un Eiropā.

Latvijai ir visi priekšnoteikumi biometāna attīstībai. 
Diemžēl pagaidām mēs šajā jomā atpaliekam no citām Eiro-
pas valstīm. Bet, lai panāktu optimāla biometāna tirgus 

7   https://download.dnv.com/eto-2021-download 
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izveidi un, pats galvenais, izaugsmi Latvijā, jānodrošina kore-
lācija starp biometāna ražošanu un patēriņu pašu mājās. To 
iespējams panākt divos veidos: nodrošinot, ka viss saražotais 
biometāns tiek realizēts reģionāli caur vietējām biometāna uz-
pildes stacijām vai arī nodots dabasgāzes sadales un / vai pārva-
des sistēmā. Protams, iespējama ir arī abu variantu kombinācija.

Saražoto biometānu var ievadīt dabasgāzes pārvades vai 
sadales tīklos, tā ievadīto un arī patērēto daudzumu iezī-
mējot un kontrolējot ar izcelsmes apliecinājumu palīdzību. 
Izcelsmes apliecinājumiem jāattiecas arī uz biometānu, ko 
neievada dabasgāzes tīklos, bet tiešā veidā izmanto patēriņā. 
Paredzēts, ka izcelsmes apliecinājumus izsniedz dabasgāzes 
pārvades sistēmas operators AS „Conexus Baltic Grid”.

Biometānam jāatbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, tāpat 
šiem kritērijiem jābūt harmonizētiem arī ar ES standartiem, ņe-
mot vērā savienotos dabasgāzes tīklus. Nepieciešams nodrošināt 
pienācīgu atjaunīgās enerģijas uzskaiti, lai būtu iespējams veikt 
pārrobežu tirdzniecību. Jāsakārto arī likumdošanas un nor-
matīvā bāze, lai biometāna nodošana dabasgāzes tīklā atbilstu 
visām mūsu valstī pastāvošajām prasībām. Arī potenciālajiem 
biometāna ražotājiem jābūt pārliecībai, ka biometāna ražošanas 
bizness ir stabils, uz nākotni vērsts un skaidri caurredzams.

Biogāzes staciju būvniecība Latvijā aizsākās 90. gados, tomēr 
tikai pēc atbalsta mehānismu izveides 2007. un 2009. gadā bio-
gāzes nozares attīstība sāka ritēt straujāk. Šajā periodā biogāzes 
stacijas sāka būvēt lauksaimniecības atkritumu un biomasas 
pārstrādei. Taču, ņemot vērā nepieciešamību ierobežot obligātā 
elektroenerģijas iepirkuma komponentes (OIK) negatīvo ietekmi 
uz tautsaimniecību un ieviešot dažādus ierobežojumus, tai skaitā 
2012. gadā apturot jaunu ražošanas atļauju izsniegšanu, biogāzes 
staciju būvniecības apjomi strauji saruka. Pēdējā jaunā biogāzes 
stacija nodota ekspluatācijā 2015. gadā.

2019. gadā Latvijā darbojās 53 biogāzes stacijas. Elektroener-
ģiju koģenerācijas režīmā no biogāzes ražoja 52 biogāzes stacijas, 
savukārt, viena biogāzes stacija (AS “Cēsu alus”) elektroenerģiju 
neražoja, bet visu saražoto biogāzi sadedzināja dabasgāzes apku-

res katlā un iegūto siltumu izmantoja savos ražošanas procesos. 
Pēc biogāzes ražošanas izejvielu bāzes šīs 53 stacijas var iedalīt 
četrās nosacītās kategorijās: cieto sadzīves atkritumu uzglabā-
šanas poligoni (piecas stacijas), sadzīves notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas (viena stacija), pārtikas rūpniecības notekūdeņu un ra-
žošanas atlikumu pārstrāde (trīs stacijas), biogāzes stacijas, kas 
izmanto lauksaimniecības atkritumus (44 stacijas).

2020. gada sākumā atsevišķas stacijas brīvprātīgi atteicās 
no OIK un pārtrauca savu darbību. Turklāt sarežģītās finan-
siālās un juridiskās situācijas dēļ savu darbību apturēja vēl 
viena stacija. 2020. gada 1. jūnijā ar OIK atbalstu darbojās 
vairs tikai 49 biogāzes stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 
56,636 MW.

