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1 Klimata pārmaiņu ietekme uz lauksaimniecību un mežsaimniecību
Latvijā
1.
Klimatisko parametru novērojumi pasaulē par vairāk nekā 100 gadu periodu pierāda, ka
klimats mainās. Tāpat kā pasaulē, arī Latvijā ilggadīgajā laika periodā ir konstatētas klimatisko
apstākļu izmaiņas, kas izpaudušās gan kā meteoroloģisko parametru vidējo vērtību, gan arī to
ekstremālo vērtību pārmaiņas. Latvijā pēdējo 50 gadu laikā (laika periodā no 1961. gada līdz
2010. gadam), līdzīgi kā citviet pasaulē. Latvijā novērota vienmērīga gaisa temperatūras
paaugstināšanās - gan gaisa temperatūras vidējās, gan arī maksimālajās un minimālajās
vērtībās. Vidējās gaisa temperatūras vērtības ir paaugstinājušās par 0,7 °C (1981.-2010. g.
attiecībā pret 1961.-1990. g), savukārt gada minimālā gaisa temperatūra pieaugusi par 1,9 °C,
bet gada maksimālā gaisa temperatūra vidēji Latvijā paaugstinājusies par 0,7 °C. Saskaņā ar
LVĢMC datiem 2018. gads (kopā ar 2000. un 2008. gadu) bija trešais siltākais gads
novērojumu vēsturē un vidējā gaisa temperatūra tajā bija +7,6°C (1,9°C virs klimatiskās
references perioda (1961.-1990. gada perioda) normas). Analizējot izmaiņas gaisa temperatūras
vērtībās nākotnē, redzams, ka Latvijā gada vidējā gaisa temperatūra turpinās paaugstināties. 1
2.
Mūsdienās nepārtraukti tiek pārspēti līdzšinējie rekordi gan vidējās un maksimālās
temperatūras, gan nokrišņu, vētru skaita un stipruma un citu parametru ziņā. Latvijas teritorijā
ir novērojama arī kopējās atmosfēras nokrišņu summas palielināšanās. Latvijā, tāpat kā citviet
pasaulē, pagājušā gadsimta otrajā pusē un šī gadsimta sākumā novērotas būtiskas ekstremālo
klimatisko parādību izmaiņas - biežākas kļuvušas ekstremāli karstas dienas un naktis, kā arī
dienas ar stipriem nokrišņiem, savukārt ekstremāli aukstas dienas tiek novērotas arvien retāk.
Konstatēts arī karstuma viļņu (ilgstošs, nepārtraukts karstuma periods) atkārtošanās gadījumu
skaita pieaugums, kas rada specifiskas problēmas īpaši pilsētu teritorijās. Saskaņā ar IPCC
prognozēm nākotnē gaidāma ekstremālo laikapstākļu (tai skaitā nokrišņu un vēja ātruma)
atkārtošanās biežuma un kontrastainības palielināšanās. Kontrastainību Latvijā ilustrē,
piemēram, 2017.gads, kad bija vērojamas stipras lietusgāzes vai 2018. gads, kas bija sausākais
gads novērojumu vēsturē. Dienu skaits ar stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem kopš 1961. gada
ir pieaudzis par attiecīgi vidēji divām un vienu dienu. Tiek prognozēts, ka nokrišņu daudzums,
kā arī dienu skaits ar stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem pieaugs arī turpmāk. 2
3.
Ekstremālas parādības neatkārtojas katru gadu, dažkārt pat norisinās tikai reizi
desmitgadē vai vēl retāk, un šis apstāklis pat pastiprina to bīstamību, jo dabas katastrofas var
piemeklēt iedzīvotājus nesagatavotus. Latvijā identificētie nozīmīgākie riski saistībā ar klimata
pārmaiņām ir sezonu, t.sk. veģetācijas perioda izmaiņas; ugunsgrēki; kaitēkļu un patogēnu
savairošanās, koku slimības, vietējo sugu izstumšana, jaunu sugu ienākšana; elpošanas sistēmu
slimību izplatība; infekcijas slimības, karstuma dūrieni; nokrišņu izraisīti plūdi, vējuzplūdi;
Elektropadeves traucējumi; noteces palielināšanās, hidroenerģijas svārstības; sasaluma
mazināšanās, kailsals, izkalšana; eitrofikācija; infrastruktūru bojājumi, aprīkojuma pārkaršana;
ūdens noteces samazināšanās vasaras sezonā. Klimata pārmaiņu ietekmes jau tagad rada lielus
finansiālus izdevumus, ietekmējot kultūru ražību atkarībā no sausuma/mitruma periodiem,
ievērojami palielinot neražas riskus. 3
4.
Katru gadu Latvijā dažādu abiotisku un biotisku faktoru dēļ daļa mežaudžu pilnīgi vai
daļēji zaudē augtspēju, kā rezultātā tās iet bojā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad
dominēja vējgāžu bojājumi, 2018. gadā platības ziņā būtiskākais mežaudžu bojājumu cēlonis
bija pārmērīgs mitrums, kas sastādīja 45% (577,7 ha) no visiem bojājumiem (1.1. attēls Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam
Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam
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Mežaudzes, kuras atļauts nocirst sanitārajā cirtē pēc VMD sanitārā atzinuma, pa bojājumu
cēloņiem 2018. gadā (ha)). Vējgāžu ietekmē gājuši bojā 28% (357,0 ha) bojāto audžu. Pārējie
bojājumu cēloņi saskaņā ar izsniegtajiem VMD sanitārajiem atzinumiem bijuši mazākā apmērā,
kā, piemēram, 2018. gada vasarā sauso laika apstākļu dēļ purvu un mežu platības cieta meža
ugunsgrēkos.
5.
Platības ziņā visvairāk bojātas izplatītāko koku sugu – egļu, bērzu un priežu – audzes.
Egļu un priežu audzes visvairāk bojājušas vējgāzes, bet bērzu audzes – pārmērīgs mitruma
daudzums. Egļu audžu bojāejā salīdzinoši nozīmīgs faktors bijis arī ūdens, kā arī mizgraužu un
citu stumbra kaitēkļu bojājumi. Apses visvairāk bojājuši pārnadži, bet ošus – slimības.

1.1. attēls. Mežaudzes, kuras atļauts nocirst sanitārajā cirtē pēc VMD sanitārā atzinuma, pa
bojājumu cēloņiem 2018. gadā (ha)
6.
Saskaņā ar nacionālā meža kaitēkļu monitoringa rezultātiem bīstamākā meža kaitēkļa –
egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) – populācija, salīdzinot ar 2017. gadu, ir nedaudz
pieaugusi, ko veicinājusi siltā vasara. Kopš 2012. gada aktuāla ir priežu audžu tīkllapsenes
(Acantholyda posticalis) savairošanās Daugavpils apkaimē. Šī kaitēkļa bīstamība saistīta ar tā
savairošanās ilglaicību – tā var ilgt vairāk nekā 10 gadus. Lai gan saskaņā ar LVMI “Silava”
datiem 2017. gada vasarā tika novērota ļoti intensīva tīkllapsenes lidošana un priežu audžu
defoliācija un kalšana, tomēr 2018. gada vasarā tīkllapseņu lidošanas aktivitāte bija ļoti zema,
un koku vainagi daļēji atjaunojās. Starp meža slimību aktualitātēm minams tas, ka 2018. gadā
vairākās vietās Latvijā (sevišķi Kurzemes reģionā) uz atsevišķiem ozoliem konstatēta 2017.
gadā jaunatklātā bīstamā ozolu slimība – akūtā ozolu kalšana. 4
7.
Lai uzlabotu spējas pielāgoties un sekmētu noturīgumu pret klimata pārmaiņām un to
radītajām sekām, kā arī izmantotu to radītās iespējas, ir izstrādāts Latvijas pielāgošanās klimata
pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam, kas paredz klimata ietekmju, ievainojamības
un risku izvērtējumu; pielāgošanās plānošanu; pielāgošanās pasākumu ieviešanu; monitoringu
un izvērtēšanu.5

