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3.Pielikums 

Paredzētās darbības atbilstības izvērtējums atbilstoši vides, 

dabas aizsardzības un citiem normatīvajiem aktiem, kuros 

ietvertas prasības konkrētajai paredzētajai darbībai 

Paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas 

iekārtā plānota NAIK līdzsadedzināšana. Plānotā iecere paredz kurināmā 

diversifikāciju, palielinot saražotās enerģijas apjomu, izmantojot biomasu un NAIK, 

sadedzinot kurināmo verdošā slāņa tvaika katlā HYBEX. t.i. līdzsadedzinot arī NAIK 

(30 tūkst. tonnas/gadā), plānots, ka saražotais maksimālais enerģijas daudzums būs 

460 GWh. Gadījumā, kad NAIK apjoms nebūs pietiekošs, lai saražotu noteikto 

enerģijas apjomu, plānots palielināt arī biomasas daudzumu (līdz 205 000 

tonnas/gadā), kas nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt citus kurināmo veidus 

(piemēram, NAIK). Šobrīd SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 

73A jau ir uzstādīta sadedzināšanas iekārta ar ievadīto siltuma jaudu 77,0 MW 

darbībai, kas nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C vismaz 2 sek., kas ir obligāta 

prasība, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu. Esošās 

sadedzināšanas iekārtas uzstādītā jauda netiks palielināta. Koģenerācijas stacijas 

vidējā noslodze gadā, no tās ekspluatācijas uzsākšanas brīža ir bijusi robežās no 60% 

līdz 62%, pēc izmaiņām ir paredzēts, ka vidējā gada noslodzes pieaugs līdz 

82%.Drošības nolūkos, papildus kurināmajam - dabas gāzei, kā alternatīvu, ir 

paredzēts izmantot dīzeļdegvielu līdz 40 tonnām gadā. 

IVN uzdevums ir novērtēt noteiktu plānu, programmu un projektu ietekmi uz vidi 

pirms tā realizēšanas. Šāds process tiek regulēts ar divām Eiropas Kopienas 

direktīvām: Padomes 1985.gada 27.jūnija Direktīva “Par noteiktu sabiedrisko un 

privāto projektu ietekmi uz vidi novērtēšanu”, 85/337/EEC; grozīta ar Padomes 

1997.gada 3.marta Direktīvu, 97/11/EC un Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001.gada 27.jūnija Direktīva “Par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 2001/42/EK. Abas direktīvas un tajā esošie principi ir pilnībā adaptēti 

LR likumdošanā, tāpēc atsevišķa direktīvu analīze nav nepieciešama, uzsverot, ka 

tādas novērtēšanas rezultātus direktīvas norāda ņemt vērā, pieņemot galējo lēmumu 

atļaujas piešķiršanā.  

Ietekmes uz vidi novērtējums paredzētajai darbībai ir jāveic pamatojoties uz LR 

likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.) 4. panta pirmās daļas 

1.punkts un 5. punkta a. apakšpunkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes 

novērtējums ir nepieciešams” 16. punkta “Sadzīves atkritumu sadedzināšanas un 

ķīmiskās pārstrādes iekārtas, ja pārstrādes apjoms ir 10 tonnu un vairāk diennaktī”. 

Likuma mērķis ir novērst vai samazināt fizisko un juridisko personu paredzēto 

darbību vai plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 
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Kā definēts direktīvās (85/337/EEC un2001/42/EK) IVN process pieņemtā veidā 

nosaka, apraksta un novērtē, ievērojot katra atsevišķā gadījuma īpatnības, kāda 

projekta ietekmi uz sekojošiem faktoriem: 

 cilvēku, faunu un floru, 

 augsni, ūdeni; gaisu, klimatu un ainavu, 

 materiālajām vērtībām un kultūras mantojumu, 

 mijiedarbību starp šiem faktoriem. 

Detalizētāku IVN ziņojuma sagatavošanu nosaka Ministru kabineta (turpmāk – MK) 

noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 

(13.01.2015.). 

Vispārējā vides aizsardzība 

Saeimas pieņemtā “Vides aizsardzības likuma” (02.11.2006.) mērķis ir nodrošināt 

vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu. 

Likums definē gan pielietojamos vides aizsardzības principus, gan prasības 

ilgtspējīgas attīstības plānošanai, gan arī valsts un pašvaldību iestāžu funkcijas vides 

jomā, tāpat sabiedrības informēšanas un līdzdalības kārtību lēmumu pieņemšanā 

vides jomā un citas ar vides jomu saistītas prasības. Tiek noteikti sekojoši galvenie 

vides aizsardzības principi: 

princips “piesārņotājs maksā” — persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības 

dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu; 

piesardzības princips — ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, 

kurš var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta 

vai zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai 

cilvēku veselības aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko 

veic, lai novērstu kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu; 

novēršanas princips — persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai 

cilvēku veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to 

izplatīšanos un negatīvās sekas; 

izvērtēšanas princips — jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski 

ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma 

atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai 

cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams 

tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās 

darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai. 
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Likums arī nosaka, ka sabiedrībai arī ir tiesības uz vides informāciju un piedalīties 

dažādu ar vidi saistošu lēmumu pieņemšanā, kā arī izteikt savu viedokli vai 

priekšlikumus. 

Saskaņā ar paredzēto darbību, svarīgākie uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta 

noteikumi ir: 

MK noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” (3.11.2009.) nosaka gaisa 

kvalitātes normatīvus, veicamos pasākumus, ja tie tiek pārsniegti, monitoringa 

metodes un citus ar gaisa kvalitāti saistošus noteikumus; 

MK noteikumi Nr.175 “Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem” 

(24.02.2009.) nosaka ietekmes izvērtēšanai lietojamos indikatorus un to datu avotus; 

MK noteikumi Nr. 158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā 

veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību 

sabiedrībai” (17.02.2009.) nosaka, ka vides monitoringu organizē Vides un reģionālās 

attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošas 

iestādes un institūcijas, kā arī pašvaldības iestādes konkrētos gadījumos, kuri atrunāti 

normatīvajos aktos; 

MK noteikumi Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un 

kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo 

un sanācijas pasākumu izmaksas” (24.04.2007.) nosaka pasākumus, kārtību, sanācijas 

mērķus un metodes, kā arī zaudējuma atlīdzināšanu gadījumos, kad videi nodarīts 

kaitējums. 

Piesārņojuma novēršanas kontrole 

Likuma “Par piesārņojumu” (15.03.2001.) mērķis ir novērst vai mazināt piesārņojuma 

dēļ cilvēku veselībai, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, novērst kaitējuma 

radītās sekas, tāpat arī novērst piesārņojošu darbību izraisīta piesārņojuma rašanos 

vai, ja tas nav iespējams, samazināt emisiju augsnē, ūdenī un gaisā, novērst vai, ja tas 

nav iespējams, samazināt neatjaunojamo dabas resursu un enerģijas izmantošanu, 

veicot piesārņojošas darbības, tāpat arī novērst vai, ja tas nav iespējams, samazināt 

atkritumu radīšanu, nodrošināt piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu apzināšanu 

valsts teritorijā un to reģistrāciju, noteikt pasākumus piesārņotu un potenciāli 

piesārņotu vietu izpētei un piesārņotu vietu sanācijai, kā arī noteikt personas, kuras 

sedz ar piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu izpēti un piesārņotu vietu sanāciju 

saistītos izdevumus, novērst vai samazināt vides trokšņa iedarbību uz cilvēkiem, 

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas no šā likuma 2. un 4.pielikumā minētajām 

darbībām un palielināt oglekļa dioksīda piesaisti no šā likuma 4.pielikuma II daļā 

minētajām darbībām, ņemot vērā izmaksu efektivitāti, nodrošinot līdzdalību ES 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā un izpildot Latvijas saistības attiecībā uz 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un oglekļa dioksīda piesaisti, noteikt 

sabiedrība tiesības piedalīties lēmuma pieņemšanas procesā attiecībā uz atļauju 
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izsniegšanu piesārņojošu darbību veikšanai vai izmaiņai piesārņojošā darbībā vai 

šādu atļauju pārskatīšanu, kā arī attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 

sadali un piešķiršanu un novērst vai, ja tas nav iespējams, ierobežot piesārņojošo 

darbību radītās smakas. 

Pamatojoties uz šo likumu ir izdoti vairāki MK noteikumi, kas saistīti ar Paredzēto 

darbību: 

MK noteikumi Nr. 736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu 

piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” (12.12.2017.); 

MK noteikumi Nr.42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika” (23.01.2018.); 

MK noteikumi Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita 

projekta izstrādi” (2.04.2013.); 

MK noteikumi Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku 

noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 

(25.11.2014.); 

MK noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (7.01.2014.) 

nosaka trokšņu rādītājus, to piemērošanas kārtību un metodes; 

MK noteikumi Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita 

projektu izstrādi” (02.04.2013.); 

MK noteikumi Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 

(25.10.2005.); 

MK noteikumi Nr.163 “Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto 

ārpus telpām” (23.04.2002.) nosaka konkrētas prasības ārpus telpām izmantojamo 

iekārtām, kuras emitē troksni; 

MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 

(12.03.2002.); 

MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.); 

“Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010.) nosaka atkritumu 

apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku veselību un dzīvību, vidi un personu 

mantu. Uz likuma pamata izdotie noteikumi tiks ievēroti paredzētās darbības iekārtu 

(kurtuves un dūmgāzu attīrīšanas sistēmu) darbībā: 

MK noteikumi Nr.302 (19.04.2011.) “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un 

īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”; 

MK noteikumi Nr.401 (24.05.2011.) “Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu 

sadedzināšanas iekārtu darbībai”; 

MK noteikumi Nr.319 (26.04.2011.) “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un 

apglabāšanas veidiem”. 
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Attiecībā uz aizsargjoslām 1997.gada 5.februārī tika pieņemts “Aizsargjoslu likums”, 

lai aizsargātu dabiskus un mākslīgus objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, kā arī 

nodrošinātu ekspluatāciju un drošību. Uz šī likuma pamata ir izdoti MK noteikumi 

Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 

(05.12.2006.), u.c. 

Teritorijas attīstības plānošana 

2011.gada 13.oktobrī tika pieņemts “Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kura 

mērķis ir panākt plānotu teritorijas attīstību, kas paaugstinātu dzīves kvalitāti, 

veicinātu ilgtspējīgu un efektīvi izmantot teritoriju un resursus, kā arī attīstītu 

ekonomiku. 

Uz iepriekšminētā likuma pamata izdoti MK noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.). 

Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā 2009.-2021.gadam (ar grozījumiem) 

paredzētās darbības vieta atrodas teritorijā, kur atļautā izmantošana ir rūpnieciskās 

ražošanas apbūve. Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos uz 2020.gadu 

Jelgava ir industriāla pilsēta ar kvalitatīvu dzīves vidi, bet uz 2030.gadu Jelgava ir 

inovāciju pilsēta. 

Citi normatīvie akti 

MK noteikumi Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 

samazināšanas pasākumi” (01.03.2016.). Saskaņā ar šiem noteikumiem 

uzņēmumiem, kuros uzglabājamo bīstamo vielu (ieskaitot bīstamos atkritumus) 

maksimālie daudzumi pārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā norādītos kvalificējošos 

daudzumus, ir jāizstrādā un jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā rūpniecisko 

avāriju novēršanas programma un/vai drošības pārskats, bet glābšanas dienestā - 

objekta civilās aizsardzības plāns, kurā ir norādītas rīcības nevēlama notikuma, 

rūpnieciskās avārijas vai katastrofas gadījumā. 

MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (19.08.2014.); 

MK noteikumi Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu 

veikšanas projekts”” (21.10.2014.). Būvdarbi objektā uzsākami tikai pēc Būvdarbu 

veikšanas projekta sagatavošanas un saskaņošanas vietējā pašvaldībā. 

MK rīkojums Nr. 197 Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-

2030. gadam, 04.16.2020. (prot. Nr. 24 43. §).1 Plānā noteikti mērķi un sasniedzamie 

rādītāji lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku 

veselību, kā arī samazinātu izmaksas un zaudēto darba laiku, ko veselības problēmu 

un ārstu apmeklējumu dēļ rada gaisa piesārņojums. 

                                                      
1
 https://likumi.lv/ta/id/314078-par-gaisa-piesarnojuma-samazinasanas-ricibas-planu-2020-2030-

gadam 

https://likumi.lv/ta/id/314078-par-gaisa-piesarnojuma-samazinasanas-ricibas-planu-2020-2030-gadam
https://likumi.lv/ta/id/314078-par-gaisa-piesarnojuma-samazinasanas-ricibas-planu-2020-2030-gadam
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Plāna mērķi: 1) Nodrošināt Latvijai noteikto kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju 

samazināšanas mērķu izpildi laika periodā no 2020.-2030. gadam; 2) Panākt cilvēku 

veselības aizsardzībai atbilstošu gaisa kvalitāti pilsētās, kur tiek veikti gaisa kvalitātes 

mērījumi.  

Cita starpā plāns paredz nodrošināt jaunajos secinājumos par labākajiem pieejamiem 

tehniskajiem paņēmieniem noteikto prasību ieviešanu uzņēmumos kuros notiek A 

kategorijas piesārņojošās darbības, kam atbilst arī SIA “Fortum Latvia”. 

Attiecībā uz emisiju robežvērtībām lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām (virs 50 

MW) MK noteikumi nosaka minimālās prasības, kuras piemēro tikai atkāpju 

gadījumā, jo pamats emisiju robežvērtību noteikšanai lielajām sadedzināšanas 

iekārtām ir Labāko pieejamo tehnisko paņēmienu Atsauces dokumentā iekļautās 

robežvērtības. 

