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Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Eiropā 
(EUROSTAT, 2010)
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Organisko atkritumu pārstrādes iespējas

Sadzīves atkritumi, p ārtikas un ēdināšanas atkritumi

Noglab āšana poligon ā Atkritumu Kompost ēšana Industri ālā Anaerob ā pārstr āde
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-Ierobežo “Poligonu” 
direkt īva

-Poligona g āzi var 
izmantot ener ģijas 
ieguvei, bet t ās 
iznākums ir zems

-Nav nosl ēgts bar ības 
vielu aprites cikls

dedzin āšana

+ Iegūst ener ģiju

- Siltums bieži netiek 
efekt īvi izmantots

-Nav nosl ēgts bar ības 
vielu aprites cikls

-Augstas invest īciju 
izmaksas

-Lieli atkritumu 
transport ēšanas 
attālumi

mājsaimniec ībās

+ Plaši izmantota

+ Iegūst augstv ērt īgu 
produktu, nosl ēgts 
bar ības vielu aprites 
cikls

+ Nav nepieciešama 
sarežģīta loģistika

-Netiek atg ūta enerģija

-Ne visi atkritumi ir 
piem ēroti priv ātai 
kompost ēšanai

-Nav iesp ējama 
urbaniz ētās viet ās

kompost ēšana

+ Plaši izmantota

+ Iegūst 
augstv ērt īgu 
produktu, nosl ēgts 
bar ības vielu 
aprites cikls

-Netiek atg ūta 
enerģija

+ Augsts ener ģijas 
atguves potenci āls

+ Augstv ērt īgs 
produkts, nosl ēgts 
bar ības vielu aprites 
cikls

-Joproj ām past āv ar 
tehnolo ģijām 
nesaist ītas barjeras



UrbanBiogas mērķis

UrbanBiogas projekta mērķis ir veicināt organisko 
atkritumu apsaimniekošanu, kā rezultātā tiek 

ražots biometāns un nodrošināta tā tālāka 
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ražots biometāns un nodrošināta tā tālāka 
izmantošana transportā vai arī padeve 

dabasgāzes tīklā. 



Atkritumu - biometāna ražošanas ķēde

Atkritumu apsaimniekošana

Biog āzes ražošana

Biog āzes uzlabošana
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Biog āzes uzlabošana
Biomet āna ražošana

Dabas gāzes 
aizvietošana

Ievad īšana t īklā

Transports



Projekta struktūra

2. Labas prakses piem ēri atkritumu apsaimniekošan ā, biomet āna ražošan ā un izmantošan ā

1. Projekta vad ība

3. Atkritumu 
apsaimniekošana 

4. Biog āzes 
un 

5. Biomet āna 
izmantošana 
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6. Nodomu l īgumu sl ēgšana un invest īciju piesaiste

7. Biomet āna 
partner ības ar cit ām 

pils ētām Eiropas 
Savien ībā

apsaimniekošana 
pils ētā

un 
biomet āna 

ieguve

izmantošana 
transportam 
vai kā dabas 

gāzi

8. Komunik ācija un inform ācijas izplat īšana Eiropas l īmen ī



Projektā iesaistītās pilsētas

• Zagreba (Horv ātija)

• Abrantes (Portug āle)
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• Grāca (Austrija)

• Rzeszów, Gdi ņa (Polija)

• Valmiera (Latvija)



Projekta partneri

• WIP – Renewable Energies, Vācija
• Fraunhofer IWES Institūts, Vācija
• Hrvoje Požar Enerģētikas institūts, Horvātija
• Zagrebas pilsēta (Zagrebački Holding), Horvātija
• Polijas Biogāzes asociācija, Polija
• Podkarpacka Enerģētikas aģentūra, Polija
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• Podkarpacka Enerģētikas aģentūra, Polija
• IrRADIARE, Portugāle
• Abrantes pašvaldība, Portugāle
• EKODOMA, Latvija
• ZAAO, Latvija
• Grācas Enerģētikas aģentūra, Austrija



UrbanBiogas galvenās aktivitātes
• Labas prakses piemēru apskats un braucieni uz atkritumu-biogāzes-

biometāna ražotnēm Vācijā, Austrijā un Zviedrijā

• Video, kas demonstrē atkritumu – biometāna ķēdes posmus

• Regulāras darba grupu tikšanās 

• Koncepcijas organisko atkritumu apsaimniekošanai, biogāzes un 
biometāna ražošanai, un biometāna izmantošanai piecās pilsētās

• Semināri par ilgtspējīgu organisko atkritumu apsaimniekošanu, biogāzes 
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• Semināri par ilgtspējīgu organisko atkritumu apsaimniekošanu, biogāzes 
un biometāna ražošanu no atkritumiem un par investīciju piesaisti 
biometāna ražošanas projektu organizēšanu

• Nacionālo ekspertu konsultācija par biometāna izmantošanu un iespējam 
to ievadīt dabas gāzes tīklā

• Nodomu līgumu par atkritumu izmantošanu biometāna ražošanai 
parakstīšana

• Pieredzes apmaiņas veicināšanas pasākumi UrbanBiogas partneru 
pilsētās



UrbanBiogas aktivitātes Valmierā

• Regulāras darba grupas tikšanās
• Seminārs par ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu
• Atkritumu apsaimniekošanas plāna sabiedriskā apspriešana
• Seminārs par biogāzes un biometāna ražošanu
• Izstrādāti dokumenti:

• Organisko atkritumu apsaimniekošanas koncepcija
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• Organisko atkritumu apsaimniekošanas koncepcija
• Biogāzes/biometāna ražošanas koncepcija no organiskajiem 

atkritumiem
• Biometāna izmantošanas koncepcija

• Biogāzes/biometāna ražošanas koncepciju iekļaušana 
pilsētas attīstības plānos

• Informācijas/pieredzes apmaiņa caur sadraudzības pilsētām



Kontaktinformācija:

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga

LV1010, Latvija
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tālr.: +371 67323212
e-pasts: ilze@ekodoma.lv

www.ekodoma.lv

www.urbanbiogas.eu



Dienaskārtība
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