4

VMD, LVMI “Silava” dati

Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2013.gadam
https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030gadam
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8.
Tā kā lauksaimniecība un mežsaimniecība ir tieši pakļautas laikapstākļu ietekmei, ir
nozīmīgi noteikt nepieciešamos pielāgošanās pasākumus un veidot ieteikumus
konkurētspējīgas nozares tālākai attīstībai, minimizējot klimata pārmaiņu ietekmē radušos
riskus un realizējot klimata pārmaiņu potenciālos ieguvumus.
9.
Klimata pārmaiņu ietekmē Lauksaimniecībā būtiskākie konstatētie riski ir sējumu un
stādījumu izsalšanas kailsalā risks, kultūraugu un dzīvnieku slimību un kaitēkļu izplatības risks,
ražas un ražas kvalitātes zuduma nokrišņu dēļ ražas novākšanas laikā risks, izkalšanas risks,
straujākas augsnes izžūšanas risks un ilgstošu karstuma viļņu ietekmes risks. Savukārt
mežsaimniecībā būtiskākie ir koku slimību un kaitēkļu izplatības risks, vētras risks un ziemas
sasaluma trūkums, kas apgrūtina mežizstrādi. Riskiem ir novērojama galvenokārt ekonomiskā
ietekme. Sociālā ietekme veidojas pastarpināti no ekonomiskās: samazinoties konkrētu
kultūraugu ražībai, samazinās saimniecības īpašnieku labklājība, kā arī saimniecības iespējas
nodarbināt darbiniekus, tādējādi atstājot sociāli ekonomisku ietekmi uz reģionu, kurā
saimniecība atrodas. Īpaši jūtama šo risku ietekme ir gadījumos, ja tiek skartas vairākas
saimniecības vienā reģionā (piemēram, jāizkauj dzīvnieku slimības skarti ganāmpulki vai
sasalstoša lietus bojājumi).
10.
Finansiālā ietekme mežsaimniecībā novērtējama tikai aptuveni, ņemot vērā VMD datus
par sanitārajām kailcirtēm pēdējos 10 gados, mežaudžu sadalījumu pa koku sugām un
vecumstruktūru saskaņā ar Meža statistiskās inventarizācijas datiem un pieņēmumus par
bojātās koksnes apjomu vai pieauguma samazinājumu. Veicot šādus aprēķinus konstatēts, ka,
piemēram, vētru radītie tiešie zaudējumi meža īpašniekiem pēdējā desmitgadē bijuši ap 164
milj. euro, savukārt dendrofāgo kukaiņu radītie - ap 36 miljoniem euro. 6

2 SEG emisijas
11.
Latvijas kopējās valsts SEG emisijas bez ZIZIMM ar netiešo CO 2 2017. gadā bija 11
325.33 kt CO2 ekv. (1.2.attēls – SEG emisiju avotu struktūra). Latvijā pārbaudītās ETS emisijas
2017. gadā bija 2 049,81 kt CO2 ekvivalenta, ne-ETS 2017. gadā bija 9 271,02 kt CO 2
ekvivalenta, kas veido 81,9% no kopējām SEG emisijām, izņemot ZIZIMM un ieskaitot netiešo
CO2. SEG emisijas, neieskaitot ZIZIMM, ir samazinājušas par 0,7% salīdzinot ar 2005.gadu,
savukārt, ieskaitot ZIZIMM, pieaugušas par 17%.

Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2013.gadam
https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030gadam
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1.2. attēls. Latvijas SEG emisiju avotu struktūra (2017), Avots: 2019.gada SEG inventarizācija,
https://unfccc.int/documents/194812
12.
Lauksaimniecības nozare 2017. gadā radīja 23,6% jeb 2 782,3 kt CO2 ekv. no kopējām
SEG emisijām. SEG emisijas 2017. gadā palielinājās par 0,6% salīdzinājumā ar 2016. gadu, jo
palielinājās aitu, mājputnu, piena liellopu ražība, kā arī apsaimniekotās organiskās augsnes
platība un palielinājās kaļķu un urīnvielas izmantošana augsnēs.
13.
Lauksaimniecības izraisītās SEG emisijas kopš 1990. gada ir samazinājušās aptuveni
par 50,5%. Ņemot vērā 1990. gadu sākumā notikušās ģeopolitiskās izmaiņas Latvijā un tām
sekojošo dramatisko lauksaimnieciskās ražošanas kritumu, tomēr kopš 2000. gada, attīstoties
lauksaimnieciskajai ražošanai, Latvijā ir vērojama pakāpeniska un stabila siltumnīcefekta gāzu
emisiju apjoma palielināšanās (+16,7 % no 2005. gada līdz 2017. gadam), kas netieši norāda
uz sektora attīstību (1.3. attēls).
14.
Lai arī ir vērojama lauksaimniecības sektora izaugsme, ražošana salīdzinājumā ar
Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem joprojām ir ekstensīva un efektivitāte ir zema, kas
atspoguļojas gan SEG emisiju, gan lauksaimniecības pievienotās vērtības rādītājos.
15.
Lauksaimniecības SEG emisijas Latvijā veido metāna (CH 4) emisijas, kas veidojas
barības fermentācijas procesos atgremotāju dzīvnieku zarnās; metāna un vienvērtīgā slāpekļa
oksīda (CH4 un N2O) emisijas no kūtsmēslu apsaimniekošanas, vienvērtīgā slāpekļa oksīda
(N2O) emisijas no veidojas no lauksaimniecības augšņu apstrādes/izmantošanas un oglekļa
dioksīda (CO2) emisijas no veidojas no augšņu kaļķošanas un urīnvielas (karbamīda)
izmantošanas kultūraugu mēslošanai; organisko augšņu nosusināšanas un kultivēšanas.
Lauksaimniecības SEG emisiju tendence CO 2 ekvivalentā pa kategorijām parādīta 1.3. attēlā.
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1.3. attēls. Lauksaimniecības nozares SEG emisiju tendence 1990. –2017. gadā (kt CO2 ekv.)
Avots: 2019.gada SEG inventarizācija, https://unfccc.int/documents/194812
16.
No lauksaimniecības sektora kopējām SEG emisijām, emisijas no lauksaimniecības
augsnēm 2017. gadā veidoja 60,8.5%, emisijas no lauksaimniecības dzīvnieku zarnu
fermentācijas procesiem – 31,2%, emisijas no kūtsmēslu apsaimniekošanas radīja 6,8% ,
savukārt kaļķošana un karbamīda izmantošana kopā veidoja 1.2% no kopējām lauksaimniecības
emisijām (1.4. attēls).

1.4. attēls. Lauksaimniecības sektora SEG emisiju sadalījums 2017. gadā (%) (datu avots: 2019.
gada iesniegtās SEG inventarizācija )
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17.
89.5% no kopējām metāna emisijām ir saistītas ar dzīvnieku (galvenokārt piena un gaļas
liellopu) zarnu fermentācijas procesiem un 10.5% no kūtsmēslu apsaimniekošanas (1.5. attēls).
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1.5. attēls. CH4 emisijas no lauksaimniecības dzīvnieku zarnu fermentācijas procesiem un
kūtsmēslu apsaimniekošanas (kt) (datu avots: Latvia’s National Inventory Report 1990 – 2016)

18.
Salīdzinājumā ar 2005. gadu palielinājušās arī kopējās N2O emisijas. Visvairāk N2O
emisijas rodas no lauksaimniecības augšņu apstrādes, un tikai aptuveni 5% N 2O emisijas ir
saistītas ar kūtsmēslu apsaimniekošanu (1.6. un 1.7. attēls).
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1.6. attēls. N2O emisijas no lauksaimniecības augšņu apstrādes (kt) (datu avots: Latvia’s
National Inventory Report 1990 – 2016)
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1.7. attēls. N2O emisijas no kūtsmēslu apsaimniekošanas (kt) (datu avots: Latvia’s National
Inventory Report 1990 – 2016)

19.
Latvijā esošajā LIZ ap 40% augšņu ir palielināts skābums (pH), šīs platības ir
nepieciešams kaļķot, lai palielinātu augšņu kvalitāti un kāpinātu ražošanas efektivitāti, attiecīgi
gūtu labas proteīnaugu un citu kultūraugu ražas. Tāpēc CO2 emisiju pieaugums kopš 2005. gada
(1.8. attēls) ir saistīts arī ar augsnes kaļķošanas materiālu un karbamīda izmantošanas apjomu
palielināšanos valstī - kaļķošanas materiālu apjoms 2016. gadā sasniedza 49.3 tūkst. tonnas,
savukārt izmantotais karbamīda apjoms sasniedza 10815 tonnas.7 Pēc CSP datiem 2016.gadā ir
nokaļķoti vidēji 23 476 ha augšņu, tomēr kalcija izskalošanās un iznese ar ražu turpinās, īpaši
intensīvu nokrišņu apstākļos. Lai novērstu augšņu turpmāko paskābināšanos, Latvijā ik gadu
vajadzētu nokaļķot 100 tūkstošus hektāru lauksaimniecības zemju. Kanādā veiktie ilggadīgie
pētījumi par kaļķošanas ietekmi uz kultūraugu audzēšanas praksi (Soon, Arshad, 2005; van
Roestel, 2014) norāda, ka kaļķošanas ietekmē ilgtermiņā samazinās tiešās un netiešās N 2O
emisijas, jo N patēriņš samazinās (graudaugiem, rapsim un pākšaugiem vidēji mēslojuma
patēriņš samazinās par 20%). 8

2018. gada iesniegtās SEG inventarizācijas kopsavilkums,
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Klimats/Majas_lapai_LVGMC_2018_seginvkopsavil
kums_24052018.pdf
8
LLU (2018), Autoru kolektīva monogrāfija “Siltumnīcefekta gāzu emisiju Samazināšanas iespējas ar klimatam
draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā”
7
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1.8. attēls. CO2 emisijas no karbamīda izmantošanas un augšņu kaļķošanas (kt) (datu avots:
Latvia’s National Inventory Report 1990 – 2016)

20.
Latvijas lauksaimniecība ir viena no Eiropas Savienības valstīm ar vismazāko
nelabvēlīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām uz 1 LIZ ha. Latvijā ir piektais zemākais rādītājs
starp Eiropas Savienības dalībvalstīm pēc SEG emisijas no lauksaimniecības nozares uz vienu
LIZ ha ar mazu ietekmi uz klimata pārmaiņām – 1,3 tonnas, CO2 ekvivalents, kas ir uz pusi
mazāks kā vidējais rādītājs Eiropas Savienībā – 2,6 tonnas, CO2 ekvivalents. (1.9.attēls).