Latvijai saistošie starptautiskie dokumenti 

Konvencija „Par bioloģisko daudzveidību”, Riodežaneiro, 1992.gads. Latvijā pieņemta 

un apstiprināta ar likumu “Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par 

bioloģisko daudzveidību” (08.09.1995.). 

“Bernes konvencija”, 1979.gads. Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu “Par 

1979.gada Bernes Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 

saglabāšanu” (17.12.1996.). 

“Bonnas konvencija”, 1979.gads. Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu “Par 

1979.gada Bonnas Konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību” 

(11.03.1999.). 

“Orhūsas konvencija”, 1998.gads. Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu “Par 

1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību 

lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 

jautājumiem” (26.04.2002.). 

 



4. Pielikums 

 

BMH Tehnologies Oy piedāvājums NAIK 

pieņemšanas zonai 

 

(pielikums satur ierobežotas pieejamības 

informāciju) 

 



5. Pielikums 

 

Koģenerācijas stacijas katla shematiskais 

rasējums 

 

(pielikums satur ierobežotas pieejamības 

informāciju) 

 



6. Pielikums 

 

Valmet Technologies Oy Pētījums par 

sadedzināšanas iekārtas degtspēju 

 

(pielikums satur ierobežotas pieejamības 

informāciju) 

 



7. Pielikums 

 

NAIK paraugu analīzes 

 

 



Pasūtītājs: Pasūtītāja adrese:   
 Customer:  Customer address:

Saņemts (sākta apstrāde): 19.05.2020 Pasūtītāja šifrs:

Izpildīts (izdots pārskats): 29.05.2020  Customer's reference:

 Dates: (received/completed-report issued)

Parauga apraksts:
 Sample description:

Testēšanas mērķis:
 Subject of examination:

Mitruma daudzums, M
 Moisture content

Pelnu saturs, A
 Ash content

Siltumspēja augstākā pie V = const MJ/kg

Qgr kcal/kg

 Gross calorific value at constant volume MWh/t

Siltumspēja zemākā pie P = const MJ/kg

Qnet P kcal/kg

 Net calorific value at constant pressure MWh/t

Sērs, S
 Sulphur

Hlors, Cl
 Chlorine

 Biomass content, selective dissolution method

Fine fraction (<10 mm) biomass content (SDM)

Pelnu kušanas apstākļi oksidējošā atmosfērā   
 Ash melting behaviour oxidizing atmosphere

Smalkās frakcijas (<10mm) biomasas saturs, 

nosakot ar selektīvās šķīdināšanas metodi % 52.2 56.5 ± 1.0

33.7

Biomasas saturs, nosakot ar selektīvās 

šķīdināšanas metodi % ± 1.030.1

Standarts         
Standard

LVS EN 

ISO 18122

LVS EN 

ISO 18134-1

EN ISO 

18125

± 0.4

±

LVS 

CEN/TS 

15370-1

4-262.1-20

FLG1/07.05.2020

11.7

db              
(Sausam mat./ 

Dry Basis)

 Determination of the material characteristics

NAIK

Test results for material as received (if it is not specified differently)

Rezultāts / Result

arb                
(Ka saņemts/ 

As Received)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.      
TEST REPORT No.         

 SRF

Fortum Latvia SIA Jelgava, Rūpniecības iela 73A, LV-3008

Testēšanas rezultāti materiālam kā saņemts (ja nav norādīts citādi)

Nenoteikt. 

Uncertainty

Mērvien. 

Unit of 

measure

Noteikt materiāla raksturlielumus

Parametrs                  
Parameter

% 10.5

°C

0.312.7 ±14.2

1 %

0.35

±

7.35

28.13

26.47

7.81

6718

6323

%

6.51

5598

23.44

6.99

6013

25.18

0.32

%

± 0.05

0.070.63%

10±

550 °C

 Deformation temperature

 Shrinkage starting temperature

Izplūšana, FT

Deformācijas sākuma temperatūra, DT

1180

1170

1150

Izplūšanas sākums, HT
 Hemisphere temperature

 Flow temperature

Sarukšanas sākuma temperatūra, SST

LVS EN 

ISO 16994

LVS EN 

15440

1100

0.56

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.1-20      1. lpp no 2



Kimisko elementu saturs sausam materiālam
 Chemical elements content in the dry material 

Hroms (Cr) 5

Niķelis (Ni) 1

Varš (Cu) 5

Cinks (Zn) 26

Arsēns (As) 0.2

Kadmijs (Cd) 1.1

Dzīvsudrabs (Hg) ≤

Svins (Pb) 5

Morfoloģiskā analīze
 Morphological analysis

Frakcijas

BIO atkritumi (zāle, pārtika, maize, dārzeņi u.c.) 0.20

Papīrs, kartons (iepakoj, avīz, žurn, piena pakas) 19.65

Dzērienu pakas 0.00

Koksne 0.41

Higiēnas atkr. (pamp, salv, ielikņi, tualetes p.) 0.00

Tekstils (viss apģērbs, kas nav ādas vai metāla) 21.49

Āda/gumija 1.12

Stikls (pudeles, glāzes, lauskas) 0.00

Akmeņi (keramika) 0.00

Smalkie (<10mm) 14.56

Mīkstā plastmasa (maisiņi, iepakoj, PE, PP, PS) 35.24

Blīvā plastmasa (PET, PVC, PE u.c.) 7.33

Paklāji, sedziņas 0.00

Dzelzs 0.00

Krāsainais metāls 0.00

Kopā 100.00

BIO-masa 39.18

Ne-BIO 42.57

Inertais 18.25

Kopā 100.00

Paziņojumi (Announcements): 

1. Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto(iem)  paraugu(iem).
      Results of this Test Report concern only the present sample(s).

2. Testēšanas  pārskatu daļēji drīkst kopēt tikai ar SIA «Virsma» rakstisko atļauju.
      Partial copy of this Test Report is allowed only with a written permission of «Virsma» Ltd.

LVS EN  

15440

(arb)

Standarts% no svara

52

ISO/TS 

16996;                     

ISO 16968;                                 

LVS EN 

15309

±

Apstiprināts/parakstīts digitāli

7.0

mg/kg

Authorized/Signed digitally

64

14

73

518

(db)

Saturs                          
Concentration

Nenoteikt. 
Uncertainty

Standarts                  
Standard

0.1

Ķīmiskais elements           
Chemical element

Mērvien.                  
Unit of measure

1.0

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.1-20      2. lpp no 2



Pasūtītājs: Pasūtītāja adrese:   
 Customer:  Customer address:

Saņemts (sākta apstrāde): 19.05.2020 Pasūtītāja šifrs:

Izpildīts (izdots pārskats): 29.05.2020  Customer's reference:

 Dates: (received/completed-report issued)

Parauga apraksts:
 Sample description:

Testēšanas mērķis:
 Subject of examination:

Mitruma daudzums, M
 Moisture content

Pelnu saturs, A
 Ash content

Siltumspēja augstākā pie V = const MJ/kg

Qgr kcal/kg

 Gross calorific value at constant volume MWh/t

Siltumspēja zemākā pie P = const MJ/kg

Qnet P kcal/kg

 Net calorific value at constant pressure MWh/t

Sērs, S
 Sulphur

Hlors, Cl
 Chlorine

 Biomass content, selective dissolution method

Fine fraction (<10 mm) biomass content (SDM)

Pelnu kušanas apstākļi oksidējošā atmosfērā   
 Ash melting behaviour oxidizing atmosphere

Smalkās frakcijas (<10mm) biomasas saturs, 

nosakot ar selektīvās šķīdināšanas metodi % 41.4 61.4 ± 1.0

35.3

Biomasas saturs, nosakot ar selektīvās 

šķīdināšanas metodi % ± 1.027.4

Standarts         
Standard

LVS EN 

ISO 18122

LVS EN 

ISO 18134-1

EN ISO 

18125

± 0.5

±

LVS 

CEN/TS 

15370-1

4-262.2-20

FLG2/13.05.2020

28.7

db              
(Sausam mat./ 

Dry Basis)

 Determination of the material characteristics

NAIK

Test results for material as received (if it is not specified differently)

Rezultāts / Result

arb                
(Ka saņemts/ 

As Received)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.      
TEST REPORT No.         

 SRF

Fortum Latvia SIA Jelgava, Rūpniecības iela 73A, LV-3008

Testēšanas rezultāti materiālam kā saņemts (ja nav norādīts citādi)

Nenoteikt. 

Uncertainty

Mērvien. 

Unit of 

measure

Noteikt materiāla raksturlielumus

Parametrs                  
Parameter

% 22.3

°C

0.312.0 ±15.4

1 %

0.37

±

7.09

27.12

25.51

7.53

6477

6094

%

5.35

4604

19.28

5.85

5032

21.07

0.29

%

± 0.05

0.060.57%

10±

550 °C

 Deformation temperature

 Shrinkage starting temperature

Izplūšana, FT

Deformācijas sākuma temperatūra, DT

1170

1160

1140

Izplūšanas sākums, HT
 Hemisphere temperature

 Flow temperature

Sarukšanas sākuma temperatūra, SST

LVS EN 

ISO 16994

LVS EN 

15440

1080

0.44

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.2-20      1. lpp no 2



Kimisko elementu saturs sausam materiālam
 Chemical elements content in the dry material 

Hroms (Cr) 7

Niķelis (Ni) 2

Varš (Cu) 31

Cinks (Zn) 13

Arsēns (As) 0.2

Kadmijs (Cd) 0.1

Dzīvsudrabs (Hg) ≤

Svins (Pb) 3

Morfoloģiskā analīze
 Morphological analysis

Frakcijas

BIO atkritumi (zāle, pārtika, maize, dārzeņi u.c.) 1.38

Papīrs, kartons (iepakoj, avīz, žurn, piena pakas) 26.30

Dzērienu pakas 0.00

Koksne 0.86

Higiēnas atkr. (pamp, salv, ielikņi, tualetes p.) 0.00

Tekstils (viss apģērbs, kas nav ādas vai metāla) 9.69

Āda/gumija 0.54

Stikls (pudeles, glāzes, lauskas) 0.00

Akmeņi (keramika) 0.00

Smalkie (<10mm) 26.33

Mīkstā plastmasa (maisiņi, iepakoj, PE, PP, PS) 23.85

Blīvā plastmasa (PET, PVC, PE u.c.) 8.09

Paklāji, sedziņas 1.27

Dzelzs 0.00

Krāsainais metāls 1.70

Kopā 100.00

BIO-masa 46.97

Ne-BIO 33.21

Inertais 19.82

Kopā 100.00

Paziņojumi (Announcements): 

1. Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto(iem)  paraugu(iem).
      Results of this Test Report concern only the present sample(s).

2. Testēšanas  pārskatu daļēji drīkst kopēt tikai ar SIA «Virsma» rakstisko atļauju.
      Partial copy of this Test Report is allowed only with a written permission of «Virsma» Ltd.

LVS EN  

15440

(arb)

Standarts% no svara

71

ISO/TS 

16996;                     

ISO 16968;                                 

LVS EN 

15309

±

Apstiprināts/parakstīts digitāli

0.3

mg/kg

Authorized/Signed digitally

43

24

447

269

(db)

Saturs                          
Concentration

Nenoteikt. 
Uncertainty

Standarts                  
Standard

0.1

Ķīmiskais elements           
Chemical element

Mērvien.                  
Unit of measure

0.9

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.2-20      2. lpp no 2



Pasūtītājs: Pasūtītāja adrese:   
 Customer:  Customer address:

Saņemts (sākta apstrāde): 19.05.2020 Pasūtītāja šifrs:

Izpildīts (izdots pārskats): 29.05.2020  Customer's reference:

 Dates: (received/completed-report issued)

Parauga apraksts:
 Sample description:

Testēšanas mērķis:
 Subject of examination:

Mitruma daudzums, M
 Moisture content

Pelnu saturs, A
 Ash content

Siltumspēja augstākā pie V = const MJ/kg

Qgr kcal/kg

 Gross calorific value at constant volume MWh/t

Siltumspēja zemākā pie P = const MJ/kg

Qnet P kcal/kg

 Net calorific value at constant pressure MWh/t

Sērs, S
 Sulphur

Hlors, Cl
 Chlorine

 Biomass content, selective dissolution method

Fine fraction (<10 mm) biomass content (SDM)

Pelnu kušanas apstākļi oksidējošā atmosfērā   
 Ash melting behaviour oxidizing atmosphere

Smalkās frakcijas (<10mm) biomasas saturs, 

nosakot ar selektīvās šķīdināšanas metodi % 39.4 48.5 ± 1.0

27.2

Biomasas saturs, nosakot ar selektīvās 

šķīdināšanas metodi % ± 1.023.3

Standarts         
Standard

LVS EN 

ISO 18122

LVS EN 

ISO 18134-1

EN ISO 

18125

± 0.5

±

LVS 

CEN/TS 

15370-1

4-262.3-20

FLG3/14.05.2020

16.6

db              
(Sausam mat./ 

Dry Basis)

 Determination of the material characteristics

NAIK

Test results for material as received (if it is not specified differently)

Rezultāts / Result

arb                
(Ka saņemts/ 

As Received)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.      
TEST REPORT No.         

 SRF

Fortum Latvia SIA Jelgava, Rūpniecības iela 73A, LV-3008

Testēšanas rezultāti materiālam kā saņemts (ja nav norādīts citādi)

Nenoteikt. 

Uncertainty

Mērvien. 

