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BiG>East aktivitātes BiG>East LatvijāBiG>East Mērķi

BiG>East projekta mērķis ir veicināt biogāzes 
– kā droša un ilgtspējīga enerģijas avo-
ta ražošanu sešās R un D Eiropas valstīs:  
Bulgārijā, Horvātijā, Latvijā, Rumānijā, Slovēnijā 
un Grieķijā.

Tas tiks sasniegts, pārņemot pieredzi no biogāzes ek-
spertiem R Eiropā: no Austrijas, Dānijas un Vācijas…

… lauksaimniekiem, biogāzes staciju operatoriem un 
lēmumu pieņēmējiem A Eiropā: Bulgārijā, Horvātijā, 
Latvijā, Rumānijā, Slovēnijā un Grieķijā.

Tādējādi BiG>East projekta rezultātā plānots 
paaugstināt gan uzstādīto biogāzes iekārtu kvalitāti, 
gan to skaitu mērķa valstīs.

Katrā mērķa • 
valstī tiks veikts 
detalizēts biogāzes potenciāla pētījums.
Tiks veikta • izpēte par barjerām (politiskajām, 
finansēšanas, administratīvajām, likumdošanas 
utt.) biogāzes ražošanas tehnoloģiju ieviešanai 
mērķa valstīs.
Tiks izstrādāta • apmācības rokasgrāmata  
lauksaimniekiem angļu valodā un pēc tam tulkota 
mērķa valstu valodās.
Tiks organizēti • 18 apmācību kursi mērķa valstīs.
Tiks noteiktas jaunu biogāzes iekārtu piemērotas • 
uzstādīšanas vietas un tās demonstratīvu piemēru 
veidā tiks prezentētas lēmumu pieņēmējiem visās 
mērķa valstīs.
Mērķa reģionos tiks organizētas • 12 mobilizācijas 
kampaņas, lai rosinātu lēmumu pieņēmējus 
un finansētājus atbalstīt daudzsološākos  
biogāzes projektus.
Lauksaimniekiem un biogāzes staciju opera-• 
toriem tiks organizēti informatīvi semināri un  
tehniskās ekskursijas.

Laikā, kad tika uzsākta projekta ieviešana, Latvijā 
darbojās trīs biogāzes koģenerācijas iekārtas. Vienā 
no biogāzes stacijām kā izejvielu izmanto notekūdeņu 
dūņas, bet pārējās divas uzstādītas sadzīves  
atkritumu poligonos, kur gāzi iegūst no sadzīves  
atkritumu sadalāmās frakcijas.

Lai gan veiktie biogāzes potenciāla pētījumi Latvijā 
rāda, ka lielākais biogāzes potenciāls ir saistīts ar 
lauksaimniecības izejvielu un atlikumu izmantošanu, 
šobrīd Latvijā nav reāli darbojošos lauksaimniecības 
biogāzes projektu. Tomēr tuvākā laikā paredzams, 
ka šī situācija mainīsies saistībā ar labvēlīgākiem 
nosacījumiem šādu projektu attīstībai – gan finansējuma 
pieejamības, gan likumdošanas atbalsta ziņā. Par 
izmaiņām liecina arī šī brīža pastiprinātā interese  
lauksaimnieku vidū un demonstrācijas projekta 
attīstība LLU MPS “Vecauce”.

Projekts BiG>East veicinās biogāzes attīstību Latvijā: 
Veicot detalizētu biogāzes potenciāla izpēti, • 
identificējot biogāzes ražošanai piemērotākos  
Latvijas rajonus.
Nosakot esošās barjeras un dodot ieteikumus  • 
to pārvarēšanai.
Paaugstinot informētību par biogāzes ražošanas • 
iespējām, rīkojot apmācību kursus un mobilizācijas 
kampaņas.
Publicējot biogāzes rokasgrāmatu latviešu valodā.• 