1.9.attēls. Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisija no lauksaimniecības nozares uz vienu LIZ
ha ES dalībvalstīs 2018.gadā, tonnas. Avots: Eurostat
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21.
Salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Eiropas Savienības valstīs, SEG emisijas uz vienu
saražotās lauksaimniecības produkcijas vienību ir samērā augstas. 9, 10, 11 Salīdzinājumā ar
pārējām Eiropas valstīm Latvijā ir liels emisiju apjoms uz saražotās produkcijas vienību
vērtības izteiksmē , kas liecina, ka lauksaimniecībā resursu izmantošana nav efektīva. Attīstībai
būtu jāizvēlas ilgtspējīgas intensifikācijas ceļš, atsaistot izmantoto ražošanas faktoru
pieaugumu no saražotās produkcijas apjomu pieauguma. 12
22.
Tiek prognozēts, ka SEG emisijas līdz 2020. un 2030. gadam no lauksaimniecības
sektora turpinās palielināties (2020.gadā 21%, 2030.gadā 30%) (1.10.attēls), galvenokārt,
palielinoties kultūraugu sējumu platībai, izmantotā slāpekļa minerālmēslu un kaļķojamā
materiāla apjomam, kā arī palielinoties liellopu un aitu skaitam.13, 14, 15

1.10.attēls. Latvijas lauksaimniecības SEG emisijas (2005.-2016.gads), to prognozes (2017. 2030.gads) un samazināšanas iespējas ar pasākumiem (2017.-2030.gads), kt CO2eq

ZM, Klimata pārmaiņās un lauksaimniecība, https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/klimataparmainas-un-lauksaimnieciba?nid=1129#jump
10
ZM Progresa ziņojums (2017), Progress report under EU Decision 529/2013/EU Article 10, Information on
LULUCF
actions
in
Latvia,
Riga,
2017,
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/03/51/LULUCFactionplan_progress_report
_21042017.pdf
11
Grīnfelde I., Bērziņa L., Lauva D., Šņore Z., Oficiere S. (2014), Rokasgrāmata lauksaimniekiem SEG
aprēķināšanai
saimniecības
līmenī
un
tā
samazināšanas
pasākumi,
http://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/1670/4_1_4_2_LLU_Rokasgramata_SEG_2014.pdf
12
Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā – daudzfaktoru ietekmes izvērtējums efektīvas
zemes izmantošanas risinājumu piedāvājumā (2017) Pētījums: projekta vadītājs I.Pilvere, LLU.
13
Fizikālās Enerģētikas institūts (2011. gada decembris), Pētījuma “Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un
piesaistes prognožu līdz 2020. gadam sagatavošanas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.
280/2004/EK” atskaite, www.varam.gov.lv
14
Ministry of Environmental Protection and Regional Development (2015), Latvia’s second biennial report under
the UNFCCC, https://unfccc.int/sites/default/files/br2_latvia_30122015_final__resubmission.pdf
15
Fizikālās Enerģētikas institūts (2015. gada decembris), Latvijas SEG emisiju un piesaistes prognožu
sagatavošana 2015., 2020., 2025., 2030., 2035. un 2050. gadam galvenajās tautsaimniecības nozarēs (Līguma Nr.
26/2015). Atskaite par 1. un 2. etapu
9
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23.
Atbilstoši ES izvirzītajiem mērķiem SEG emisiju samazināšanai ne-ETS sektorā 16,
Latvijai līdz 2020. gadam, salīdzinājumā pret 2005. gadu atļauts SEG emisiju palielinājums par
17%, taču jau 2030. gadā ir jāpanāk 6% samazinājums. 17 Konkrēti mērķi SEG emisiju
samazināšanai no lauksaimnieciskās darbības nav definēti.
24.
Lai veiktu SEG emisiju samazinošos pasākumus Latvijā ir izstrādāts Nacionālais
enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam, kas nosaka Latvijas valsts enerģētikas un
klimata politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem desmit gadiem,
ņemot vērā ieskicētos ilgtermiņa attīstības virzienus, t.sk. ietverot SEG emisiju samazināšanas
un CO2 piesaistes saglabāšanas un palielināšanas pasākumus lauksaimniecības un zemes
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības darbībās.

3 Oglekļa piesaiste un uzkrāšana
25.
Organiskās augsnes Latvijā aizņem salīdzinoši nelielu daļu no lauksaimniecības zemes
kopējās platības, bet SEG emisijas īpatsvars no kopējām augsnes emisijām veido 54%. Tomēr
tikai daļa no tām pilnībā atbilst IPCC hidromorfo augšņu definīcijai, novecojošā kartogrāfiskā
materiāla dēļ (veidotas pirms ~50 gadiem, precizitāte un vērtēšanas kritēriji neatbilst
mūsdienām), tāpēc tikai daļu var uzskatīt par organiskajām augsnēm, un šo daļu nevar precīzi
identificēt. Saskaņā ar 2017.gadā veikto pētījumu18 42% no organiskajām augsnēm tiek
izmantotas graudaugu, eļļas augu un pākšaugu audzēšanai, savukārt 40% tiek izmantota pļavām
un ganībām. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 ietvaros ir pieņemts lēmums
Latvijā līdz 2023. gada beigām aktualizēt vēsturisko karti ar kūdras jeb hidromorfo augšņu
izplatības punktiem lauksaimniecības zemēs. Uz vēsturisko karšu materiālu pamata tiks veikti
mērījumi dabā un iegūta precīza informācija, kā rezultātā 2024. gadā Latvijai būs pieejams
aktualizēts kūdras augšņu izplatības telpisko datu slānis, tomēr netiks nodrošināti dati
lauksaimnieku līmenī vai precīzu lauku līniju robežās.

Ne-ETS sektors: mazās stacionārās sadedzināšanas iekārtas, transports (izņemot starptautisko aviāciju un
kuģniecību), ES ETS neiekļautie rūpnieciskie procesi, lauksaimnieciskā darbība, atkritumu apsaimniekošana
17
Prūse I. (2018.gada 31.maijs), Latvijas klimata politika emisiju samazināšanai un klimatnoturīguma
sasniegšananai (prezentācija)
18
Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā – daudzfaktoru ietekmes izvērtējums efektīvas
zemes izmantošanas risinājumu piedāvājumā (2017) Pētījums: projekta vadītājs I.Pilvere, LLU.
16
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1.11.attēls. Organisko augšņu izplatība aramzemēs un zālājos no 1990. līdz 2050.gadam.
Avots: Pārskats par LLU pētījumu “Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO₂) piesaistes uzskaites sistēmas
pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana” [37. lpp]
http://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/Nosleguma%20atskaite%20V01%20AL.pdf