Unit of 

measure

Noteikt materiāla raksturlielumus

Parametrs                  
Parameter

% 14.2

°C

0.312.1 ±14.1

1 %

0.28

±

7.56

28.93

27.23

8.03

6909

6505

%

6.39

5498

23.02

6.89

5927

24.82

0.24

%

± 0.04

0.090.83%

10±

550 °C

 Deformation temperature

 Shrinkage starting temperature

Izplūšana, FT

Deformācijas sākuma temperatūra, DT

1190

1180

1160

Izplūšanas sākums, HT
 Hemisphere temperature

 Flow temperature

Sarukšanas sākuma temperatūra, SST

LVS EN 

ISO 16994

LVS EN 

15440

1100

0.71

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.3-20      1. lpp no 2



Kimisko elementu saturs sausam materiālam
 Chemical elements content in the dry material 

Hroms (Cr) 7

Niķelis (Ni) 3

Varš (Cu) 5

Cinks (Zn) 13

Arsēns (As) 0.1

Kadmijs (Cd) 0.2

Dzīvsudrabs (Hg) ≤

Svins (Pb) 1

Morfoloģiskā analīze
 Morphological analysis

Frakcijas

BIO atkritumi (zāle, pārtika, maize, dārzeņi u.c.) 0.14

Papīrs, kartons (iepakoj, avīz, žurn, piena pakas) 22.77

Dzērienu pakas 0.00

Koksne 0.14

Higiēnas atkr. (pamp, salv, ielikņi, tualetes p.) 0.00

Tekstils (viss apģērbs, kas nav ādas vai metāla) 11.38

Āda/gumija 1.65

Stikls (pudeles, glāzes, lauskas) 0.00

Akmeņi (keramika) 0.00

Smalkie (<10mm) 24.14

Mīkstā plastmasa (maisiņi, iepakoj, PE, PP, PS) 31.82

Blīvā plastmasa (PET, PVC, PE u.c.) 5.49

Paklāji, sedziņas 0.69

Dzelzs 0.00

Krāsainais metāls 1.78

Kopā 100.00

BIO-masa 42.12

Ne-BIO 38.00

Inertais 19.88

Kopā 100.00

Paziņojumi (Announcements): 

1. Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto(iem)  paraugu(iem).
      Results of this Test Report concern only the present sample(s).

2. Testēšanas  pārskatu daļēji drīkst kopēt tikai ar SIA «Virsma» rakstisko atļauju.
      Partial copy of this Test Report is allowed only with a written permission of «Virsma» Ltd.

LVS EN  

15440

(arb)

Standarts% no svara

68

ISO/TS 

16996;                     

ISO 16968;                                 

LVS EN 

15309

±

Apstiprināts/parakstīts digitāli

1.2

mg/kg

Authorized/Signed digitally

21

30

78

263

(db)

Saturs                          
Concentration

Nenoteikt. 
Uncertainty

Standarts                  
Standard

0.1

Ķīmiskais elements           
Chemical element

Mērvien.                  
Unit of measure

0.9

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.3-20      2. lpp no 2



Pasūtītājs: Pasūtītāja adrese:   
 Customer:  Customer address:

Saņemts (sākta apstrāde): 19.05.2020 Pasūtītāja šifrs:

Izpildīts (izdots pārskats): 29.05.2020  Customer's reference:

 Dates: (received/completed-report issued)

Parauga apraksts:
 Sample description:

Testēšanas mērķis:
 Subject of examination:

Mitruma daudzums, M
 Moisture content

Pelnu saturs, A
 Ash content

Siltumspēja augstākā pie V = const MJ/kg

Qgr kcal/kg

 Gross calorific value at constant volume MWh/t

Siltumspēja zemākā pie P = const MJ/kg

Qnet P kcal/kg

 Net calorific value at constant pressure MWh/t

Sērs, S
 Sulphur

Hlors, Cl
 Chlorine

Tilpumblīvums, BD
 Bulk density

 Biomass content, selective dissolution method

Fine fraction (<10 mm) biomass content (SDM)

Pelnu kušanas apstākļi oksidējošā atmosfērā   
 Ash melting behaviour oxidizing atmosphere

Smalkās frakcijas (<10mm) biomasas saturs, 

nosakot ar selektīvās šķīdināšanas metodi % 32.8 50.6 ± 1.0

36.8

Biomasas saturs, nosakot ar selektīvās 

šķīdināšanas metodi % ± 1.025.2

LVS EN 

ISO 17828

Standarts         
Standard

LVS EN 

ISO 18122

LVS EN 

ISO 18134-1

EN ISO 

18125

± 0.7

±

± 20

LVS 

CEN/TS 

15370-1

4-262.4-20

0320-002/14.03.2020

46.3

db              
(Sausam mat./ 

Dry Basis)

 Determination of the material characteristics

NAIK

Test results for material as received (if it is not specified differently)

Rezultāts / Result

arb                
(Ka saņemts/ 

As Received)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.      
TEST REPORT No.         

 SRF

Fortum Latvia SIA Jelgava, Rūpniecības iela 73A, LV-3008

Testēšanas rezultāti materiālam kā saņemts (ja nav norādīts citādi)

Nenoteikt. 

Uncertainty

Mērvien. 

Unit of 

measure

Noteikt materiāla raksturlielumus

Parametrs                  
Parameter

% 31.7

°C

0.414.1 ±20.6

1 %

0.80

±

5.96

22.84

21.46

6.35

5456

5125

%

3.86

3317

13.89

4.34

3728

15.61

0.55

%

± 0.09

0.050.50%

10±

550 °C

 Deformation temperature

 Shrinkage starting temperature

Izplūšana, FT

Deformācijas sākuma temperatūra, DT

1180

1160

1140

Izplūšanas sākums, HT
 Hemisphere temperature

 Flow temperature

Sarukšanas sākuma temperatūra, SST

LVS EN 

ISO 16994

LVS EN 

15440

1070

0.34

kg/m
3 120

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.4-20      1. lpp no 2



Kimisko elementu saturs sausam materiālam
 Chemical elements content in the dry material 

Hroms (Cr) 9

Niķelis (Ni) 3

Varš (Cu) 5

Cinks (Zn) 38

Arsēns (As) 0.3

Kadmijs (Cd) 0.1

Dzīvsudrabs (Hg) ≤

Svins (Pb) 7

Morfoloģiskā analīze
 Morphological analysis

Frakcijas

BIO atkritumi (zāle, pārtika, maize, dārzeņi u.c.) 0.00

Papīrs, kartons (iepakoj, avīz, žurn, piena pakas) 28.66

Dzērienu pakas 0.00

Koksne 0.47

Higiēnas atkr. (pamp, salv, ielikņi, tualetes p.) 0.00

Tekstils (viss apģērbs, kas nav ādas vai metāla) 22.91

Āda/gumija 0.57

Stikls (pudeles, glāzes, lauskas) 0.00

Akmeņi (keramika) 0.00

Smalkie (<10mm) 17.30

Mīkstā plastmasa (maisiņi, iepakoj, PE, PP, PS) 26.86

Blīvā plastmasa (PET, PVC, PE u.c.) 3.01

Paklāji, sedziņas 0.00

Dzelzs 0.00

Krāsainais metāls 0.20

Kopā 100.00

BIO-masa 49.70

Ne-BIO 29.88

Inertais 20.42

Kopā 100.00

Paziņojumi (Announcements): 

1. Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto(iem)  paraugu(iem).
      Results of this Test Report concern only the present sample(s).

2. Testēšanas  pārskatu daļēji drīkst kopēt tikai ar SIA «Virsma» rakstisko atļauju.
      Partial copy of this Test Report is allowed only with a written permission of «Virsma» Ltd.

LVS EN  

15440

(arb)

Standarts% no svara

92

ISO/TS 

16996;                     

ISO 16968;                                 

LVS EN 

15309

±

Apstiprināts/parakstīts digitāli

0.3

mg/kg

Authorized/Signed digitally

96

33

74

757

(db)

Saturs                          
Concentration

Nenoteikt. 
Uncertainty

Standarts                  
Standard

0.1

Ķīmiskais elements           
Chemical element

Mērvien.                  
Unit of measure

2.5

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.4-20      2. lpp no 2



Pasūtītājs: Pasūtītāja adrese:   
 Customer:  Customer address:

Saņemts (sākta apstrāde): 19.05.2020 Pasūtītāja šifrs:

Izpildīts (izdots pārskats): 29.05.2020  Customer's reference:

 Dates: (received/completed-report issued)

Parauga apraksts:
 Sample description:

Testēšanas mērķis:
 Subject of examination:

Mitruma daudzums, M
 Moisture content

Pelnu saturs, A
 Ash content

Siltumspēja augstākā pie V = const MJ/kg

Qgr kcal/kg

 Gross calorific value at constant volume MWh/t

Siltumspēja zemākā pie P = const MJ/kg

Qnet P kcal/kg

 Net calorific value at constant pressure MWh/t

Sērs, S
 Sulphur

Hlors, Cl
 Chlorine

Tilpumblīvums, BD
 Bulk density

 Biomass content, selective dissolution method

Fine fraction (<10 mm) biomass content (SDM)

Pelnu kušanas apstākļi oksidējošā atmosfērā   
 Ash melting behaviour oxidizing atmosphere

Smalkās frakcijas (<10mm) biomasas saturs, 

nosakot ar selektīvās šķīdināšanas metodi % 36.5 50.3 ± 1.0

33.6

Biomasas saturs, nosakot ar selektīvās 

šķīdināšanas metodi % ± 1.024.4

LVS EN 

ISO 17828

Standarts         
Standard

LVS EN 

ISO 18122

LVS EN 

ISO 18134-1

EN ISO 

18125

± 0.7

±

± 20

LVS 

CEN/TS 

15370-1

4-262.6-20

0320-005/18.03.2020

37.8

db              
(Sausam mat./ 

Dry Basis)

 Determination of the material characteristics

NAIK

Test results for material as received (if it is not specified differently)

Rezultāts / Result

arb                
(Ka saņemts/ 

As Received)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.      
TEST REPORT No.         

 SRF

Fortum Latvia SIA Jelgava, Rūpniecības iela 73A, LV-3008

Testēšanas rezultāti materiālam kā saņemts (ja nav norādīts citādi)

Nenoteikt. 

Uncertainty

Mērvien. 

Unit of 

measure

Noteikt materiāla raksturlielumus

Parametrs                  
Parameter

% 27.4

°C

0.415.0 ±20.6

1 %

0.51

±

6.53

25.00

23.52

6.94

5971

5617

%

4.55

3915

16.39

5.04

4333

18.14

0.37

%

± 0.06

0.090.94%

10±

550 °C

 Deformation temperature

 Shrinkage starting temperature

Izplūšana, FT

Deformācijas sākuma temperatūra, DT

1200

1180

1160

Izplūšanas sākums, HT
 Hemisphere temperature

 Flow temperature

Sarukšanas sākuma temperatūra, SST

LVS EN 

ISO 16994

LVS EN 

15440

1100

0.68

kg/m
3 120

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.6-20      1. lpp no 2



Kimisko elementu saturs sausam materiālam
 Chemical elements content in the dry material 

Hroms (Cr) 5

Niķelis (Ni) 1

Varš (Cu) 8

Cinks (Zn) 19

Arsēns (As) 0.3

Kadmijs (Cd) 0.2

Dzīvsudrabs (Hg) ≤

Svins (Pb) 4

Morfoloģiskā analīze
 Morphological analysis

Frakcijas

BIO atkritumi (zāle, pārtika, maize, dārzeņi u.c.) 2.17

Papīrs, kartons (iepakoj, avīz, žurn, piena pakas) 20.91

Dzērienu pakas 0.00

Koksne 0.20

Higiēnas atkr. (pamp, salv, ielikņi, tualetes p.) 0.00

Tekstils (viss apģērbs, kas nav ādas vai metāla) 15.19

Āda/gumija 0.39

Stikls (pudeles, glāzes, lauskas) 0.00

Akmeņi (keramika) 0.00

Smalkie (<10mm) 16.76

Mīkstā plastmasa (maisiņi, iepakoj, PE, PP, PS) 35.50

Blīvā plastmasa (PET, PVC, PE u.c.) 8.88

Paklāji, sedziņas 0.00

Dzelzs 0.00

Krāsainais metāls 0.00

Kopā 100.00

BIO-masa 39.57

Ne-BIO 44.38

Inertais 16.05

Kopā 100.00

Paziņojumi (Announcements): 

1. Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto(iem)  paraugu(iem).
      Results of this Test Report concern only the present sample(s).

2. Testēšanas  pārskatu daļēji drīkst kopēt tikai ar SIA «Virsma» rakstisko atļauju.
      Partial copy of this Test Report is allowed only with a written permission of «Virsma» Ltd.

LVS EN  

15440

(arb)

Standarts% no svara

53

ISO/TS 

16996;                     

ISO 16968;                                 

LVS EN 

15309

±

Apstiprināts/parakstīts digitāli

1.5

mg/kg

Authorized/Signed digitally

50

13

108

373

(db)

Saturs                          
Concentration

Nenoteikt. 
Uncertainty

Standarts                  
Standard

0.1

Ķīmiskais elements           
Chemical element

Mērvien.                  
Unit of measure

2.2

          Virsma SIA Testēšanas pārskats Nr.  4-262.6-20      2. lpp no 2



8. Pielikums 

 

Salīdzinājums ar SIA “Fortum Latvia” 

paredzētajā darbībā izmantotām tehnoloģijām 
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8.Pielikums 

SIA “Fortum Latvia” plānotās darbības – 

Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā atbilstības 

novērtējums labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem 
 
Paredzētās darbības ietvaros plānotas izmaiņas esošajā SIA “Fortum” darbībā (pārskatītā 2019. gada 3. maija atļauja A kategorijas piesārņojošajai darbībai 
Nr.JE12IA0005), proti, kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, paredzot  no atkritumiem iegūtā 
kurināmā (turpmāk - NAIK) līdzsadedzināšanu. Plānots, ka, īstenojot paredzēto darbību, saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35 %, saražojot 460 
GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Lai saražotu plānoto enerģijas daudzumu, sadedzināšanas iekārtā paredzēts 
izmantot sekojošus kurināmā veidus – NAIK (līdz 30 tūkst.t/gadā) biomasu (līdz 205 000 t/gadā), kūdru (līdz 15000 t/gadā), dabasgāzi (līdz 1100 
tūkst.m3/gadā), dīzeļdegvielu (līdz 40 t/gadā), paredzot, ka iespējama dažādu kurināmo veidu aizstāšana. Sākotnēji koģenerācijas stacijā jau uzstādītā 
sadedzināšanas iekārta (verdošā slāņa tehnoloģija), kur iespējama NAIK līdzsadedzināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lai novērtētu plānotās 
darbības atbilstību nozarē labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem un tīrākas ražošanas pasākumiem, izmantots Eiropas Komisijas sagatavotais 
dokuments "Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole.” 
Atsauces dokumenti:  
1) Secinājumi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām (2017. gada 31. jūlijs). European 
Commission, Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for Large Combustion Plants.2017.   
2) Secinājumi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz atkritumu incinerāciju (2019.gada 3.decembris) European 
Commission, Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration. 2019.  
Dokumentos aprakstīto atbilstošo labāko pieejamu tehnisku paņēmienu (LPTP) salīdzinājums ar SIA “Fortum Latvia” paredzētajā darbībā izmantotām 
tehnoloģijām un principiem sniegts tabulā. 
 