Savukārt, lai biogāzi izmantotu biodegvielas ražošanai 
vai ievadītu to dabasgāzes tīklā, ir jāizpilda vairāki notei-
kumi, kas galvenokārt ir saistīti ar biogāzes attīrīšanu līdz 
atbilstošai kvalitātei, ko nosaka Latvijas Republikas Minis-
tru kabineta noteikumi Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas 
kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzī-
bu un patērētāju informēšanas kārtību”8, kā arī Ministru ka-
bineta noteikumi Nr. 650 “Prasības biometāna un gāzveida 
stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un 
transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”9. 
Biogāzes enerģijas saturs ir krietni mazāks nekā biometāna 
enerģijas saturs, kas tiek panākts, pateicoties biogāzes kva-
litātes uzlabošanai, lai varētu to izmantot kā biodegvielu. 
Biometāns pēc savām enerģētiskajām īpašībām neatšķiras 
no dabasgāzes, un šobrīd pastāv dažādas tehnoloģiskās me-
todes, kā to saražot10.

8   https://likumi.lv/ta/id/119463-noteikumi-par-biodegvielas-kvalitates-prasibam-atbilstibas-noverte-

sanu-tirgus-uzraudzibu-un-pateretaju-informesanas-kartibu
9   https://likumi.lv/ta/id/285189-prasibas-biometana-un-gazveida-stavokli-parverstas-saskidrinatas-

dabasgazes-ievadisanai-un-transportesanai-dabasgazes-parvades-...
10   M. Prussi et al. Review of technologies for biomethane production and assessment of EU transport share 

in 2030. Journal of Cleaner Production 222 (2019), 565–572

gāze

““Eco Baltia” attīstības stratēģijās būtiska loma tiek pievērsta ietekmes uz vidi samazināšanai uzņēmuma iekšienē.  
Tāpēc pašsaprotams lēmums bija sākt pakāpenisku pāreju uz videi draudzīgāka transporta izmantošanu. 2020. 
gadā Rīgas ielās palaidām Latvijā pirmās piecas ar CNG jeb saspiesto dabasgāzi darbināmas atkritumu savākšanas 
automašīnas. Šogad to skaitu palielinām jau līdz kopumā desmit šādiem spēkratiem. 
Viens no galvenajiem ieguvumiem attiecībā uz vidi ir jau šobrīd vērojamais būtiskais CO2 samazinājums, 
salīdzinot ar līdzšinējo transportu, pat par 22 procentiem. Tāpat ne mazāk svarīgs ieguvums ir līdz pat 30% 
zemākas izmaksas par patērēto degvielu. Turklāt šīs automašīnas ir klusākas pilsētvidē, ko varētu novērtēt  
arī iedzīvotāji. 
Esam pārliecināti, ka šis ir tikai sākums pārejai uz videi draudzīgāku transportu ne tikai mūsu uzņēmumā, bet arī 
valstī kopumā. Jo Latvijai ir visi priekšnosacījumi, lai to virzītu arvien straujāk, tostarp attīstot degvielas uzpildes 
staciju infrastruktūru.

Māris Simanovičs 
AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs
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“Ar CNG darbināmie autobusi Jēkabpils ielās kursē jau kopš 2019. gada vasaras. Esam ļoti gandarīti par izdarīto 
izvēli, jo šajos divos gados esam pārliecinājušies par to ekonomisko izdevīgumu – ievērojamu degvielas izmaksu 
ietaupījumu un izdevīgu ekspluatāciju. 
Veco dīzeļdegvielas autobusu nomaiņa uz jaunajiem saspiestās dabasgāzes transportlīdzekļiem ļāvusi mums 
samazināt degvielas izmaksas līdz pat 40 procentiem, tādējādi saglabājot līdzšinējos braukšanas tarifus un atlaides, 
piemēram, bezmaksas braucienus skolēniem. Pasažieri un pilsētas iedzīvotāji atzinīgi vērtē to, ka CNG autobusi 
rada mazāku vides piesārņojumu pilsētā un ir daudz klusāki, ērtāki un mūsdienīgāki.