4 Mežu nozare
26.
Kopējā valsts SEG emisiju bilancē svarīga ir CO 2 piesaiste/uzkrāšana, kur vislielākā
ietekme ir meža nozarei un ZIZIMM sektoram kopumā. Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs
oglekļa piesaisti ietekmē zemes lietojuma veids, platība, audzētās kultūras un ražība. Mainot
zemes lietojuma veidu, notiek oglekļa krājumu izmaiņas augsnē. Piemēram, mežaudžu
izveidošana mazproduktīvās platībās ievērojami palielina CO 2 piesaisti.19 Oglekļa
piesaistīšanas spēja augošajai biomasai zālājos parasti ir augstāka nekā biomasai apstrādātā
augsnē (aramzemē). Tomēr, dati, kas sniegti SEG inventarizācijas ziņojumā par 1990.-2016.
gadu par SEG emisijām un oglekļa dioksīda piesaisti liecina, ka SEG emisiju bilance gan
zālājiem, gan aramzemei ir pozitīva, t.i. SEG emisijas galvenokārt no organiskajām augsnēm
daudzkārt pārsniedz augošās biomasas CO2 piesaistes spēju.
27.
Kopējās SEG emisijas ZIZIMM sektorā 2017. gadā bija -1 706.85 kt CO2 ekv. SEG
kopējā neto piesaiste 2017. gadā samazinājās par 83% salīdzinājumā ar 1990. gadu galvenokārt
mežizstrādes apjoma pieaugums, mežu novecošanās, meža zemju transformācija par
apdzīvotām vietām, dabiski apmežotu zemju transformācija par aramzemēm un ganībām.
Zemes lietojuma pārveidošana par aramzemi ir saistīta galvenokārt ar koksnes veģetācijas
atdalīšanu no dabiski apmežotas lauksaimniecības zemes, kas pamesta 1980. un 1990. gados.
Lai gan dzīvās biomasas pieaugums meža zemē un apmežotajā zemē joprojām ir lielāks nekā
oglekļa zudumi komerciālās cirtes un dabiskās mirstības dēļ, atšķirība starp guvumiem un
zaudējumiem samazinās, samazinot CO 2 neto izdalīšanos meža zemēs. Tādējādi kopējais
dzīvās biomasas apjoms meža zemēs aizvien pieaug. Kopsavilkums par neto emisijām, ieskaitot
nocirstas koksnes produktus, redzams 1.12. attēlā. Kopējās SEG emisiju svārstības pēdējo gadu
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (2017. gada jūnijs), Zinātniskā pētījuma “Zemes izmantošanas
optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā” 2.starpatskaite
19
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laikā (piemēram, maksimums 2014. gadā) galvenokārt ir saistītas ar ikgadējām CO 2 izvadīšanas
izmaiņām dzīvajā biomasā meža zemē, ko izraisa izmaiņas meža īpašībās un apsaimniekošanā
(dzīvās biomasas bruto pieaugums gadā, dabīgā mirstība, mežistrādes apjoms utt.).
Vissvarīgākais ietekmes faktors ir mežizstrādes apjoms (piemēram, maksimums 1999. un 2014.
gadā).

1.12. attēls. Neto emisiju tendence ZIZIMM sektorā 1990. –2017. gadā (kt CO2 ekv.). Avots:
Latvia’s National Inventory Report 2019

28.
Neto gada SEG emisiju absolūts pieaugums ZIZIMM sektorā 2017. gadā, ja salīdzina
ar 1990. gadu, ir 8 122,1 kt CO 2 ekv., galvenokārt pateicoties dzīvās biomasas neto CO 2
izvadīšanas samazinājumam meža zemēs (par 13 157,9 kt CO 2 ekv. laikposmā no 1990. līdz
2017. gadam). Laikā no 1990. līdz 2017. gadam emisijas palielinājās arī infrastruktūrā (par 48,9
kt CO2 ekv.) un mitrājos (par 208,1 kt CO2 ekv.). Aramzemē un zālājos emisijas no 1990. līdz
2017. gadam samazinājās attiecīgi par 628,1 un 1147.3 kt CO 2 ekv. (1.13.attēls). Aramzemes
emisiju samazinājumu izraisa organisko augšņu mineralizācija aramzemē un aramzemes
pārvēršana zālājos. Tāpat emisiju samazinājumu zālājos izraisa organisko augsnes platību
samazināšanās un zālāju apmežošana.

1.13.attēls. SEG emisiju un piesaistes bilance aramzemēs un zālājos (kt CO 2 ekv.). Avots:
Latvia’s National Inventory Report 1990 – 2016
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29.
Meži ir ievērojams CO2 piesaistītājs, aizņemot 52% no Latvijas teritorijas. Mežainuma
un krājas pieauguma palielināšanās stabili un pozitīvi ietekmē oglekļa uzkrāšanos. Vērojama
arī stabila tendence krājas pieaugumam, sasniedzot 677 milj. kubikmetru, un tas nozīmē, ka
mežaudžu ražība uzlabojas, attiecīgi nodrošinot Latvijai pozitīvu siltumnīcas efekta gāzu
bilanci. CO2 piesaistes palielinājums pēdējos gadu desmitos mežos veidojies, pateicoties meža
hidrotehniskajai meliorācijai, mākslīgajai meža atjaunošanai ar augstvērtīgu ģenētisko
materiālu un meža kopšanas (retināšanas) koncepcijas maiņai.
30.
Meža ieaudzēšana ir gan ekonomiski, gan vides ziņā efektīvs veids, kā izmantot
kādreizējās lauksaimniecības zemes (galvenokārt pamestas ganības, citu izmantoto platību –
bijušo karjeru), kuras vairs neizmanto pārtikas vai lopbarības audzēšanai. Šis ir visefektīvākais
LAP 2014-2020 paredzētais klimata pārmaiņu mazināšanas pasākums. Meža ieaudzēšana
nodrošina CO2 uzkrāšanos dzīvajā un nedzīvajā biomasā, kritalās un augsnē (tikai mazāk
auglīgā un noplicinātā augsnē)20.
31.
Meža kopšana uzlabo mežaudžu veselību un samazina bojājumu risku, nodrošinot
papildus CO2 piesaisti dzīvajā biomasā, kā arī palielina par 10 līdz 15% oglekļa uzkrājumu
koksnes produktos. Līdzīgi mežaudžu atjaunošana pēc dabas katastrofām ietekmē oglekļa
uzkrājumu dzīvajā biomasā, atmirušu koksni, kritalas un oglekļa krātuves augsnē; attiecīgi
palielinot CO2 piesaisti no atmosfēras. 21
32.
Meža apsaimniekošanā un ieaudzēšanā, visefektīvākais pasākums SEG emisiju
samazināšanai ir meža ieaudzēšana, jo īpaši organiskajās augsnēs. Tās ir iespējams identificēt
pēc meža tipa. Organiskās augsnes ir sastopamos tajos meža tipos, kas klasificējami kā kūdreņi.
Meža ieaudzēšana vidēji no viena hektāra SEG emisijas ļauj samazināt par
5,88 tonnām CO2 ekv. ha-1 gadā minerālaugsnēs, kamēr organiskajās augsnēs samazinājums
ir pat 25.84 tonnas CO2 ekv. ha-1 gadā.
33.
Mērķtiecīga meža atjaunošana ar atbilstošu materiālu nodrošina piesaisti dzīvajā
biomasā vidēji 50 tonnas CO2 uz vienu hektāru meža apsaimniekošanas cikla ietvaros. Ar
kokiem dabiski aizaugušās platībās, kur koku biezība ir zema un ir nepieciešama apaugušās
platības papildināšana ar stādmateriāliem, iespējams sasniegt 2.73 tonnas CO2 ekv. ha-1 gadā
emisiju samazinājumu.
34.
Kaut arī valdošās sugas nomaiņa īstermiņā nesniedz SEG emisijas mazinošu efektu,
SEG emisiju samazinājumu iespējams gūt ilgtermiņā. Tā kā Latvijai saistoši ir klimata mērķi
gan uz 2030. gadu, gan arī pēc 2050. gada, tad vērtējot ilgtermiņā (sākot no 20-30 gadu perioda)
valdošās sugas nomaiņa no baltalkšņa un blīgznas audzēm uz saimnieciski vērtīgo sugu audzēm
– bērza, priedes, egles, sniedz SEG emisiju samazinājumu.
35.
Meliorācijas sistēmu uzturēšana un atjaunošana mežos, saglabājot augu veģetācijai
normālu mitruma režīmu augsnē, nodrošina augu augšanas rezultātā notiekošo augu gāzu
apmaiņu un pastāvīga apjoma CO2 piesaisti. Pārmitrās zemēs augu veģetācija samazinās, t.sk.
CO2 piesaiste, vai sākas augu daļu atmiršana. Tāpēc tikai labi drenētas un aerētas augsnes
nodrošina oglekļa līdzsvaru, kuru nodrošina normāla augu elpošana un fotosintēze, tādejādi
veicina SEG piesaistes palielināšanos un kopējo SEG emisiju samazināšanos. Gan
organiskajās, gan minerālaugsnēs, renovējot meliorācijas sistēmas mežā, vidējās SEG emisiju
izmaiņas ir ar mīnuss zīmi, kas norāda uz SEG emisiju samazinājumu. Lielākais SEG emisiju
samazinājums sasniedzams āreņos priedes mežaudzēs, kur samazinājums sasniedz
3,7 tonnas CO2 ekv. ha-1 gadā.22
20

INFORMĀCIJA PAR ZEMES IZMANTOŠANAS, ZEMES IZMANTOŠANAS MAIŅAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS (LULUCF)
DARBĪBĀM LATVIJĀ ZIŅOJUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA NR. 529/2013/ES PAR LULUCF DARBĪBĀM 10. PANTU
21
Jansons & Baumanis, 2008; Lazdiņš et al., 2012.b, 2013
22
AREI, Metodoloģiskie risinājumi LAP 2014-2020 pasākumu ieguldījuma novērtēšanai klimata prioritātē mērķa virzienā
Veicināt oglekļa uzglabāšanu un piesaisti mežsaimniecībā, 2018
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36.
Hidrotehniskās meliorācijas sistēmu renovācijas kopējā ietekme lauksaimniecības un
meža zemēs veido vidēji 1,2 tonnas CO2 ekv. uz 1 hektāru zemes. Tā kā nosusināšanas grāvji,
lai novadītu lieko ūdeni, var stiepties caur dažādām zemes kategorijām, meliorācijas sistēmu
renovācija vienā zemes kategorijā ietekmē meliorācijas sistēmu funkcionalitāti citā zemes
kategorijā. Daudzos gadījumos nav iespējams nodrošināt sekmīgu hidrotehniskās meliorācijas
sistēmu darbību meža zemēs, ja netiek veikta renovācija arī lauksaimniecības zemēs un otrādi. 23
37.