Procesi un tehnoloģijas, kas tiek lietotas sadzīves atkritumu līdzsadedzināšanas nozarē:  

 ienākošo atkritumu kvalitāte; 

 ienākošo atkritumu atlase/ierobežojumi; 

 atkritumu sajaukšana ar galveno kurināmo; 

 atkritumu un izejvielu uzglabāšana (atbilstošu mitruma apstākļu nodrošināšana); 

 atkritumu sākotnējā apstrāde (galvenokārt, apstrāde sadedzināšanas vietā un sajaukšana); 

 atkritumu iekraušana kurtuvē; 
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 termiskās pārstrādes stadijā lietotie paņēmieni (kurtuves konstrukcija utt.); 

 enerģijas reģenerācijas stadija (piemēram, tvaika ģenerators un enerģijas piegādes iespējas); 

 dūmgāzu attīrīšanas iespējas; 

 dūmgāzu attīrīšanas atlikumu apsaimniekošana (lidojošie pelni); 

 emisiju monitorings un kontrole; 

 notekūdeņu kontrole un attīrīšana (piemēram, no kanalizācijas sistēmas, glabāšanas); 

 pelnu un izdedžu (kas rodas degšanas stadijā) apsaimniekošana. 
 

Nr.p.k. Pasākums/jomas SIA “Fortum Latvia” plānotie risinājumi 
Noteiktie LPTP  Atbilstība 

LPTP 

1. Ienākošo atkritumu kvalitāte NAIK jau sagatavotā veidā plānots piegādāt no sadzīves 
atkritumu poligona “Brakši”, Jelgavas novadā un citiem 
piegādātājiem . Plānotais NAIK apjoms 30 tūkst.t./gadā. 
NAIK pēc tā kvalitātes atbilst standarta CEN/TS 
15359:2006 „No atkritumiem iegūts kurināmais. 
Specifikācija un klases”, 3.klasei. 
NAIK pieņemšana notiks ar specializētu autotransportu, 
kurināmo izkraus atsevišķā NAIK pieņemšanas punktā.  
NAIK piegāde tiks veikta izmantojot autotransportu, to 
tieši berot kurināmā pieņemšanas tvertnē, no kuras to ar 
slēgtu padeves sistēmu nogādās uz kurināmā sijāšanas, 
šķirošanas un piemaisījumu atdalīšanas punktu. NAIK 
priekšapstrādes rezultātā tiks atdalīti nevēlami 
piemaisījumi (akmeņi, metāls un tml.) un iepriekš attīrītā 
frakcija tiks samaisīta un vienmērīgā masā padota uz 
NAIK bunkuru. 
Kravu svēršana notiek kravas transporta vienībām 
iebraucot un izbraucot no teritorijas. 
 

Sadedzināšanas stacijā ir atkritumu 
pieņemšanas procedūra saskaņā ar 
LPTP atsauces dokumentu par 
atkritumu apstrādi. Pieņemšanas 
kritēriji ir noteikti kritiskajiem 
parametriem, piem., siltumspējai, kā 
arī ūdens, pelnu, hlora, fluora, sēra, 
slāpekļa, PHB, metālu (gaistošie 
(piem., Hg, Tl, Pb, Co, Se) un 
negaistošie (piem., V, Cu, Cd, Cr, Ni)), 
fosfora un sārmu (ja izmanto dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus) saturam. 
Katrai atkritumu partijai piemēro 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, lai 
garantētu līdzsadedzināto atkritumu 
īpašības un kontrolētu definēto 
kritisko parametru vērtības (piem., EN 
15358 attiecībā uz nebīstamu 
reģenerētu cieto kurināmo). 
Kontrole: 

Atbilst 
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Nr.p.k. Pasākums/jomas SIA “Fortum Latvia” plānotie risinājumi 
Noteiktie LPTP  Atbilstība 

LPTP 

• Vizuāla pārbaude pieņemšanas 
bunkurā 
• Regulāra piegādāto atkritumu 
kontrole, galveno īpašību/vielu analīze 
(piemēram, siltumspēja, halogēnu un 
metālu/metālu saturošo vielu saturs) 
• Attiecībā uz sadzīves cietajiem 
atkritumiem, izlases veidā pārbauda 
piegādātos atkritumus 
• Piegādāto atkritumu svēršana 
• Radioaktivitātes noteikšana 

2. Ienākošo atkritumu 
atlase/ierobežojumi 

Atbilstoši NAIK kvalitātes standarta CEN/TS 15359:2006 
„No atkritumiem iegūts kurināmais. Specifikācija un 
klases” klasifikācijai, saražotais NAIK atbildīs 3. klasei 
(Robežvērtības: neto siltumspēja ≥ 15 MJ/kg, - hlors (Cl) 
≤ 1,0 %, dzīvsudrabs (Hg) - vidējais lielums ≤ 0,08 mg/MJ; 
80.procentile ≤ 0,16 mg/MJ). 
SIA “Fortum Latvia” paredzējusi NAIK piejaukumu līdz 35 
% kurināmā maisījumā ar biomasu un/vai kūdru 

Atkritumus rūpīgi atlasa pēc veida un 
masas plūsmas, kā arī nosaka 
ierobežojumus, cik lielu 
vispiesārņotāko atkritumu 
procentuālo apjomu var 
līdzsadedzināt. Ierobežo pelnu, sēra, 
fluora, dzīvsudraba un/vai hlora 
proporcionālo daudzumu atkritumos, 
kas nonāk sadedzināšanas stacijā. 
Ierobežo līdzsadedzināmo atkritumu 
daudzumu. 

Atbilst 

3. Atkritumu sajaukšana ar 
galveno kurināmo 

NAIK piegādātājs nodrošinās pasūtītāja noteiktos daļiņu 
izmērus. Biomasa un/vai kūdra un NAIK no uzglabāšanas 
tvertnēm pa padeves līnijām tiek padots uz kurināmā 
līniju, kur tas sajaucas ar biomasu un/vai kūdru, tālāk 
novirzot uz kurināmā bunkuru ar nometēju. 
 

Atkritumu un galvenā kurināmā 
efektīva sajaukšana; heterogēna vai 
slikti sajaukta kurināmā plūsma vai 
nevienmērīga izkliede var ietekmēt 
aizdegšanos un degšanu katlā, tāpēc 
tā būtu jānovērš. 

Atbilst 



4 
 

Nr.p.k. Pasākums/jomas SIA “Fortum Latvia” plānotie risinājumi 
Noteiktie LPTP  Atbilstība 

LPTP 

Sajaukšana ir iespējama tikai tad, ja 
galvenajam kurināmajam un 
atkritumiem piemīt līdzīga maļamība 
vai ja atkritumu daudzums 
salīdzinājumā ar galvenā kurināmā 
daudzumu ir ļoti mazs. 

4. Atkritumu un izejvielu 
uzglabāšana (atbilstošu 
mitruma apstākļu 
nodrošināšana) 

Atkritumu un izejvielu uzglabāšana notiks atbilstošos 
apstākļos. NAIK piegādātājs nodrošinās pasūtītāja 
noteiktos mitruma rādītājus. Papildus NAIK žāvēšana nav 
plānota, jo tas nebūs nepieciešams. 

Lai uzturētu augstu katla veiktspēju, 
atkritumus pirms ievadīšanas 
degkamerā izžāvē. 

Atbilst 

5. Atkritumu un izejvielu 
uzglabāšana. 

NAIK īslaicīgā uzglabāšana, paredzētās darbības vietā, 
plānota papildus uzstādītā bunkurā, tilpums 800 m3. 
Ārpus telpām, pieņemšanas punkta NAIK uzglabāšana 
nav paredzēta.  
NAIK pieņemšanas punkts atrodas atdalīti no kurtuves 
ēkas. 
Tiks nodrošināta ugunsdrošības ierīču atrašanās telpās. 
Kurināmā pieņemšanas punkts būs slēgta tipa būve. 
Pieņemšanas punktā tiks izvietoti speciāli ventilatori un 
nolaižami aizkari, kas nodrošinās cieto daļiņu (putekļu) 
savākšanu un gaisa attīrīšanu neradot smakas vai kādu 
citu gaisa piesārņojumu, process būs slēgts. Pieņemšanas 
iekārtu jauda 200 m3/h.  
 
Tehnoloģiskās izmaiņas esošo kurināmo veidu (biomasas 
un kūdras) pieņemšanā nav paredzētas. Plānotais 
biomasas apjoms 205 tūkst.t. 
 

• Materiāli  kam var būt smaka, tiek 
uzglabāti telpās kur var kontrolēt gaisa 
plūsmas sistēmu , gaiss no NAIK 
pieņemšanas zonas tiek izmantots 
sadedzināšanas iekārtā 
• Nodalītas zonas  NAIK 
iekraušanai/izkraušanai ar dalītu, 
kontrolētu drenāžu 
• Skaidri iezīmētas (piemēram, ar 
krāsu) vietas drenāžai no 
potenciālajām piesārņojuma zonām 
(uzglabāšanas/izkraušanas 
/transportēšanas) 
• Uzglabāšanas laika ierobežojums 
atkarībā no atkritumu veida un riska 
• Atbilstoša uzglabāšanas ietilpība 
• Ir iespējama, atdalīto neatbilstošo 
atkritumu pagaidu uzglabāšana, 

Atbilst 
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Nr.p.k. Pasākums/jomas SIA “Fortum Latvia” plānotie risinājumi 
Noteiktie LPTP  Atbilstība 

LPTP 

Ugunsdrošības pasākumi koģenerācijas stacijā izplānoti 
ņemot vērā Latvijas LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība” 
prasības. Ugunsdrošības pasākumi tiks ieviesti arī 
jaunbūvējamajā NAIK pieņemšanas punkts.  

atbilstoši atdalīto atkritumu 
uzglabāšanas nosacījumiem 
• Ugunsdrošības pasākumi, piemēram, 
ugunsdroša siena starp bunkuru un 
krāsni 
• Slēgta tipa  NAIK uzglabāšanas zonas 
• Ēkas ir ar sienām un jumtu 
• Dažus liela izmēra priekšmetus ar 
zemu piesārņojuma potenciālu var tikt 
uzglabāti bez īpašiem piesardzības 
pasākumiem 

6. Atkritumu sākotnējā 
apstrāde, iekraušana 
kurtuvē, sajaukšana. 

Kurināmā pieņemšanas sistēmā tiks veikta kurināmā 
sijāšana, piemaisījumu atdalīšana un samaisīšana, lai 
atdalītu nevēlamus piejaukumus un iegūtu vienmērīgu 
kurināmā masu. Kurināmā sijāšana un piemaisījumu 
atdalīšana notiks slēgtā vidē, tādēļ nenotiks piesārņojošo 
vielu (smalko daļiņu) nonākšana vidē. Paredzēts no NAIK 
sijāšanas un piemaisījumu atdalīšanas punkta, kurināmo 
padot uz atsevišķu NAIK uzglabāšanas bunkuru pa slēgtu 
konveijeru. Tālāk, no NAIK uzglabāšanas bunkura, 
kurināmais pa padeves līniju tiks padots uz kurināmā 
līniju, kur tas tiks sajaukts ar biomasu un/vai kūdru, tālāk 
novirzot to uz kurināmā bunkuru ar nometēju. Cietais 
kurināmā maisījums tiks ievadīts kurtuvē pie katla 
priekšējās sienas. 
Kurināmā padeves sistēma ir aprīkota ar precīzām 
automatizētām iekārtām, kas atbilstoši sadedzināšanas 
apstākļiem kontrolē kurināmā padevi uz kurtuvi, 

• Netiek veikta NAIK materiāla 
sajaukšana saņemot dažādus 
atšķirīgus NAIK materiālus 
• Liela izmēra priekšmeti, kuriem 
nepieciešama pirmapstrāde, var tikt 
nošķirti 
• Ārkārtas atkritumu šķirošanas zona 
atkritumiem, kas ir novērtēti kā 
neatbilstoši 
• Atsevišķām iekārtām  var būt 
nepieciešama metālu atdalīšana, lai 
atvieglotu sasmalcināšanu un 
novērstu iespējamu padošanas 
sistēmas bloķēšanu 
• Sajaukšana nenotiek regulāri 
• Ārkārtas segregācijas zonas 
atkritumiem, kas ir noraidīti 

Atbilst 
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Nr.p.k. Pasākums/jomas SIA “Fortum Latvia” plānotie risinājumi 
Noteiktie LPTP  Atbilstība 

LPTP 

nodrošinot stabilus sadedzināšanas apstākļus. 
Ugunsdrošības pasākumi koģenerācijas stacijā izplānoti 
ņemot vērā Latvijas LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība” 
prasības. Ugunsdrošības pasākumi tiks ieviesti arī 
jaunbūvējamajā NAIK pieņemšanas punkts. 