Jānis Sčerbickis
SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētājs

“Jau vairāk nekā trīs mēnešus kravu pārvadājumus veicam ar CNG darbināmām smagajām mašīnām. Darba   
ir daudz, un mašīnas tiek izmantotas gandrīz visu diennakti, šajos mēnešos mūsu piecas kravas automašīnas jau 
patērējušas vairāk nekā 20 000 kg CNG degvielas, nobraucot aptuveni 250 000 km. Ņemot vērā lielo degvielas 
patēriņu, esam pārliecinājušies par CNG degvielas efektivitāti, jo izmaksas par degvielu ir samazinājušās aptuveni 
par 15 procentiem. 
CNG izmantošanu ļoti ērtu padara netālu esošā publiskā uzpildes stacija Brocēnos, kurā, tāpat kā benzīnu vai 
dīzeļdegvielu, var ātri un ērti uzpildīt CNG.

Uldis Dzalbs 
AS “Būvmateriālu transports” valdes loceklis

gāze

Ja biometāns tiek ievadīts dabasgāzes pārvades sistēmā, 
kur minimālais spiediens ir 25 bāri (bar), tā spiediens ne-
drīkst pārsniegt sistēmas faktisko spiedienu vairāk par 5 bar. 
Ja biometāns tiek ievadīts dabasgāzes sadales sistēmā, tā spie-
diens var pārsniegt sistēmas spiedienu ne vairāk kā par 10% 
no faktiskā spiediena pieslēguma punktā. 

Lai veicinātu dabasgāzes uzpildes punktu izveidi Latvi-
jas teritorijā transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto 
dabasgāzi, un siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju sama-
zināšanu transportā, kā arī lai veicinātu pakāpenisku pāreju 
uz videi draudzīgākas un gaisa kvalitāti mazāk ietekmējošas 
degvielas izmantošanu, nepieciešams uz laiku līdz 2025. ga-
dam (ieskaitot) samazināt akcīzes nodokli dabasgāzei, kuru 
izmanto transportā. Šis samazinājums akcīzes nodokļa lik-
mei dabasgāzei kā degvielai ir vērā ņemams – līdz 1,91 EUR/
MWh (MWh – megavatstunda) jeb 20 EUR par 1000 m3 –, 
vienlaikus paredzot, ka no 2026. gada akcīzes nodokļa likme 
dabasgāzei kā transporta degvielai tiktu atkal palielināta – 
līdz 10 EUR/MWh jeb 105 EUR par 1000 m3.

Savukārt, biometānam šajā piecu gadu periodā būtu jā-
nosaka 0 EUR/MWh akcīzes nodokļa likme. Tomēr, salī-

dzinot ar potenciālo biometāna tirgus cenu, šāda nodokļu 
atlaide nenodrošinātu augstāku biometāna konkurētspēju 
salīdzinājumā ar dabasgāzi. Tāpēc vēlams piemērot arī citus 
atbalsta pasākumus, starp kuriem var minēt: izcelsmes ap-
liecinājumu sistēmas izveidi, pienākuma shēmas degvielas 
tirgotājiem izveidi, atbalstu biometāna infrastruktūras ievie-
šanai, sabalansētu investīciju atbalstu biometāna ražošanai 
un patēriņam.

Tuvākajos piecos gados Latvijā noteikti tiks realizētas pirmās 
pašmāju biometāna piegādes, ko varētu sagaidīt jau 2023. gadā. 
AS “Latvijas Gāze” kopā ar sadarbības partneriem paredz ražot 
biometānu un tālāk nodot to dabasgāzes tīklā. Iespējams, pie-
gādes varētu sākties arī agrāk, tomēr tas – Covid-19 pandēmijas 
seku ietekmē – nav garantēts. Jāņem vērā, ka katrai biometāna 
ražotnei nepieciešama biogāzes attīrīšanas iekārta, kuras ražo-
šana vien aizņem deviņus līdz divpadsmit mēnešus. Līdztekus 
tam ir jāizstrādā projekts un jāsagatavo fiziskā tīkla pieslēguma 
iespēja, kas prasa vēl apmēram gadu. Pagaidām Latvijā vēl ir 
arī daudz likumdošanas un tehnisko prasību neskaidrību, ku-
ras nepieciešams novērst pirms biometāna ražošanas projektu 
nodošanas ekspluatācijā. E&P
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