Šobrīd meliorācijas sistēmu atjaunošana notiek nepietiekamos apmēros.

38.
Ņemot vērā tikai pašreiz realizētos LAP 2014-2020 pasākumus, kopējais SEG
samazinājums no pasākumiem mežā (ieskaitot meliorāciju) līdz 2020. gadam (6 gadu periodā)
būs ap 974 tūkst. CO2 ekv. (skat. 1.14.attēlu). Vislielākais emisiju samazinājums tiks panākts
ar pasākumu meliorācijas sistēmu renovācija mežā, kura rezultātā SEG emisiju samazinājums
sasniegs 837 tūkst. CO2 ekv. Ievērojamu devumu sniedz arī jaunaudžu kopšana, kuras rezultātā
tiek sasniegts 128 tūkst. CO2 ekv. samazinājums. Galvenokārt, tas saistīts ar meliorācijas
sistēmu renovācijas un jaunaudžu kopšanas pasākuma lielo platību attiecībā pret citiem
pasākumiem. Sagaidāms ka LAP pasākumu ietekmē, nākamo 50 gadu laikā izdosies uzkrāt līdz
pat 9100 tūkst. tonnas CO2 ekv. emisiju samazinājumu 2064. gadā. 24

1.14.attēls. Kumulatīvais SEG emisiju samazinājums. Avots: AREI

AREI, Metodoloģiskie risinājumi LAP 2014-2020 pasākumu ieguldījuma novērtēšanai klimata prioritātē mērķa
virzienā Veicināt oglekļa uzglabāšanu un piesaisti mežsaimniecībā (MV 5E), 2018
24
AREI, Metodoloģiskie risinājumi LAP 2014-2020 pasākumu ieguldījuma novērtēšanai klimata prioritātē mērķa
virzienā Veicināt oglekļa uzglabāšanu un piesaisti mežsaimniecībā (MV 5E), 2018
23
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Situācijas novērtējums ilgtspējīgas enerģētikas jomā

1.15.attēls. Atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvars, 2017.gads. Avots: Eurostat
(tiešsaistes datu kods: nrg_ind_ren)
39.
2018. gadā kopējais atjaunīgo energoresursu (AER) patēriņš Latvijā bija
76,8 petadžouli (PJ), liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati (CSP). Salīdzinot ar
2017. gadu, AER patēriņš samazinājies par 4,5 %, bet piecu gadu laikā pieauga par 13,1 %.
AER patēriņa samazinājumu 2018. gadā ietekmēja hidroenerģijas (HES) un vēja enerģijas
(VES) saražotā apjoma samazinājums.
40.
Galvenie AER veidi Latvijā ir kurināmā koksne (malka, koksnes atlikumi, kurināmā
šķelda, koksnes briketes, koksnes granulas) un hidroresursi. To īpatsvars kopējā energoresursu
patēriņā 2018. gadā veidoja 35,2 %
41.
Kurināmā koksne AER patēriņā veido 80,9 %. Latvijā kurināmā koksne ir vairāk
izmantotais AER. Kurināmās koksnes īpatsvars AER patēriņā piecu gadu laikā samazinājās par
1,4 procentpunktiem, savukārt salīdzinājumā ar 2017. gadu pieauga par 7 procentpunktiem,
pērn sasniedzot 80,9 %. Piecu gadu laikā biogāzes (atkritumu poligonu gāze, notekūdeņu dūņu
gāze, cita biogāze) patēriņš pieauga par 16,2 %, bet salīdzinājumā ar 2017. gadu samazinājās
par 6,6 %, 2018. gadā sasniedzot 3,6 PJ.
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1.16.attēls.
Atjaunīgo
energoresursu
patēriņš
Latvijā
Avots:
CSP.
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/vide-energetika/energetika/meklettema/2485-atjaunigo-energoresursu-paterins-2018-gada

42.
Kurināmās koksnes patēriņš piecu gadu laikā audzis par 11,1 % un 2018. gadā sasniedza
62,2 PJ (1.16.attēls), vislielākie patērētāji – mājsaimniecības (36% kopējā kurināmās koksnes
patēriņa).
2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, saražotās kurināmās šķeldas daudzums
pieauga par 10,8 %, ko sekmēja to izmantošana koksnes granulu ražošanā. Pērn eksportēja
30,9 PJ koksnes granulu, kas ir par 9,9 % vairāk nekā 2017. gadā.
43.
Piecu gadu laikā pārveidošanas sektorā 25 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
patērētās kurināmās koksnes īpatsvars palielinājies par 7,2 procentpunktiem, 2018. gadā
sasniedzot 35,1 % no kopējā pārveidošanas sektorā patērētā. Tas ir saistīts ar koģenerāciju
staciju pāreju no dabasgāzes uz kurināmās šķeldas izmantošanu elektroenerģijas un
siltumenerģijas ražošanai. Salīdzinājumā ar 2017. gadu kurināmās koksnes patēriņš
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai palielinājās par 3,6 %, pērn sasniedzot 20,1 PJ.
Visvairāk pārveidošanas sektorā izmanto kurināmās šķeldas, un tās īpatsvars kurināmās
koksnes patēriņā bija 94,7 %, 2018. gadā sasniedzot 19,1 PJ.
44.
2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, par 43,6 % samazinājās saražotā primārā
elektroenerģija – no tā hidroelektrostacijās (HES) samazinājums par 44,5 % un vēja
elektrostacijās (VES) – par 18,7 %. Pērn HES saražoja 2 432 GWh un VES – 122 GWh
VES. Elektroenerģijas ražošanas samazinājumu pērn visvairāk ietekmēja zemā izstrāde HES,
kas skaidrojama ar netipiski sausu un garu vasaras periodu ar zemiem ūdenstilpju līmeņiem un
zemu ūdens pieteci Daugavā.

Pārveidošanas sektors ietver patērēto energoresursu apjomu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai un
pārdošanai, kā arī kūdras brikešu un kokogļu ražošanai.
25
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1.17.attēls. Saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem.
45.
Latvijai noteiktais mērķis no AER saražotās enerģijas īpatsvaram 2020. gada enerģijas
bruto galapatēriņā ir 40 %. 2017. gadā Latvijā bija trešais augstākais AER īpatsvars (39,0 %)
energoresursu patēriņā Eiropas Savienībā aiz Zviedrijas (54,5 %) un Somijas (41,0 %). Eiropas
Savienības vidējais rādītājs bija 17,5 %.
46.
Pēdējos gados novērotas energoresursu kopējā patēriņa struktūras izmaiņas –
samazinoties dabasgāzes patēriņa īpatsvaram, palielinās AER īpatsvars kopējā energoresursu
patēriņā. Desmit gadu laikā no 2009. gada līdz 2018. gadam dabasgāzes patēriņa īpatsvars
samazinājās par 4,6 procentpunktiem un 2018. gadā bija 24,8 %, bet AER īpatsvars sasniedza
33,4 %. Vienlaicīgi kurināmās koksnes patēriņa īpatsvars palielinājās par 2,9 procentpunktiem
un 2018. gadā bija 30,7 %. 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu saražotās kurināmās šķeldas
un malkas daudzums pieauga attiecīgi par 10,8 % un 22,1 %, un saražoto koksnes granulu
daudzums pieauga par 18,4 %. Pērn eksportēja 30,9 PJ koksnes granulu, kas ir par 9,9 % vairāk
nekā 2017. gadā.
47.
AER izmantošana enerģētikā ir veicināta ar atbalstu saules un vēja enerģijas iegūšanai.
Nozīmīgākie AER veidi Latvijā ir saules enerģija, hidroenerģija, vēja enerģija un biomasa, taču
ievērojamu apjomu enerģijas iegūst arī no ģeotermālās/hidrotermālās enerģijas. Palielinoties
investīcijām inovatīvajos energoresursos, kas samazina SEG emisijas un slodzi uz vidi kopumā,
ir paredzams, ka enerģētikā AER izmantošana palielināsies. 26
48.
Energoresursu galapatēriņš 2018. gadā bija 179,1 PJ, kas ir par 4,3 % vairāk nekā 2017.
gadā. Desmit gadu laikā nav novērotas būtiskas izmaiņas energoresursu galapatēriņā. Lielākais
energoresursu patērētājs pērn bija transports, kas patērēja 30,1 %, tad mājsaimniecības (28,8
%) un rūpniecība (22,9 %). Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018.gadā energoresursu galapatēriņa
pieaugums ir vērojams transportā (+3,7 %), rūpniecībā (+14,4 %) un mājsaimniecībās (+3,1
%), savukārt energoresursu patēriņa samazinājums novērots lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā (-3,8 %) un pārējiem patērētājiem (-3,4 %).
49.
Saskaņā ar priekšlikumu Direktīvas 2009/28/EK grozījumiem Latvija piedāvā šādu
nacionālo devumu kopējā ES saistošā AER mērķa izpildei – 2030.gadā nodrošināt vismaz
45% AER īpatsvaru Latvijas enerģijas galapatēriņā.