• Automātiska ugunsdrošības 
brīdinājuma sistēma 
 
• Manuāla un/vai automātiska 
ugunsdrošības un kontroles sistēma; 

7. Termiskās pārstrādes stadijā 
lietotie paņēmieni 

SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā Rūpniecības 
ielā 73A, Jelgavā uzstādīts verdošā slāņa HYBEX tvaika 
katls, ar tvaika ražību 26 kg/s pie spiediena 117 bar, 
527°C no barošanas ūdens 180°C temperatūrā. Esošais 
kalts nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C vismaz 2 
sek. Tvaika katla ievadītā nominālā jauda 77 MW 
(nodrošinot siltuma ražošanas jaudu 45 MW un 
elektroenerģijas ražošanas jaudu 23 MW). Gadījumā, kad 
no atkritumiem iegūtā kurināmā apjoms nav pietiekošs, 
lai saražotu noteikto enerģijas apjomu, plānots palielināt 
arī biomasas daudzumu (līdz  205 000 t/gadā), kas 
nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt citus kurināmo 
veidus (piemēram, NAIK). 
Kurtuves augšējā daļā izvietoti sekundārie un terciārie 
pārkarsētāji. Otrajā traktā izvietotas horizontālā tipa 
primārā pārkarsētāja sekcijas. Trešajā traktā izvietots 
parastā tipa ekonomaizers un dūmgāzu priekšsildītāji. 
Esošais katls aprīkots ar 1 aizdedzes degli, kurā izmanto 
dabasgāzi (20 MW), un 2 darba degļiem (pa 26 MW 
katrs). Lai efektivizētu ražošanas procesu paredzēts 
papildus izmantot gāzes un/vai dīzeļgedvielas degli 
sadedzināšanas procesa nodrošināšanai. Kurtuvē 
uzstādīti 6 temperatūras sensori. 

• Kurināmā padeves plūsmas 
vadīšana. Dūmgāzu plūsmas sadales 
uzlabošana katlā palīdz samazināt 
eroziju, kas rada katla koroziju. 
(Piemērojams tikai esošajām stacijām, 
projektējot nozīmīgus uzlabojumus ) 
• Sekundārie pārkarsētāji lai 
palielinātu dūmgāzu turbulenci. 
• Uzlabotas sadegšanas kontroles 
sistēmas izmantošana 
• Primārās un sekundārās gaisa 
apgādes un sadales optimizācija 
• Primārā un sekundārā gaisa 
uzsildīšana 
• Sekundārā gaisa daļas aizstāšana ar 
recirkulētu dūmgāzi 
• Izmanto ar skābekli bagātinātu gaisu 
vai tehniski tīru skābekli kā sadegšanas 
gaisu 

Atbilst 
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Nr.p.k. Pasākums/jomas SIA “Fortum Latvia” plānotie risinājumi 
Noteiktie LPTP  Atbilstība 

LPTP 

 
Izdedži un smagie pelni, kuri izbirst cauri verdošajam 
slānim, tiek savākti ar slapjā rausējtransportiera 
palīdzību, kas novietots zem kurtuves. Izdedžu mitrā 
transportēšana izslēdz to aizdegšanās iespēju, kā arī 
aizkavē pelnu daļiņu nonākšanu atpakaļ kurtuves zonā. 

8. Enerģijas reģenerācijas 
stadija 

 SIA „Fortum Latvia” biokurināmā koģenerācijas stacijā 
tiek veikta vienlaicīga siltuma un elektroenerģijas 
ražošana, ievērojami paaugstinot atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas īpatsvaru Jelgavas pilsētā. 
Katla kurtuvē tiek izmantota verdošā slāņa 
sadedzināšanas tehnoloģija. Koģenerācijas darbība tiek 
nodrošināta saražojot augsta potenciāla tvaiku, kas tālāk 
tiek izmantots tvaika turbīnā, lai ražotu elektroenerģiju.  

 Energoefektivitātes un enerģijas 
reģenerācijas optimizācija 

 Dūmgāzu apjoma samazināšana 

 Enerģijas patēriņa samazināšana 
koģenerācijas stacijā 

 Palielināta tvaika efektivitāte un 
īpašu materiālu izmantošana, lai 
samazinātu koroziju katlos 

 Kondensācijas spiediena 
samazināšana 

 Katlumājas projekta optimizācija 

 Integrālā kurtuves izmantošana 

 Zemas temperatūras dūmgāzu 
siltummaiņi 

 Dūmgāzu kondensācijas skruberu 
izmantošana 

 Siltumsūkņu izmantošana, lai 
palielinātu siltuma reģenerāciju 

 

 

6. Dūmgāzu attīrīšanas iespējas Dūmgāzes pēc kurtuves nonāk katla 2. un 3. ejā, kur 
notiek dūmgāzu attīrīšana. Sadedzinot NAIK, galvenās 
dūmgāzes piesārņojošās komponentes ir slāpekļa oksīdi 

 Lai izmantotu maisa filtru, ir 
jāizvēlas audums, kas piemērots 
dūmgāzu īpašībām un 

Atbilst 
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(NOx), oglekļa monoksīds jeb tvana gāze (CO), 
nesadegušas daļiņas/cietie izmeši, kā arī ierobežotā 
daudzumā skābes un organiskās piesārņojošās vielas. 
Nelielos apjomos iespējams piesārņojums ar smagajiem 
metāliem .  
Koģenerācijas stacijas dūmgāzu attīrīšanai paredzēta 
sistēma, kas sastāvēs no sekojošiem posmiem: 

 Selektīvas nekatalītiskas redukcijas sistēmas 
(selective non-catalytic reduction – SNCR), kas 
nodrošinās dūmgāzu attīrīšanu no slāpekļa 
oksīdiem (NOx). SNCR  pieskaitāma pie 
sekundārām slāpekļa oksīdu samazināšanas 
metodēm (primārās - novērš slāpekļa oksīdu 
rašanos degšanas procesā, savukārt sekundārās - 
samazina to daudzumu dūmgāzēs). Attīrīšanu no 
slāpekļa oksīdiem panāk, injicējot tieši gāzu 
plūsmā speciālus reģentus (piemēram, amonija 
hidroksīdu). Sastāvdaļas reaģē ar slāpekļa 
oksīdiem, veidojot brīvu slāpekli (N2) un ūdeni 
(H2O). Reakcija notiek temperatūru diapazonā 
900-1100°C. Attīrīšanas efektivitāte ir 60-70%; 

 Aktivētās ogles dozators. Pirms maisa filtra tiks  
pievadīta aktivētā ogle, kas kā adsorbents 
samazina dioksīnu (PCDDF)/furānu un smago 
metālu koncentrāciju dūmgāzēs, nodrošinot, ka 
vielu koncentrācija nepārsniedz normatīvajos 
aktos noteiktos robežlielumus. Attīrīšanas 
efektivitāte ir 96,00 %;  

maksimālajai darba temperatūrai. 
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 Maisa filtri cieto daļiņu aizturēšanai. Maisa filtri 
nodrošina mehānisku cieto daļiņu attīrīšanu no 
dūmgāzēm jau to beigu posmā, pirms dūmeņa. 
Papildus filtrā pievadīs dzēsto kaļķi, novēršot 
SO2, HCl koncentrāciju pārsniegumu. Filtrēšanas 
mezgls ir aprīkots ar  automātisku filtra elementu 
tīrīšanas sistēmu (pretplūsmas pneimatiska 
tīrīšana). Tīrīšana tiek veikta periodiski, un tā 
neatstāj iespaidu uz sadedzināšanas procesu. 
Attīrīšanas efektivitāte ir 99,8 %. 

 Pelnu savākšanas mezgls.  Pelni (fly ash) pēc 
filtru moduļiem nonāk pneimo tvertnes 
savācējos, kas uzstādīti zem maisa filtriem un 
(pēc aktivētās ogles dozatora) tālāk ar slēgtu 
pneimatisko transportieri nogādāti bunkurā.  

 Dūmsūkņa un dūmeņa. Pēc maisa filtru mezgla, 
dūmgāzes tiek izvadītas atmosfērā ar dūmsūkņa 
palīdzību pa dūmeni ar korozijas noturīga 
tērauda čaulu. Dūmsūkņa motors aprīkots ar 
frekvences pārveidotāju, kas ļauj labāk regulēt 
retinājumu kurtuvē. Dūmenī uzstādīts tiešsaistes 
dūmgāzu analizators. 

 
Koģenerācijas stacijas iekārtas darbības procesā 
nodrošina 24.05.2011. Ministru kabineta noteikumos nr. 
401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu darbībai” minētās prasības 
attiecībā uz piesārņojošo vielu emisiju robežvērtībām. 
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7. Dūmgāzu attīrīšanas 
atlikumu apsaimniekošana 
(vieglie pelni) 

NAIK reģenerācijas rezultātā veidosies dūmgāzu 
attīrīšanas sistēmas pelni (atkritumu klase 190113). Pelni 
satur toksiskas vielas, tostarp smagos metālus, hlora un 
sēra savienojumu dēļ pelni ir gaistoši un kodīgi. Šie 
atkritumi atbilst H6 un H14 bīstamības klasei. Pelnus 
paredzēts uzkrāt un transportēt slēgtās tvertnēs uz 
bīstamo atkritumu poligonu, kurā tiks veikta to 
stabilizācija un noglabāšana. 

BAT nodaļa 4.6.2. 
Sausie, karstie vieglie pelni nonāk uz 
transportēšanas sistēmas un tiek 
atdzesēti ar gaisu. Šajā procesā netiek 
izmantots ūdens. Iespējama enerģijas 
atgūšana - ja kūdras vai biomasas 
sadedzināšanā rodas ar oglekli bagāti 
pelni, tajos atlikušo enerģiju var atgūt, 
piem., tos sajaucot ar kurināmo. 

Atbilst 

8. Emisiju monitorings un 
kontrole 

Dūmgāzu monitorings. 
Pēc dūmgāzu attīrīšanas pēdējā posma – maisa filtru 
mezgla, tās tiek izvadītas atmosfērā ar dūmsūkņa 
palīdzību pa dūmeni ar korozijas noturīga tērauda čaulu. 
Dūmsūkņa motors aprīkots ar frekvences pārveidotāju, 
kas ļauj labāk regulēt retinājumu sadegšanas kamerā. 
Dūmenī uzstādīts tiešsaistes (on-line) dūmgāzu 
analizators, kas nodrošinās sekojošu vielu un dūmgāzu 
kvantitatīvo raksturlielumu kontroli - slāpekļa oksīdu, 
oglekļa oksīda, kopējā putekļu daudzuma, kopējā 
organiskā oglekļa daudzuma, hlorūdeņraža, 
fluorūdeņraža un sēra dioksīda koncentrācijas, kā arī 
skābekļa koncentrāciju un spiedienu, izplūdes gāzu 
temperatūru un tvaika saturu izplūdes gāzēs. 
Dioksīnu un furānu, kā arī smago metālu mērījumi tiks 
veikti saskaņā ar Ministru Kabineta 24.05.2011. 
noteikumiem nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai 
un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” prasībām 
- ne retāk kā divas  reizes gadā, bet pirmajā iekārtas 

Pastāvīgs monitorings: 

 dūmgāzu monitorings (plūsma, 
skābekļa saturs, temperatūra, 
spiediens, ūdens tvaiku saturs) 

 sadegšanas kamerā temperatūra 

 notekūdeņi no pelnu apstrādes 
iekārtām (plūsma, pH, elektro 
vadītspēja) 

Atbilst 
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darbības gadā vismaz reizi trijos mēnešos. Emisijas 
nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus. 
Temperatūras monitorings sadegšanas kamerā.  
Sakarā ar verdošā slāņa katla temperatūras profilu, 
parasti augstākā degšanas temperatūra ir kurtuves vidējā 
daļā. Tomēr katla apstākļi (veids) neļauj pastāvīgi veikt 
temperatūras mērījumus šajā krāsns zonā. Tāpēc 
temperatūras monitoringa veikšanai, lai pārliecinātos par 
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi virs slāņa, 
jāizmanto mērījumu veikšanas punkti smilšu slānī 
(verdošajā slānī) un augšējā daļā. Šie mērījumi tiek 
koriģēti ar korekcijas līkni (starojuma korekcijas 
koeficientu), lai attēlotu augstāko vidējo temperatūru 
krāsns sadegšanas zonā. Mērījums jāreizina ar 1,04-1,09. 
Slodzes izmaiņu gadījumā, tai palielinoties, nepieciešams 
1-2 h stabilizācijas periods. Ja reakcijas laika temperatūra 
nepārsniedz 850 ° C, tiek apturēta kurināmā maisījuma 
padeve un tiek pieslēgts papildus (“avārijas”) kurināmais 
– dabasgāze vai dīzeļdegviela, netiek līdzsadedzināts 
NAIK (apturēta NAIK padeve pirms katla). 
Notekūdeņi no pelnu apstrādes iekārtām. 
Visi ražošanas notekūdeņi pēc attīrīšanas un 
neitralizēšanas nonāk ražošanas notekūdeņu 
izlīdzināšanas pazemes rezervuārā, no kura tiek novadīti 
Jelgavas centralizētajos kanalizācijas tīklos 

9. Notekūdeņu kontrole un 
attīrīšana 

Koģenerācijas stacijas darbības rezultātā veidojas 
sekojošas notekūdeņu kategorijas: 

 sadzīves notekūdeņi līdz 5000 m3/gadā; 

• sausa sorbenta iesmidzināšanas vai 
daļēji mitra absorbētāja izmantošana; 
• mitrā skrubera izmantošana, kas 

Atbilst 
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lietus notekūdeņi 1607,2 m3/gadā (Kurināmais 
tiek uzglabāts iekštelpās slēgtā veidā, lai 
nepieļautu to saskari ar lietus notekūdeņiem); 

 ar naftas produktiem un cietām daļiņām 
piesārņotie notekūdeņi 8506,106 m3/gadā; 

 ražošanas notekūdeņi (ūdens ķīmiskās 
sagatavošanas notekūdeņi, katla caurpūšanas 
notekūdeņi, dzesēšanas ūdens) līdz 65000 
m3/gadā. 
 

