
11. Pielikums 

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

Papildinājums. 

Atbildes un skaidrojumi par jautājumiem, kas saņemti paredzētās darbības IVN sabiedriskās apspriešanas (15.10.-17.11.2020) laikā 

 

Nr. Jautājums Skaidrojums/ Atbildes 

Jelgavas pilsētas dome, 11.11.2020, Nr. 2-16/8418 

(vēstule pievienota pielikumā) 

1. (…) 

Ņemot vērā, ka Latvijā nav šādu 

atkritumu pārstrādes uzņēmumu, 

un lai pilnībā izvērtētu plānotās 

darbības iespējamo ietekmi uz vidi 

un iedzīvotājiem, nepieciešams 

papildināt IVN ziņojumu ar 

informāciju par dūmgāzu attīrīšanas 

sistēmas pelnu savākšanu un 

uzglabāšanu, norādot - kādos 

iepakojumos, kādā novietnē un cik 

ilgi šāda veida bīstamie atkritumu 

Sadegšanas laikā pelni veidojas vairākās dūmgāzu attīrīšanas iekārtas vietās. Pelni tiks nodalīti katrā to rašanās 

vietā, un, veicot analīzes, tiks noteikts, kuri pelni satur kaitīgas vielas un ir jāapsaimnieko kā bīstamie atkritumi, 

un kuri kaitīgas vielas nesatur. Tas ļaus būtiski samazināt kopējo bīstamo atkritumu daudzumu. SIA “Fortum 

Latvia” mērķis ir pēc iespējas veikt visu pelnu pārstrādi. Pelniem tiks nodrošinātas pārbaudes kvalitatīvā sastāva 

kontrolei - vienu reizi mēnesī. (informācija sniegta 11.3. nodaļā) 

Dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelni, kas tiks klasificēti kā bīstamie atkritumi, tiks apsaimniekoti saskaņā ar 

2018.gada 7.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”, tajā 

skaitā šo noteikumu 5.pantu – “Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs savāc un uzglabā bīstamos 

atkritumus, ievērojot to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nerada kaitējumu 

videi, cilvēku veselībai un īpašumam”. 



Nr. Jautājums Skaidrojums/ Atbildes 

tiks uzglabāti teritorijā Rūpniecības 

ielā 73A, Jelgavā. 

Dūmgāzu pelnu uzglabāšana uzņēmumā tiks veikta izvēloties atbilstošus konteinerus, tvertnes vai mucas, 

neradot kaitējumu videi un cilvēku veselībai. Par dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelnu, kas var tikt klasificēti kā 

bīstamie atkritumi, apsaimniekošanu tiks slēgts līgums ar atbilstošu atkritumu pārstrādes uzņēmumu. 

Uzņēmuma teritorijā netiks veidotas ilglaicīgas bīstamo pelnu uzglabāšanas novietnes.  

Tā kā Latvijā šobrīd nav atkritumu pārstrādes uzņēmumu, kas varētu bīstamos pelnus nepieciešamajā apjomā 

pārstrādāt, tad šobrīd tiek veiktas pārrunas ar citiem Fortum grupas uzņēmumiem par iespējamo dūmgāzu 

attīrīšanas sistēmas bīstamo atkritumu daļas eksportu un pārstrādi Lietuvā, Igaunijā vai Somijā, kur šāda 

pārstrāde notiek. (informācija sniegta 1.16. nodaļā) 

 

 



Latvijas Republika 

Jelgavas pilsētas dome 
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

11.11.2020. Nr. 2-16/8418 

   

Uz 15.10.2020. Nr. 2-09/42 

 

SIA “Fortum Latvia” 

jautajumi@fortum.lv  

 

Par paredzētās darbības  

ietekmes uz vidi novērtējumu 

 

 

Atbildot uz Jūsu 2020.gada 15.oktobra vēstuli Nr.2-09/42 par  ietekmes uz vidi 

novērtējuma (IVN) ziņojuma SIA “Fortum Latvia” plānotai darbībai – kurināmā diversifikācija 

esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā, sabiedrisko apspriešanu, 

informējam, ka pašvaldība ir izskatījusi minēto ziņojumu. 

 Pašvaldība atbalsta SIA “Fortum Latvia” kurināmā diversifikācijas attīstīšanu, lai  

palielinātu enerģijas ražošanas elastību, izmantojot ekonomiski izdevīgāko kurināmo, un 

samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu poligonos Zemgales reģionā. 

Saskaņā ar IVN ziņojumā norādīto, tiek plānota siltumenerģijas ražošana no Latvijā 

iegūtiem atjaunojamiem resursiem un NAIK. Līdz ar to veidosies dūmgāzu attīrīšanas sistēmas 

pelni, kas saturēs toksiskas vielas, tostarp smagos metālus, kā arī hlora un sēra savienojumus, 

it īpaši 2. un 3.alternatīvas gadījumā, ja tiks līdzsadedzināts NAIK (līdz 9719t gadā 

2.alternatīvas gadījumā un līdz 10121t gadā 3.alternatīvas gadījumā).  

Tā kā dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelni var tikt klasificēti kā bīstamie atkritumi, 

saskaņā ar 2018.gada 7.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.494 “Atkritumu 

pārvadājumu uzskaites kārtība” 5.pantu – “Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs 

savāc un uzglabā bīstamos atkritumus, ievērojot to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši 

aprīkotās vietās un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam”. 

Ņemot vērā, ka Latvijā nav šādu atkritumu pārstrādes uzņēmumu, un lai pilnībā 

izvērtētu plānotās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un iedzīvotājiem, nepieciešams papildināt 

IVN ziņojumu ar informāciju par dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelnu savākšanu un 

uzglabāšanu, norādot - kādos iepakojumos, kādā novietnē un cik ilgi šāda veida bīstamie 

atkritumu tiks uzglabāti teritorijā Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā. 
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