26

VARAM, 2019, Informatīvais ziņojums “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam”
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50.
Latvijā jau ir būtiski liels AER īpatsvars enerģijas ražošanā un tā turpmāka būtiska
palielināšana ir īpaši apgrūtinoša. Latvijā AER īpatsvars elektroenerģijā un siltumapgādē un
aukstumapgādē pārsniedz 50% (šie abi rādītāji pārsniedz 50% vēl tikai Zviedrijai), bet ES 28
dalībvalstu vidējais rādītājs AER elektroenerģijā ir zem 30%, bet AER siltumapgādē &
aukstumapgādē nepārsniedz 20%. Šobrīd ir gandrīz izsmeltas iespējas palielināt AER īpatsvaru
elektroenerģijā par saprātīgiem un optimāliem līdzekļiem, neradot nesamērīgi lielu slogu uz
elektroenerģijas cenu.
51.
Latvijas obligāto energoefektivitātes mērķi – kopējo enerģijas ietaupījumu apjomu visā
periodā, nosaka Direktīva 2012/27/ES un priekšlikums Direktīvas 2012/27/EK grozījumiem ,
kur tiek dota arī metode kopējā kumulatīvā uzkrājuma aprēķināšanai. Priekšlikumā Direktīvas
2012/27/EK grozījumiem ir noteikts, ka Latvijai katru gadu ir jānodrošina jauni ietaupījumi
0,8% apmērā no ikgadējā enerģijas galapatēriņa, aprēķinot to kā vidējo no pēdējo triju gadu
rādītājiem pirms 2019. gada 1. janvāra.
52.
Ņemot vērā Direktīvas priekšlikumā Direktīvas 2012/27/EK grozījumiem noteikto
metodoloģiju, Latvijas ikgadējais jauno ietaupījumu apjoms tiek noteikts 1,3 PJ apjomā, bet
Latvijas kopējais enerģijas ietaupījuma apjoms 2021.-2030.gada periodā tiek noteikts kā
Latvijas obligātais mērķis, kas ir – uzkrāt gala enerģijas ietaupījumu 19871 GWh (71,53 PJ)
apjomā.
53.
Latvija ir vērojama pieaugoša tendence atjaunojamās enerģijas ražošanā
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā uz 1 ha, un tas pārsniedz ES vidējo rādītāju. Latvijā
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozare saražo aptuveni 87% no kopējās atjaunojamās
enerģijas daudzuma. Savukārt atjaunojamās enerģijas izmantošana lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā svārstās aptuveni 10% robežas laika posmā no 1995. līdz 2016. gadam.
s

1.18.attēls. Atjaunojamās enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības. Avots: EUROSTAT un
DG AGRI (Estimates based on EurObserv'ER, EBB and Tallage's report Stratégie grains)
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6 Bioekonomika27
54.
Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā
veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi (augi, dzīvnieki, mikroorganismi u.c.), lai
ražotu pārtiku un barību, industriālos produktus un enerģiju28. Bioekonomika nodrošina
integrētu pieeju ekonomiskās izaugsmes, sociālās labklājības un vides aizsardzības iekļaušanai
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, ievērojot aprites ekonomikas
pamatprincipus.
55.
Latvijas ekonomika lielā mērā ir atkarīga no neatjaunojamiem fosilajiem resursiem, un
tas skar ne tikai ekonomisko, bet arī vides un valsts drošības aspektu. Fosilo resursu
izmantošana ir viens no galvenajiem klimata pārmaiņu iemesliem, kas nākotnē var radīt papildu
apdraudējumus drošībai saistībā ar potenciālajiem konfliktiem pasaulē un bēgļu plūsmām
klimata pārmaiņu ietekmē. Viens no bioekonomikas stratēģijas mērķiem ir samazināt fosilo
resursu izmantošanu Latvijā, tostarp tos aizstājot ar bioresursiem.
56.
Lai gan bioekonomikas attīstībai Latvijā ir labvēlīgi priekšnosacījumi, pašreizējā
tendence liecina par stagnāciju. Bioekonomikas attīstībai Latvijā ir nepieciešams pasākumu
kopums, kas veicinātu Latvijas bioresursu potenciāla efektīvāku izmantošanu. Tas ir aktuāli
gan tradicionālajās bioekonomikas nozarēs, kuras jau pašlaik ir Latvijas ekonomikas balsts un
kurām ir liels attīstības potenciāls, gan jaunajās bioekonomikas nozarēs.
57.
Fosilo resursu aizstāšana ar bioresursiem nenozīmē tikai izejvielu aizstāšanu – tas prasa
kardinālu ražošanas ķēžu un procesu maiņu, ievērojamas investīcijas un inovācijas gan jaunu
produktu izstrādē, gan ražošanas modernizācijā, kā arī spēju iekļauties pasaules ražošanas un
tirdzniecības ķēdēs. Jāapzinās, ka tam ir nepieciešamas lielas investīcijas gan materiālajos
resursos, gan cilvēkresursos.
58.
Nepietiekami attīstīta ražošana ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā ir viens no
zemākajiem SEG emisiju rādītājiem uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar citām ES valstīm.
Tādējādi SEG emisiju ierobežošana bioekonomikā var būtiski kavēt sektora attīstību un, fosilo
resursu aizstāšanu ar bioresursiem. Lauksaimniecības nozares izaugsme primāri jāveicina,
palielinot resursu efektivitāti (tas iespējams, attīstot inovācijas un ieviešot aprites ekonomikas
principus), vienlaikus saglabājot ilggadīgo zālāju un bioloģiski vērtīgo zālāju platības.
59.
Lai nodrošinātu bioekonomikas attīstību Latvija ir iztrādājusi nacionālo Latvijas
bioekonomikas stratēģiju laika posmam līdz 2030.gadam, paredzot īstenot to trīs galvenajos
virzienos:
1) nodrošināt, lai arī 2030. gadā bioekonomikas tradicionālajās nozarēs nodarbinātība
saglabātos 2015. gada līmenī, t.i., 128 tūkstoši cilvēku,
2) palielināt bioekonomikas produktu pievienoto vērtību no 2,33 miljardiem eiro 2016.
gadā līdz 3,8 miljardiem eiro 2030. gadā,
3) palielināt bioekonomikas eksporta produkcijas vērtību no 4,26 miljardiem eiro 2016.
gadā līdz 9 miljardiem eiro 2030. gadā.

Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions “Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for
Europe”
27
28
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7 Ilggadīgie zālāji
60.
Tiek atzīts, ka ilggadīgajiem zālājiem ir nozīmīga loma oglekļa piesaistīšanā un līdz ar
to arī klimata izmaiņu mazināšanā. Ilggadīgo zālāju saglabāšana ir viens no
pamatnosacījumiem KLP atbalsta maksājumu saņemšanai. Šāda prasība Latvijā tika īstenota
jau no 2004. gada līdz 2014. gadam kā laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījums, no
2015. gada tā ir viena no obligātajām praksēm, kas jāpiemēro lauksaimniekiem, lai saņemtu
maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (“zaļināšanas”
maksājumu).
61.
Šajā periodā zaļināšanas maksājumam deklarēto ilggadīgo zālāju platība ir pieaugusi no
328 382,46 ha 2015. gadā līdz 348 240,51 ha 2019. gadā. (1.19. attēls). Neskatoties uz to,
kopējā zālāju platība (ieskaitot arī aramzemē sētos zālājus) šajā periodā ir samazinājusies pat
par 7%, ir novērots arī samazinājums zālāju platību īpatsvarā LIZ, tas tomēr nav sasniedzis
minimālās, regulās noteiktās robežas. Lielākais ilggadīgo zālāju platības samazinājums ir
vērojams mazo un vidējo saimniecību grupās, kas ir skaidrojams ar to, ka īpaši lopkopības
sektora saimniecības pārtrauc savu darbību vai pārstrukturējas, lai darbotos ienesīgākās
lauksaimniecības nozarēs.