Visi notekūdeņi tiek novadīti Jelgavas pilsētas 
centralizētajos kanalizācijas tīklos. Piesārņoto ražošanas 
notekūdeņu un grīdas mazgāšanas notekūdeņu 
attīrīšanai no suspendētām vielām un naftas produktiem 
paredzēta sešu separatoru cieto daļiņu un smilts 
atdalīšanai, un piecu separatoru uzstādīšana naftas 
produktu atdalīšanai, kas nodrošina ūdens attīrīšanu līdz 
naftas produktu saturam attīrītajā ūdenī. Attīrīšanas 
efektivitāte: - suspendētām vielām – 98%; - naftas 
produktiem – 97,5%. 
 
 

saistīta ar notekūdeņu iztvaikošanu; 
• notekūdeņu pārstrāde pēc mitrās 
dūmgāzu attīrīšanas sistēmas; 
• eļļas atdalīšana; 
• neitralizēšana; 
• sedimentācija; 
• ķīmisko vielu izsmidzināšana; 
• filtrēšana  
 
Atbilstoši LPTP, notekūdeņu kvalitātes 
kontrole jānodrošina pēc attīrīšanas 
iekārtām, ņemot paraugu pirms 
izplūdes vidē (vai pirms novadīšanas 
Jelgavas pilsētas centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā) vienu reizi gadā. 
Nosakāmie parametri – suspendētās 
vielas un naftas produkti. Paraugu 
analīzes veicamas attiecīgajā jomā 
akreditētas testēšanas laboratorijā, 
kas ir akreditētas nacionālajā 
akreditācijas institūcijā. 

 Troksnis SIA "Fortum Latvia" koģenerācijas stacijas darbībai ir 
jābūt tādai, lai tās darbības rezultātā tiktu ievēroti MK 
07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšana un 
pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktie trokšņa līmeņa 
robežlielumi, šie nosacījumi tiek ievēroti. 

Operatīvie pasākumi: 

 Iekārtas pārbauda un veic to 
tehnisko apkopi, 

 ja iespējams, aizver slēgtu telpu 
logus un durvis,  

 ar iekārtām strādā apmācīts 
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personāls, 

 ja iespējams, izvairās no 
trokšņainām darbībām naktīs, 

 iekārtu apkopes darbu laikā 
ieplāno troksni mazinošus 
pasākumus 

Kluss aprīkojums – kompresori, sūkņi, 
u.c 
Trokšņa mazināšanas pasākumi: 
izvietojot barjeras starp trokšņa avotu 
un uztvērēju, piemēram, barjeras, 
aizsargsienas, vaļņus un ēkas.  
 Trokšņa līmeni var samazināt,  
palielinot attālumu starp trokšņa 
avotu un trokšņa uztvērēju un 
izmantojot ēkas kā trokšņa bloķētāju  

10. Pelnu un izdedžu (kas rodas 
degšanas stadijā) 
apsaimniekošana 

Sadedzināšanas procesu atlikumi tiek savākti un nodoti 
tālākai utilizācijai (apsaimniekošanai). Iespēju robežās 
uzņēmums meklē iespējas šos produktus nodot 
atkārtotai izmantošanai. 

Smagos pelnus apstrādā atsevišķi no 
pārējiem atkritumiem, kas rodas 
atkritumu sadedzināšanas laikā. 
Nepieciešamas atsevišķas 
pārvadāšanas, glabāšanas un 
pārvietošanas sistēmas 

Atbilst 

 



9. Pielikums 

 

Gaisa kvalitātes novērtējums 
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Ievads 

 
Aprēķins sagatavots kurināmā diversifikācijai SIA “Fortum Latvia” esošajā biomasas 
koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A.   
 
Novērtējumu sagatavojusi SIA “AMECO vide” (juridiskā adrese – Lāčplēša iela 29-42, 
Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101) vides eksperte Ilze Silava. Darba izstrādātājai ir 
atbilstoša izglītība – dabaszinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā.   
 
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķināšanai izmantots modelis „AERMOD” (licences Nr. 
AER0006195, licence bez termiņa). Modeļa izmantošana ir saskaņota ar Valsts vides dienestu 
(15.12.2015. atzinums Nr.78/2015). 

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins un atbilstības novērtējums veikts saskaņā ar: 
➢ LR MK noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 

piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo 
darbību veikšanai” (30.11.2010.); 

➢ LR MK noteikumiem Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 
limita projektu izstrādi” (02.04.2013.). 
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1. Paredzētās darbības raksturojums 
 
Plānotā darbība paredz jau esošā sadedzināšanas iekārtā veikt no atkritumiem iegūtā 
kurināmā (turpmāk tekstā – NAIK) līdzsadedzināšanu. Plānotā iecere paredz kurināmā 
diversifikāciju, palielinot saražotās enerģijas apjomu, izmantojot biomasu un NAIK, sadedzinot 
kurināmo verdošā slāņa tvaika katlā HYBEX. t.i. līdzsadedzinot arī NAIK (30 tūkst. 
tonnas/gadā). Katla kurtuvē tiek izmantota verdošā slāņa sadedzināšanas tehnoloģija, 
uzstādīts verdošā slāņa tvaika katls HYBEX ar tvaika ražību 26 kg/s pie spiediena 117 bar, 527 
°C no barošanas ūdens 180 °C temperatūrā. Tvaika katla ievadītā nominālā jauda nemainās - 
77 MW (siltuma ražošanas jaudu 45 MW un elektroenerģijas ražošanas jaudu 23 MW). 
 
Plānots, ka saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35%, veidojot 460 GWh enerģijas 
(270 GWh siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Gadījumā, kad NAIK apjoms nebūs 
pietiekošs, lai saražotu noteikto enerģijas apjomu, plānots palielināt arī biomasas daudzumu 
(līdz 205 000 tonnas/gadā), kas nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt citus kurināmo 
veidus (piemēram, NAIK). Šobrīd SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 
73A jau ir uzstādīta sadedzināšanas iekārta, kas nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C 
vismaz 2 sek., kas ir obligāta prasība, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas 
procesu. Drošības nolūkos, papildus kurināmajam - dabas gāzei, kā alternatīvu, ir paredzēts 
izmantot dīzeļdegvielu. 
 
Šobrīd kā kurināmais tiek izmantota  biomasa (šķelda, skaidas, miza, koksnes atlikumi, graudu 
blakusprodukti, salmi, citi augu izcelsmes produkti, atlikumi no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības (170000 tonnas/gadā); kūdra  (15000 tonnas gadā); dabasgāze – (1100 
tūkst.m3/gadā).  
 
NAIK plānots izmantot tikai maisījumā ar biomasu un/vai kūdru. Plānots, ka, līdzsadedzinot 
biomasu un/vai kūdru, NAIK kopējais apjoms būs līdz 30 tūkst. tonnām/gadā. 

Alternatīvas 
1.1.tabula 

Alternatīvas 
Biomasa 

(tonnas/gadā) 
Kūdra 

(tonnas/gadā) 
NAIK 

(tonnas/gadā) 

Papildus 
kurināmais* 
(gāze, Nm3) 

Papildus 
kurināmais* 

(dīzeļdegviela, t) 

1. Alternatīva 205 000 - - 50000 40 

2. Alternatīva  145 000 - 30 000 55000 30 

3. Alternatīva 127 000 15 000 30 000 70000 30 

*Siltumenerģijas ražošanas procesu uzsākšanai.  

 
Lai saražotu nepieciešamo enerģijas apjomu - 460  GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas 
un 190 GWh elektroenerģijas) izvērtēti šādi kurināmā alternatīvu varianti: 
1. Alternatīva. Izmantot tikai biomasu (līdz 205 000 tūkst. t/gadā).  Šajā gadījumā kurināmā 
diversifikācija būtu dažādu biomasas produktu (koksnes biomasas (šķelda, skaidas, mizas u.c.), 
energoaugu biomasas (salmi, augi), lauksaimniecības augu atlikumu (t.sk. graudu atsijas līdz 
5 000 tūkst. t/gadā) izmantošana. 
2. Alternatīva. Biomasas (līdz 145 000 tūkst. tonnas/gadā) un NAIK (līdz 30 tūkst. tonnas/gadā) 
maisījuma līdzsadedzināšana.  
3. Alternatīva. Lai saražotu noteikto enerģijas apjomu trešā alternatīva ir biomasas (līdz 
127 000 tūkst. t/gadā) un/vai kūdras (līdz 15 000 tūkst. t/gadā) un NAIK (līdz 30 tūkst. 
tonnas/gadā) maisījuma līdzsadedzināšana. 
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Dūmgāzu attīrīšanas sistēma. 
 
Esošā dūmgāzu attīrīšanas sistēma 
Šobrīd, lai nodrošinātu dūmgāzu emisijas robežvērtību ievērošanu, katls aprīkots ar SNCR 
sistēmu (selektīvā nekatalītiskā slāpekļa oksīdu (NOx) reducēšanas sistēma). SNCR sistēmā tiek 
izmantots amonija hidroksīds (25% amonjaka ūdens šķīdums) NOx emisiju daudzuma 
samazināšanai. Amonjakam (NH3) reaģējot ar NOx, veidojas ūdens (H2O) un slāpeklis (N2). 
Uzstādītas divas amonjaka izsmidzināšanas pakāpes, kas tiek izvēlētas atbilstoši slodzei un 
online monitorēšanas programmas rādītājiem. Kā nesējgaiss tiek izmantots primārais gaiss. 
 
Nātrija bikarbonāta padeves sistēma sastāv no NaHCO3 (dzeramā soda) uzglabāšanas, 
dozēšanas un inžekcijas iekārtām. NaHCO3 tiek padots uz neattīrītajām dūmgāzēm aiz katla, lai 
panāktu tā reakciju ar dūmgāzu skābajiem komponentiem: SO2, HCl un HF. NaHCO3 inžekcija 
dūmgāzēs notiek sausu, smalku daļiņu veidā. Gatavais sasmalcinātais NaHCO3 tiek nogādāts 
objektā ar autocisternu. Tas tiek pneimatiski izkrauts 70 m3 uzglabāšanas bunkurā. Bunkurs 
aprīkots ar filtra iekārtu nesējgaisa ventilēšanai.  
 
Lejpus katlam izvietots maisfiltrs. Tā uzdevums ir uztvert lidojošos pelnus un citas daļiņas no 
dūmgāzu plūsmas un mazināt gāzes skābo sastāvdaļu daudzumu, pievienojot dūmvadā pirms 
maisfiltra nātrija bikarbonātu. Nātrija bikarbonāts reaģē ar piesārņojošajām vielām (tā 
samazinot SO2 koncentrāciju dūmgāzēs) dūmvadā, kā arī uz filtra maisiem. 
 
Piesārņojošo vielu filtrēšana notiek, izmantojot filtru moduļos izvietotos filtrēšanas 
elementus. Katrs elements sastāv no auduma maisa un balsta konstrukcijas (maisa karkass).  
 
Lidojošie pelni tiek savākti pneimatiskajos transportieros, kuri pārvieto lidojošos pelnus uz 
lidojošo pelnu bunkuru. Lidojošo pelnu bunkurs aprīkots ar slapjās izkraušanas (pelnus 
mitrinošas skrūves) sistēmu un sausās izkraušanas sistēmu. Lidojošo pelnu bunkuram ir tāds 
izmērs, kas nodrošina apmēram piecu līdz desmit dienu glabāšanu pie maksimāli pieļaujamās 
nepārtrauktās katla slodzes. 
 
Plānotā dūmgāzu attīrīšanas sistēma 
Ņemot vērā, ka paredzēts līdzsadedzināt NAIK līdz 35 % piejaukumam maisījumā vērtētas 
esošā dūmgāzu attīrīšanas sistēmas efektivitāte, kā arī papildu alternatīvas dūmgāzu 
attīrīšanai. 
 
Kā viena no alternatīvām (B.1. alternatīva ) apskatīta esošās maisu filtru sistēmas izmantošana 
dūmgāzu attīrīšanai. Kā jau augstāk tika minēts, gāzes un daļiņu plūsma tiek novadīta uz filtru 
caur ieplūdes kolektoru, kas sadala plūsmu filtra moduļos. Daļiņas dūmgāzēs tiek nogulsnētas 
uz filtru maisiņu ārējās virsmas, kas vertikāli saliktas moduļa iekšpusē. Maisa filtra efektivitāte 
96 %. Lai samazinātu skābās gāzes (SO2, HCl un HF), dūmgāzu kanālā augšpus filtra tiek 
iesmidzināts cietais kaļķis vai nātrija bikarbonāts.  
 
Papildus izvērtēta aktivētās ogles dozatora uzstādīšanu dūmgāzu attīrīšanai (1.B.2. 
alternatīva). Aktivēto ogli kā adsorbentu nepieciešams ievadīt, lai kontrolētu gāzveida smago 
metālu, dioksīnu un furānu emisijas (PCCD/F). Maisa filtra efektivitāte ar aktivētās ogles 
dozatoru 99,8%.  
 
Dūmgāzu novadīšanai paredzēts dūmenis, kura augstums 70 m un iekšējais diametrs 2050 
mm.  
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Gaisā emitēto piesārņojošo vielu raksturojums pēc kurināmā diversifikācijas realizēšanas 

Kā galvenās gaisu piesārņojošās vielas no biomasas un kūdras sadedzināšanas, kā arī 
paredzētā NAIK līdzsadedzināšanas procesa, veidojas oglekļa oksīds (CO), slāpekļa dioksīds 
(NO2), daļiņas PM (t.sk. daļiņas PM2,5 un PM10), sēra dioksīds (SO2). Nelielos apjomos veidosies 
kopējais organiskais ogleklis (TOC), smagie metāli, hlorūdeņradis (HCl), fluorūdeņradis (HF) 
dioksīni un furāni.  
 