1.19. attēls. Ilggadīgo zālāju platības, kas deklarētas tiešajiem maksājumiem. Avots: LAD dati

62.
Kopumā valstī zālāju platības ir samazinājušās arī pēc Eiropas Tiesas (2014.gada
2.oktobrī Lieta C- 47/13) sprieduma piemērošanas. Latvijā par ilggadīgajiem zālājiem tiek
uzskatīti “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās ganības” - zeme, ko izmanto, lai audzētu dabīgi
veidojušās (pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, un kas
5 gadus vai ilgāk nav iekļauta saimniecības augsekas sistēmā. Vērtējot ilggadīgo zālāju statusu
netiek piemērots aparšanas kritērijs un netiek skatīts vai tiek veikta zālāju aparšana un
atjaunošana 5 gadu periodā.

8 Līdz šim īstenotie atbalsta pasākumi un to efektivitāte
63.
Latvijas lauksaimnieki jau kopš 2004.gada ievieš vairākus pasākumus SEG emisiju
samazināšanai no lauksaimnieciskās darbības. Pretendējot uz Kopējās lauksaimniecības
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politikas atbalstu, ievēro savstarpējās atbilstības prasības, tai skaitā laba lauksaimniecības un
vides stāvokļa nosacījumus, kas tostarp veicina SEG emisiju samazināšanu - veģetācijas
periodā izmanto atbilstošu lauksaimniecības tehniku, uztur meliorācijas sistēmas, augus vai
augu atliekas iestrādā augsnē, slīpās nogāzēs (virs 10 grādiem) ziemas periodā saglabā
minimālu kultūraugu veģetāciju vai rugaini, rugaini vai sauso zāli nededzina uz lauka, gar
ūdenstecēm 10 m aizsargjoslā nelieto mēslošanas līdzekļus.
64.
Kopš 2015. gada kā viena no praksēm, lai saņemtu zaļināšanas maksājumu ir noteikta
ilggadīgo zālāju saglabāšana. Šī prasība Latvijā tika īstenota jau no 2004. gada līdz 2014. gadam
kā laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījums. Zaļināšanas maksājuma ietvaros
lauksaimniekiem ir arī jāizveido un jāuztur ekoloģiski nozīmīgas platības – papuves, koku,
krūmu puduri un akmeņu kaudzes, laukmales vai buferjoslas, dīķi, grāvji, platības ar zālāju
pasēju, platības, kur tiek audzētas starpkultūras un platības, ko aizņem slāpekli piesaistoši
kultūraugi.
65.
Papildus tam Lauku attīstības programmu ietvaros kopš 2004.gada sniegts atbalsts gan
investīciju pasākumiem, gan ar platību saistītiem pasākumiem videi draudzīgu
lauksaimniecības metožu izmantošanai, kas veicina arī SEG emisiju samazināšanos.
Lauksaimniekiem pieejams atbalsts lauku saimniecību modernizācijai, kur īstenoti projekti
kūtsmēslu krātuvju modernizācijai, precīzo tehnoloģiju ieviešanai augkopībā un lopkopībā,
meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Kopš 2015.gada atbalsta pretendentiem ir pieejams SEG un
amonjaka emisiju aprēķina rīks, ar kura palīdzību iespējams aprēķināt SEG emisijas
saimniecības līmenī un attiecīgi investīciju projektu ietvaros īstenoto emisiju samazinošo
pasākumu ietekmi. Lauksaimniekiem iespējams pretendēt arī uz energoefektīvu būvju
būvniecību un esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, tādejādi saglabājot vai samazinot
līdzšinējo enerģijas patēriņu. LAP ietvaros kopš 2004.gada īstenoti arī agrovides pasākumi
(videi draudzīgu dārzkopības metožu ieviešanai, zaļo platību un rugāju platību saglabāšanai
ziemas periodā) un sniegts atbalsts bioloģiskajām saimniecībām (2018.gadā 263 tūkst.ha
platībā). 2007.-2013.gada plānošanas periodā tika ieviests atbalsts enerģijas ražošanai no
lauksaimniecības izcelsmes produktiem – biogāzes ražošana, kur tika izveidotas 40 biogāzes
stacijas, kas pārstrādā 572 174 t kūtsmēslu. 2014.-2020.gada plānošanas periodā arī tika
paredzēts atbalsts biogāzes staciju izveidei, tomēr ņemot vērā izmaiņas nacionālajos
normatīvajos aktos saistībā ar obligātā iepirkuma komponenti, un veicot ekonomisko rādītāju
analīzi, var secināt, ka enerģijas ražošana pārdošanai nav ekonomiski izdevīga. Attiecīgi tika
veiktas izmaiņas LAP 2014-2020 nodrošinot atbalstu biogāzes ražošanai efektīvai kūtsmēslu
apsaimniekošanai saimniecībā, iegūto enerģiju izmantojot saimniecības vajadzībām
(pašpatēriņam). 2014.-2020.gada plānošanas periodā ieviests pasākums “Sadarbība”, veicinot
sadarbību starp nozares praktiķiem un pētniekiem, izstrādājot jaunu produktu, procesu,
tehnoloģiju lauksaimniecībā, tostarp arī SEG emisiju samazinošos pasākumos.
66.
Lai pilnībā izmantotu meža potenciālu CO 2 piesaistei un uzlabotu mežaudžu noturību
pret sagaidāmajām klimata pārmaiņām, kā arī racionāli izmantotu zemes resursus un palielinātu
CO2 piesaistes apjomu, LAP ietvaros atbalstīti ieguldījumi kvalitatīvāku, produktīvāku un
noturīgāku mežaudžu veidošanai, kā arī meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošanai mežos,
nākotnē palielinot oglekļa piesaisti mežā un arī atjaunojamā dabas resursa – koksnes – apjomu
kopumā, tādējādi sniedzot ieguldījumu klimata un vides mērķu sasniegšanā.
67.
Lai veicinātu lauksaimnieku un mežsaimnieku izpratni par tēmām, kas saistītas ar vides
aspektiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktos
noteiktajām savstarpējās atbilstības prasībām vides jomā un šo prasību ievērošanu ražošanā,
lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes apsaimniekošanā, LAP ietvaros īstenoti zināšanu
pārneses un konsultāciju pasākumi. Tomēr līdz šim Latvijā nav izveidojusies pietiekama
izpratne par to, kas ir SEG emisiju samazinošie pasākumi, kāda ir to ietekme, kā tie sasaucas ar
lauksaimnieku ikdienas darbībām un pieņemtajiem lēmumiem.
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68.
SEG emisiju samazinošu pasākumu ieviešanu netieši veicina arī vairāki nacionālie
normatīvie akti, kuros noteiktas prasības un ierobežojumi dažāda veida mēslojuma lietošanai
un iestrādei29, vides prasības kūtsmēslu apsaimniekošanai dzīvnieku novietnēs 30.
69.
Attiecībā uz LAP 2014-2020 līdz šim īstenotajiem pasākumiem, gandrīz visi pasākumi,
kas realizējami meža zemēs ir SEG emisijas mazinoši, izņemot valdošās sugas nomaiņu
pirmajos 20 gados. Efektīvākais no pasākumiem ir meža ieaudzēšana lauksaimniec ībā
izmantojamām zemēm uz organiskajām augsnēm kura ieguldījums SEG emisiju samazināšanā
sasniedz vidēji 25,8 tonnas CO2 ekv. ha-1 gadā.
70.
Kopumā ņemot, LAP 2014– 2020 pasākumu ietekme uz ZIZIMM sektoru ir ~5% no
kopējām SEG piesaistēm ZIZIMM sektorā. Tomēr, jāņem vērā, ka šie pasākumi ne tikai dod
ieguldījumu SEG emisiju mazināšanā, bet veicina arī meža augšanas produktivitātes
pieaugumu, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību. 31

9 Iespējamie risinājumi nākotnei
71.
Ievērojot to, ka SEG emisiju samazinošo pasākumu praktiska ieviešana, kā arī to
ieguvumu un zaudējumu izvērtēšana kļūst arvien aktuālāka gan zinātniskajā, gan politiska jā
vidē, svarīgi ir izskatīt turpmākās attīstības iespējas SEG emisiju samazinošo pasākumu
ieviešanai lauksaimniecībā, kas vienlaicīgi var kļūt par stimulu nozares attīstībai, pateicoties
jaunu tehnoloģiju un klimatam/videi draudzīgu prakšu pielietošanai, kā arī inovatīvu risinājumu
īstenošanai praksē.
72.
Valsts pētījumu programmas „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata
ietekmē (EVIDEnT) projektos 3.2. „Lauksaimniecības nozares SEG emisiju analīze un emisiju
samazināšanas pasākumu ekonomiskais novērtējums (izpildītājs LLU)” un 3.3.
„Mežsaimniecības nozares devuma klimata politikas mērķu izpildē analīze (izpildītājs LVMI
Silava)” tika veikts plašs iespējamo pasākumu izvērtējums un tika atlasīti Latvijas apstākļiem
piemēroti jau esoši, kā arī potenciāli ieviešami SEG emisijas samazinoši pasākumi. Kopumā no
70 pasākumiem tika atlasīti 17 SEG emisiju samazinošie pasākumi, vērtējot to emisiju
samazinošo potenciālu un izmaksu efektivitāti (MACC līkne), kas sagrupēti pēc to iedarbības
mērķiem:
• pasākumi, kas veicina efektīvu mēslojuma lietošanu (precīza minerālmēslojuma
lietošana, mēslošanas plānošana, tieša organiskā mēslojuma iestrāde augsnē);
• pasākumi, kas uzlabo augsnes auglību (meliorācijas sistēmu uzturēšana, minimāla
augsnes apstrāde, slāpekļa piesaiste, skābo augšņu kaļķošana);
• pasākumi, kas maina zemes izmantošanas veidu ar mērķi veicināt oglekļa uzkrāšanos
augsnē (ilggadīgo zālāju ierīkošana organiskajās aramzemes augsnēs);
• pasākumi, kas uzlabo dzīvnieku ēdināšanu (barības kvalitātes uzlabošana, plānošana ,
bagātināšana ar taukvielām);
• pasākumi, kas uzlabo kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmas (šķidro kūtsmēslu
separēšana, biogāzes ražošana);
• pasākumi, kas uzlabo ganību apsaimniekošanu (bieža ganību rotācija, ganību sezonas
pagarināšana).
MK 23.12.2014. noteikumi Nr.834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības
izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”
30
MK 23.12.2014. noteikumi Nr.829 “Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”
29

31

Lauku attīstības programma 2014-2020 ietvaros veiktais pētījums “Metodoloģiskie risinājumi LAP 2014 -2020 pasākumu
ieguldījuma novērtēšanai klimata prioritātē mērķa virzienā Veicināt oglekļa uzglabāšanu un piesaisti mežsaimniecībā”
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73.
Tāpat jāturpina zināšanu un konsultāciju pasākumi veicinot lauksaimnieku izpratni par
SEG emisiju samazinošiem pasākumiem, to ietekmi. Jāturpina rast zinātniski pierādījumi un
aprēķini, kā arī jaunas prakses un metodes sadarbībā ar nozarē iesaistītajiem, kas varētu parādīt
un pierādīt SEG emisiju samazināšanas potenciālu, efektivitāti, un veicinot klimatam draudzīgu
lauksaimniecisko ražošanu.

10 Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
10.1 Stiprās puses
1. Latvijas lauksaimniecība ir viena no Eiropas Savienības valstīm ar vismazāko
nelabvēlīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām uz 1 LIZ ha. (20.)
2. Liels meža īpatsvars, vairāk kā pusi Latvijas teritorijas klāj meži. (29.)
3. Gūtā pieredze ilgtspējīgas saimniekošanas prakses ieviešanā lauksaimniec ībā,
īstenojot zaļināšanas pasākumus un bioloģisko lauksaimniecību, sniedzot atbalstu
investīcijām SEG emisiju mazināšanai u.c. (8.nodaļa)
4. Likumdošanā ir noteiktas prasības kūtsmēslu savākšanai, novadīšanai, uzglabāšanai,
kas dod savu ieguldījumu SEG emisiju ierobežošanai. (68.)
5. Meža apsaimniekošanas metodes, kas ļauj palielināt CO2 piesaistes apjomu. (29. 33.)
6. Latvijā ir augsts AER īpatsvars energoresursu patēriņā. (40.)
7. Bioekonomikas attīstībai Latvijā ir labvēlīgi priekšnosacījumi. (56.)

10.2 Vājās puses
1. Latvijā salīdzinājumā ar pārējām Eiropas valstīm ir liels lauksaimniecības emisiju
apjoms uz saražotās produkcijas vienību, proti, lauksaimniecībā ir zema resursu
izmantošanas efektivitāte. (21.)
2. Lauksaimniecības radīto emisiju apjoms augsnes un kūtsmēslu apsaimniekošanā,
dzīvnieku turēšanā. (15. - 18.)
3. Organisko augšņu īpatsvars, ko izmanto kultūraugu audzēšanai kā aramzemi. (25.)
4. Nav aktuālas telpiskās informācijas par reālo organisko augšņu izplatību Latvijā. (25.)
5. Lielākajā Latvijas daļā ir augsts augsnes skābums, kura neitralizēšanai ir
nepieciešama augsnes kaļķošana, kas savukārt rada CO2 emisijas. (19.)
6. Lauksaimniekiem nav pietiekošas izpratnes par iespējām klimata pārmaiņu
mazināšanā, pielāgošanos tām un lauksaimniecības/mežsaimniecības lomu. (67., 73.)
7. Nepietiekami dati precīzu SEG emisiju aprēķinu veikšanai un SEG samazināšanas
pasākumu ietekmes novērtēšanai (nepieciešami nacionāli pētījumi). (73.)
8. Meliorācijas sistēmu nepietiekama apsaimniekošana un atjaunošana. (36., 37.)
9. Audžu nekopšanas rezultātā palielinās SEG emisijas, samazinās CO2 piesaiste,
audzes kļūst nenoturīgākas pret klimata ekstrēmiem. (31., 38.)
10. Latvijā jau ir būtiski liels AER īpatsvars enerģijas ražošanā un tā turpmāka būtiska
palielināšana ir īpaši apgrūtinoša. (50.)

10.3 Iespējas
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1. Piesaistes pasākumi mežsaimniecībā (meža meliorācija, retināšana, ieaudzēšana,
meža reproduktīvai materiāls). (30. - 33.)
2. Informācijas
pasākumu,
konsultāciju
pieejamība
lauksaimniekiem
un
mežsaimniekiem. (67., 73.)
3. Stimuls nozares attīstībai, pateicoties jaunu tehnoloģiju un klimatam/videi draudzīgu
prakšu pielietošanai, inovatīvu risinājumu izmantošanai. (71.)
4. Veicot savlaicīgu jaunaudžu kopšanu, palielināt mežaudžu ražību un noturību pret
klimata ekstrēmiem, tādējādi veicinot CO2 piesaisti. (31.)
5. Veicot neproduktīvo un pāraugušo baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņu,
ilgtermiņā tiek panākta gan CO2 piesaiste koku biomasā, gan nodrošināta skujukoku
mežaudžu īpatsvara turpmāka saglabāšanās. (34.)
6. Neizmantoto platību racionāla apsaimniekošana, veicot lauksaimniecībai
mazpiemēroto (it īpaši organisko augšņu, kūdrāju) un citu, bijušo karjeru, zemju
apmežošanu. (30.)
7. Veikt meža meliorācijas sistēmu renovāciju un rekonstrukciju, īpašu vērību veltot
koplietošanas sistēmu un maģistrālo grāvju renovācijai un rekonstrukcijai. Jutīgās
teritorijās meliorācijas renovācijas laikā izbūvēt biogēno piesārņojumu mazinošus
risinājumus. (35., 36.)

10.4 Draudi
1. Pieaug klimata ekstrēmu biežums un spēks. Ekstremāli klimatiskie apstākļi pēdējos
gados un paredzamā nākotnē, to radītie zaudējumi palielina spiedienu uz
lauksaimniecības/mežsaimniecības nozarēm, ietekmējot kultūru ražību un palielinot
neražas riskus. (2., 3.)
2. Attīstoties lauksaimniecības sektoram var palielināties no lauksaimniecības radīto
emisiju apjoms. (22.)
3. Meža zemju pārpurvošanās dēļ var samazināties koksnes pieaugums un CO2
piesaiste. (35.)
4. SEG emisiju ierobežošana bioekonomikā var būtiski kavēt sektora attīstību. (58.)

11 Vajadzību novērtējums
1. Veicināt SEG emisiju samazinošo pasākumu īstenošanu lauksaimniecībā, jo īpaši,
sekmēt ražošanas attīstības un SEG emisiju atsaisti, samazinot SEG emisijas uz vienu
produkcijas vienību.
2. Atbalstīt klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumu īstenošanu.
3. Veicināt emisiju piesaistes pasākumu īstenošanu.
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