Ogļskābā gāze (CO2) ir kurināmo degšanas produkts, no kā izvairīties nav iespējams, jo 
kurināmo sastāvā viena no galvenajām degošajām sastāvdaļām ir ogleklis (C), kam, sadegot 
pilnīgi, rodas CO2. Tā kā dažādu kurināmo sastāvā ir atšķirīgs daudzums C, tad arī dažādu 
kurināmo degšanas rezultātā rodas atšķirīgs daudzums CO2. 
 
Ietekme uz vidi: pieder pie SEG (siltumnīcas efekta gāzēm) gāzēm, rada siltumnīcas efektu. 
Ietekme uz cilvēku: noteiktā koncentrācija rada smacējošu efektu. 
 
CO2 izmešu daudzumu no katlu iekārtām var samazināt: 

➢ Izvēloties kurināmos ar mazāku C saturu.  
➢ Paaugstinot iekārtu lietderības koeficientu.  
➢ Izvēloties biomasas kurināmos, kam CO2 izmešu bilance ir nulle (piemēram, koksni). 

 
Tvana gāze (CO) ir bezkrāsaina, bez garšas, smaržas, degoša, ļoti indīga un toksiska gāze, kas 
rodas kurināmo nepilnīgas sadegšanas rezultātā. Nepareiza degšanas procesa organizācija ar 
nepietiekošu skābekļa piekļuvi degšanas zonai noved pie CO rašanās. Papildus tam, ka 
nepilnīgas sadegšanas rezultātā netiek iegūts nepieciešamais siltuma daudzums, vajadzīgs 
vairāk kurināmā, kas palielina kopējo CO, kā arī citu kaitīgo izmešu daudzumu. 
 
Ietekme uz vidi: pieder pie netiešajām SEG, kas palielina siltumnīcas efekta rašanos. 
Ietekme uz cilvēku: pie noteiktas koncentrācijas gaisā ir ļoti indīga. Tā piesaista organismā 
esošo skābekli un saistās ar hemoglobīnu, kas zaudē spēju pārnest skābekli, kā rezultātā 
iestājas skābekļa nepietiekamība. Nelielā koncentrācijā ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. 
 
CO izmešu daudzumu no sadedzināšanas iekārtām var samazināt: 

➢ Izveidojot un nodrošinot pareizu degšanas procesu pietiekošā skābekļa daudzumā ar 
optimālu gaisa padeves organizāciju.  

➢ Paaugstinot iekārtas lietderības koeficientu, respektīvi, samazinot kurināmā patēriņu. 
 
Sēra dioksīds (SO2) rodas degšanas reakciju rezultātā no kurināmajā esošā sēra, reaģējot ar 
kurtuvei pievadīto gaisu. Saskaroties ar gaisu, SO2 piesaista skābekli, kļūstot par SO3, bet, 
sakaroties ar atmosfērā un arī dūmgāzēs esošo ūdens tvaiku (mitrumu), SO3 pārvēršas par 
sērskābi H2SO4. SO2 rašanos degšanas procesos nosaka galvenokārt sēra saturs kurināmajā.  
 
Ietekme uz vidi: izraisa skābos lietus, ietekmē veģetāciju. 
Ietekme uz cilvēku: ietekmē elpošanas sistēmu un imūnsistēmu. 
 
Slāpekļa oksīdi (NOx) veidojas degšanas procesos no pievadāmajā gaisā un kurināmajā esošā 
slāpekļa.  
 
Pēc rašanās avota NOx izmešus var iedalīt: 
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➢ kurināmā NOx, kas rodas no kurināmajā esošā slāpekļa, tam reaģējot ar kurtuvei 
padotajā gaisā esošo skābekli; 

➢ termiskais NOx, kas rodas no kurtuvei pievadītajā gaisā esošā slāpekļa. 
 
Kurināmā NOx daudzums ir atkarīgs no slāpekļa satura izmantotajā kurināmajā. Piemēram, 
mazutam slāpekļa saturs ir 0,2 – 0,5%, oglēm 0,8 – 2,0%, koksnei 0,1 – 0,5%. NOx rašanos 
ietekmē arī kurināmā sadedzināšanas veids.  
 
Ietekme uz vidi: izraisa skābos lietus, ietekmē veģetāciju. 
Ietekme uz cilvēku: ietekmē elpošanas sistēmu, imūnsistēmu, kairina acis. 
 
Kopējais ogleklis (TOC) ir oglekli saturoša ķīmisko vielu grupa. TOC reaģē ar slāpekļa oksīdu, 
kas ir viens no būtiskiem gaisa piesārņotājiem, un saules gaismas iedarbībā rada ķīmisko 
smogu. Daži TOC satur formaldehīdus, benzolu un metilbenzolu. 
 
Ietekme uz vidi: dažas ir klimata izmaiņas izraisošas gāzes, rada fotoķīmisko smogu. 
Ietekme uz cilvēku: virkne šo vielu ir kancerogēnas un var izraisīt kairinājumu plaušās, veicina 
astmas un citu elpceļu slimību attīstību. 
 
Putekļi (cietās izkliedētās daļiņas) rodas, sadegot cietajiem kurināmajiem, kā arī mazutam. 
Cietās daļiņas sastāv galvenokārt no pelniem, kā sastāvā ietilpst dzelzs, silīcija un citu metālu 
oksīdi, un nesadedzis ogleklis. 
 
Cietās daļiņas būtībā veido atmosfēras aerosolu, kas sastāv no dažāda izmēra cietajām 
daļiņām un/ vai pilieniem. No vides piesārņojuma viedokļa būtiski ir divi to raksturlielumi: 
izmērs un ķīmiskais sastāvs. Tāpēc to apzīmējumam tiek lietots saīsinājums PM (no angļu 
valodas – „particulate matter”) izmēra raksturošanai lietojot indeksu. Piemēram, PM10 
nozīmē, ka tās ir daļiņas, kā aerodinamiskais diametrs ir līdz 10 μm. Daļiņas PM2,5 un PM10 spēj 
iekļūt dziļi plaušās. Daļiņu izmērs un ķīmiskais sastāvs ir atkarīgs ne tikai no cilvēka radītajām 
piesārņojošo vielu emisijām, bet arī no atmosfērā notiekošajiem dabiskajiem procesiem.  
 
Ietekme uz cilvēku: izraisa plaušu slimības. 
 
Hlorūdeņradis (HCl) ir bezkrāsaina gāze ar asu, skābu smaku. Mitrā gaisā hlorūdeņradis veido 
sālsskābes miglu. 
 
Ietekme uz vidi: Paskābina augsni, tādējādi pasliktinot augu augšanas apstākļus, izraisot ķēdes 
efektu visā ekosistēmā.  
Ietekme uz cilvēku: HCl kairina gļotādu, var izsaukt elpas trūkumu un klepus.  
 
Fluorūdeņradis (HF). Fluors ir indīga, iedzeltena gāze. Reaģējot ar skābekli veidojas 
fluorūdeņradis (HF).  
 
Ietekme uz vidi: Ja augsnes pH ir >6,5, augsne var piesaistīt fluorīdus. Augsts kalcija saturs 
saista fluorīdus, kas var kaitēt augiem.  
Ietekmes uz cilvēku: HF tvaiki kairina acis, ādu un elpošanas traktu. HF tvaiki kairina acu 
gļotādu, kas var novest pie nopietniem acu bojājumiem un akluma. 
 
Metāli dūmgāzēs rodas, sadedzinot fosilo kurināmo, kā sastāvā tie var ietilpt, kā arī sadedzinot 
metālus saturošas atkritumvielas. Tie var būt tvaiku veidā vai cieto daļiņu veidā. Galvenie 
metāli, kas var būt sastopami dūmgāzēs ir svins, kadmijs, dzīvsudrabs, cinks u.c. 
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Ietekme uz vidi: uzkrājas barības ķēdēs augi – dzīvnieki – cilvēki. 
Ietekme uz cilvēku: zema līmeņa svina piesārņojums izraisa smadzeņu attīstības traucējumus. 
 
Dzīvsudrabs (Hg) ir dabā sastopams elements. Tas atrodas Zemes garozas iežos un dabā 
izdalās gaisā vulkānu izvirdumu, kā arī meža ugunsgrēku laikā. Dzīvsudrabs apkārtējā vidē var 
izdalīties arī cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā - dedzinot akmeņogles, kā arī cita veida 
cieto kurināmo un produktus, kas satur dzīvsudrabu. Dzīvsudrabs ir praktiski neiznīcināms 
elements – tā globālais apjoms cirkulē vidē – gaisā, ūdenī, nogulumiežos, augsnē un dzīvos 
organismos. Dzīvsudrabs un tā savienojumi ir ļoti toksiski cilvēkiem un videi. Lielās devās 
dzīvsudrabs un tā savienojumi var iedarboties letāli, bet mazākās – radīt nopietnus nervu 
sistēmas bojājumus. 
 
Dioksīni un furāni – vielas, kas rodas nepilnīgas sadegšanas, atsevišķu ķimikāliju ražošanas, 
metāla pārstrādes, pārkausēšanas un papīra balināšana procesos. Tāpat dioksīni ir sastopami 
automašīnu izplūdes gāzēs, tabakas dūmos, tie rodas arī koksnes un ogļu dedzināšanas laikā. 
Dioksīni ir dažādu procesu, kuros augstās temperatūrās var iedarboties halogēnorganiski 
savienojumi, blakusprodukti: kā vielas tie nav ražošanas produkts, bet ir citu procesu 
blakusprodukts. 
 
Ietekme uz vidi: uzkrājas barības ķēdēs augi – dzīvnieki – cilvēki. Dzīviem organismiem nav 
iespējams atbrīvoties no dioksīna, kas tajos ir nonācis. 
Ietekme uz cilvēku: Visi dioksīna veidi ir bīstami gan cilvēkiem, gan zīdītājiem. Visbīstamākais ir 
TCDD (2,3,7,8-tetrahlorodibenzo-p-dioksīns). Cilvēkiem tas izraisa izsitumus, aknu 
palielināšanos un to darbības traucējumus. Pasaules veselības organizācija TCDD ierindojusi 
kancerogēnu 1. grupā, tas nozīmē, ka tā kancerogēnās īpašības ir pierādītas. 
 
Amonjaks: bezkrāsaina sašķidrināta, viegli uzliesmojoša gāze, izraisa smagus ādas apdegumus 
un nopietnus acu bojājumus, akūti toksiska ieelpojot - 3. bīstamības kategorija. Viela vieglāka 
par gaisu, pilnībā šķīst ūdenī. Reaģējot ar ūdeni, veido kodīgu sārmu, ar gaisu var veidot 
eksplozīvu maisījumu. Iedarbojas uz gļotādām un augšējiem elpošanas ceļiem. Simptomi: ādas 
apsārtums, klepus, elpas trūkums, galvassāpes, slikta dūša, vemšana. Sekas: gļotādas un 
elpošanas ceļu bojājumi, smagi ādas un radzenes ķīmiski apdegumi, liela daudzuma gāzes 
ieelpošana rada bronhu spazmas, plaušu tūsku, kas var izraisīt nāvi. Amonjaka emisija rodas 
nevis no kurināmā sadedzināšanas, bet no selektīvās nekatalītiskās reducēšanas (SNKR) 
metodes izmantošanas NOx emisiju samazināšanai 
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2. Piesārņojošo vielu emisijas aprēķini 
 

2.1. Piesārņojošo vielu emisiju novērtējums 1.alternatīvai 
 
2.1.1. Biomasas sadedzināšana  
 
Šī alternatīva paredz izmantot tikai biomasu (līdz 205 000 t/gadā).  Pirmās alternatīvas 
ietvaros kurināmā diversifikācija būtu dažādu biomasas produktu (koksnes biomasas (šķelda, 
skaidas, mizas u.c.), energoaugu biomasas (salmi, augi), lauksaimniecības augu atlikumu (t.sk. 
graudu atsijas līdz 5 000 tūkst. t/gadā) izmantošana. Dūmgāzu attīrīšanai tiks izmantots 
granulētais sērs (95 t/a) un nātrija bikarbonāts (5 t/a), kā arī auduma filtru sistēma.   
 
Ar kurināmo ievadītā siltuma jauda – 77 MW, biomasas siltumspēja  ir mainīga. Emisijas 
aprēķinos pieņemtā biomasas siltumspēja – 8,1 MJ/kg, tādējādi maksimālais kurināmā 
patēriņš būtu: 

𝐵𝑠 =
77𝑀𝑊

8,1𝑀𝐽/𝑘𝑔
= 9,5𝑘𝑔/𝑠 

 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 
limita projektu izstrādi” 10.3.punktam, emisijas daudzuma noteikšanai var lietot emisijas 
faktorus, kas iegūti no Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma EMEP/EEA 
emisijas faktoru datubāzes (metodikas) trešā līmeņa vai, ja tajā nav pieejami atbilstošie 
emisijas faktori, no Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa 
piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. Ja Eiropas Vides aģentūras vai Amerikas 
Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras emisijas faktoru datubāzē nav pieejams 
piesārņojošai darbībai raksturīgais emisijas faktors, izmanto emisijas faktorus, kas iegūti no 
citas emisijas faktoru datubāzes (metodikas). 
 
EMEP/EEA emisijas faktoru datubāzē nav pieejami trešā līmeņa emisijas faktori. Amerikas 
Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru 
apkopojumā AP-42 dotie emisijas faktori ir novecojuši un neatbilst jaunākām pieejamām 
tehnoloģijām (emisijas faktoru krājums izstrādāts 2003.gadā). Izmantojot emisijas faktoru AP-
42 emisiju faktoru krājuma, tiek pārsniegti piesārņojošo vielu koncentrāciju robežlielumi, 
kādus ir norādījis iekārtas ražotājs. Ņemot vērā augstākminēto, piesārņojošo vielu 
aprēķināšanai tiek izmantotas sadedzināšanas iekārtas ražotāja sniegtie dati par piesārņojošo 
vielu koncentrācijām dūmgāzēs.  
 
Saskaņā ar koģenerācijas stacijas ražotāja sniegto informāciju, pašlaik uzņēmumā pielietotie 
tehnoloģiskie risinājumi garantē šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas dūmenī, neatkarīgi 
no kurināmā veida: 

- NOx <300 mg/m3; 
- CO <250 mg/m3; 
- SO2 <200 mg/m3; 
- Kopējās cietās daļiņas <10 mg/m3. 

 
Taču tā kā saskaņā ar  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMU (ES) 2017/1442 (2017. gada 31. 
jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem 
secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz 
lielām sadedzināšanas stacijām 9.tabulu, NOx koncentrācija esošām iekārtām dienas vidējai 
vērtībai vai paraugošanas perioda vidējā vērtībai ar LPTP saistītie emisiju līmeņi ir 120 – 275 
mg/m3, savukārt gada vidējai vērībai – 70-225 mg/m3, tad emisijas aprēķinos ir izmantota 
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maksimāli pieļaujamā vērtība – 275 mg/m3 (aprēķinot emisijas intensitāti – g/s), un 225 
mg/m3 (aprēķinot emitēto slāpekļa dioksīda daudzumu gadā). Šādu slāpekļa dioksīda 
koncentrāciju jau tagad spēj nodrošināt esošās dūmgāzu attīrīšanas iekārtās - selektīvā 
nekatalītiskā NOx reducēšana, ko  apliecina akreditētas laboratorijas SIA “R&S TET” vairāku 
gadu garumā veiktie dūmgāzu mērījumi. 
 
Līdzīga pieeja ir izmantota arī sēra dioksīda emisijas aprēķināšanai. LPTP emisijas līmenis sēra 
dioksīdam ir 30-215 mg/m3 (dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība) un 
15-100 mg/m3 (gada vidējā vērtība). Iekārtas ražotājs SO2 koncentrāciju ir garantējis 
<200 mg/m3, taču faktiskie dūmgāzu mērījumi rāda, ka SO2 koncentrācija nekad nav 
pārsniegusi 25 mg/m3. Aprēķinot emisijas intensitāti (g/s) ir izmantots LPTP norādītais emisijas 
līmenis SO2 dienas vidējai vērtībai – 215 mg/m3, savukārt aprēķinot emitēto SO2 daudzumu 
gadā, izmantots LPTP norādītais maksimāli pieļaujamais emisijas līmenis gada vidējai vērtībai – 
100 mg/m3. 
 
Aprēķini veikti sekojoši: Izmantojot LPTP informāciju par pieļaujamajiem emisijas līmeņiem,  
kā arī aprēķināto dūmgāzu apjomu normālapstākļos pie maksimālās iekārtas noslodzes 
(pārrēķinot to uz 1 kg biomasas), tika aprēķināti piesārņojošo vielu emisijas apjomi plānotajam 
sadedzināmās biomasas daudzumam gadā (205000 t/a) un sekundē (9,5 kg/s).  
 
Dūmgāzu daudzuma aprēķins biomasai. 
 
Biomasas dūmgāzu tilpuma aprēķiniem izmantotie lielumi: 

➢ zemākais sadegšanas siltums – 8,1 MJ/kg 
➢ brīvā skābekļa daudzums dūmgāzēs – 6%; 
➢ dūmgāzu temperatūra – 150 0C; 
➢ maksimālais patēriņš – 9,5 kg/s 
➢ Biomasas kurināmā raksturojums (atbilstoši Valmet pētījumam – F pielikums):  

o Oglekļa saturs Cd=51,7 
o Ūdeņraža saturs Hd=5,8 
o Slāpekļa saturs Nd=0,5 
o Sēra saturs Sd=0,05 
o Skābekļa saturs Od=35,9 
o Mitruma saturs Wd=53 

 
Teorētiski nepieciešamais gaisa daudzums biomasas sadedzināšanas gadījumā: 

𝑉° = 0,0889 × 𝐶𝑑 + 0,266 × 𝐻𝑑 + 0,033(𝑆𝑑 − 𝑂𝑑) = 
0,0889 × 51,7 + 0,266 × 5,8 + 0,033(0,05 − 35,9) = 4,96𝑚3/𝑘𝑔 

 
Slāpekļa daudzums dūmgāzēs: 

𝑉𝑁2
0 = 0,79 × 𝑉° + 0,008 × 𝑁𝑑 = 0,79 × 4,96 + 0,008 × 0,5 = 3,92𝑚3/𝑘𝑔 

 
Sauso trīsatomu gāzu tilpums: 

𝑉𝑅𝑂2=𝑉𝐶𝑂2 + 𝑉𝑆𝑂3 = 0,0187 × 𝐶𝑑 + 0,007 × 𝑆𝑑 = 0,0187 × 51,7 + 0,007 × 0,05 = 0,97𝑚3/𝑘𝑔 

 

Ūdens tvaika tilpums: 
𝑉𝐻20

0 = 0,111 × 𝐻𝑑 + 0,0124 × 𝑊𝑑 + 0,0161 × 𝑉° = 0,111 × 5,8 + 0,0124 × 53 + 0,0161 × 4,96

= 1,38𝑚3/𝑘𝑔 

 
Ņemot vērā α, ūdens tvaika tilpums: 

𝑉𝐻2𝑂 = 𝑉𝐻20
0 + 0,0161(𝛼 − 1) × 𝑉0 = 1,38 + 0,0161 × (1,4 − 1) × 4,96 = 1,41𝑚3/𝑘𝑔 

 



Kurināmā diversifikācija SIA “Fortum Latvia” esošajā biomasas koģenerācijas stacijā (Rūpniecības iela 73A, Jelgava)  
Gaisa kvalitātes novērtējums 

2020. gada jūnijs 

 

11 

 

Teorētiskais dūmgāzu daudzums: 
𝑉𝑑

0 = 𝑉𝑅𝑂2
+ 𝑉𝑁2

0 + 𝑉𝐻20
0 = 0,97 + 3,92 + 1,38 = 6,27𝑚3/𝑘𝑔 

 
 
Kopējais dūmgāzu tilpums: 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑅𝑂2
+ 𝑉𝑁2

0 + 𝑉𝐻2𝑂 + (𝛼 − 1) × 𝑉° = 0,97 + 3,92 + 1,41 + 0,4 × 4,96 = 8,28𝑚3/𝑘𝑔 

 

Turpmākajos aprēķinos pieņemts, ka, sadegot 1 kg biomasas, rodas 8,28 m3 dūmgāzu.  
 

Oglekļa oksīds: 
𝐸𝑡/𝑎 = 250𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 205000t/a × 10−6 = 424,35𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 250𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 9,5kg/s × 10−3 = 19,665𝑔/𝑠 

 
Slāpekļa dioksīds: 

𝐸𝑡/𝑎 = 225𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 205000t/a × 10−6 = 381,915𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 275𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 9,5kg/s × 10−3 = 21,632𝑔/𝑠 

 
Sēra dioksīds: 

𝐸𝑡/𝑎 = 100𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 205000t/a × 10−6 = 169,74𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 200𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 9,5kg/s × 10−3 = 15,732𝑔/𝑠 

 
Daļiņas PM: 

𝐸𝑡/𝑎 = 10𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 205000t/a × 10−6 = 16,974𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 10𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 9,5kg/s × 10−3 = 0,787𝑔/𝑠 

 
Daļiņu PM granulometriskā sadalījuma pamatā ir Amerikas Savienoto Valstu Vides 
aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42 1.nodaļas 
„External Combustion Sources” sadaļas 1.6 „Wood Residue Combustion In Boilers” 1.6.-1. 
tabula [1]. Atbilstoši šai tabulai, daļiņu PM emisijas faktors auduma filtriem ir 0,1 lb/MMBtu, 
PM10 – 0,074 lb/MMBtu, PM2,5 – 0,065 lb/MMBtu, tādējādi sadalījums ir sekojošs – PM = 
100%, PM10 = 74%, PM2,5 = 65%.  
 
Daļiņas PM10: 

𝐸𝑡/𝑎 = 16,974𝑡/𝑎 × 74% = 12,561𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 0,787𝑔/𝑠 × 74% = 0,582𝑔/𝑠 

Daļiņas PM2,5: 
𝐸𝑡/𝑎 = 16,974𝑡/𝑎 × 65% = 11,033𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 0,787𝑔/𝑠 × 65% = 0,512𝑔/𝑠 

 
Atsevišķi aprēķināts gaisā emitētais amonjaka daudzums. Amonjaka emisija rodas nevis no 
kurināmā sadedzināšanas, bet no selektīvās nekatalītiskās reducēšanas (SNKR) metodes 
izmantošanas NOx emisiju samazināšanai. Saskaņā ar LPTP, amonjaka koncentrācijas emisijas 
līmenis lielajās sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto SNKR, nedrīkst pārsniegt 15 mg/m3.  
 
NH3: 

𝐸𝑡/𝑎 = 15𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 205000t/a × 10−6 = 25,461𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 15𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 8,28𝑚3/kg × 9,5kg/s × 10−3 = 1,1799𝑔/𝑠 
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Oglekļa dioksīda emisijas faktors koksnei ar mitrumu 55% saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izstrādāto metodiku1 ir 109,9784 t/TJ. Svarīgi atzīmēt, ka 
SEG ziņojumā CO2 emisijas tiek aprēķinātas no biomasas, taču valsts kopējām emisijām tas 
klāt netiek pieskaitīts, jo biomasa ir CO2 neitrāla. 
 
Oglekļa dioksīda emisija: 
  

𝐸𝑡/𝑎 = 205000𝑡/𝑎 × 8,1𝐺𝐽/𝑡 × 109,9784𝑡/𝑇𝐽 × 10−3  = 182619𝑡/𝑎 

 
Zemāk esošajā tabulā sniegts salīdzinājums aprēķinātājām piesārņojošo vielu emisijām ar 
LPTP, MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu 
piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” prasībām, un faktisko mērījumu 
datiem.  
 

 
 

  

 
1 CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika. 2020.gada janvāris 
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Dūmgāzu piesārņojošo vielu emisijas līmeņu salīdzinājums (biomasas sadedzināšana) 
2.1.1.1 tabula 

(1) Iekārtas ražotāja garantētie emisijas līmeņi izmantoti piesārņojošo vielu daudzuma (g/s, t/a) 
aprēķināšanā 

(2) MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu 
emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 2.pielikuma I tabula. 

(3) KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1442 (2017. gada 31. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām – 9., 10. un 12.tabula. 

(4) Akreditētas laboratorijas SIA “R&S TET” veikto mērījumu rezultāti 
(5) Gada vidējā vērtība 
(6) Dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība 

 

Apkopojot iegūtos rezultātus secināms, ka SIA “Fortum Latvia” sadedzināšanas iekārtas 
nodrošina prasību izpildi, kas izvirzītas MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 “Kārtība, kādā 
novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 
2.pielikumā, kā arī secinājumos par LPTP.  
 

2.1.2. Dabasgāzes sadedzināšana.  
 
Pirmās alternatīvas ietvaros siltumenerģijas ražošanas procesu uzsākšanai nelielos apjomos 
plānots izmantot dabasgāzi (līdz 50000 Nm3/a) vai dīzeļdegvielu (līdz 40 t/a). Dīzeļdegviela tiks 
izmantota tikai kā rezerves-alternatīvais kurināmais gāzei. Dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļa 
jauda – 20 MW. Ņemot vērā degļa jaudu un plānoto dabasgāzes sadedzināšanas apjomu, 
dabasgāzes degļa izmantošana (siltumenerģija procesa ražošanas uzsākšana ar biomasu) 
nebūs ilgāka par 2 diennaktīm.  
 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 
limita projektu izstrādi” 10.3.punktam, emisijas daudzuma noteikšanai var lietot emisijas 
faktorus, kas iegūti no Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma EMEP/EEA 
emisijas faktoru datubāzes (metodikas) trešā līmeņa vai, ja tajā nav pieejami atbilstošie 
emisijas faktori, no Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa 
piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. EMEP/EEA emisijas faktoru datubāzē nav 
pieejami trešā līmeņa emisijas faktori no dabasgāzes sadedzināšanas apkures katlos, tāpēc 
emisijas daudzuma noteikšanai izmantoti ASV Vides aizsardzības aģentūras metodiku krājuma 
AP-42 sadaļa “External combustion sources” nodaļa 1.4. Natural gas combustion [2].  
 
Oglekļa dioksīda emisijas aprēķinātas atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” noteiktajiem emisijas faktoriem [3], jo Ministru kabineta 23.01.2018. 
noteikumu Nr.42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika” 5.punkta nosaka, ka šo 
metodiku nepiemēro likuma “Par piesārņojumu” 45. panta pirmajā daļā minētajam operatora 
vai gaisa kuģa operatora emisiju apjoma monitoringam un likuma “Par piesārņojumu” 

Piesār-
ņojošā 
viela 

Iekārtas 
ražotāja 

garantētie 
emisijas 
līmeņi (1), 
mg/m3 

MK 
noteikumu 
Nr.736 (2) 
prasības 
(mg/m3) 

LPTP(3) 
(mg/m3) 

Aprēķinātā 
emisijas 

intensitāte, 
g/s 

Faktiskie mērījumu dati(4) 

17/Gi-276 
24.08.2017. 

17/326-Gi 
29.09.2017. 

18/158-Gi 
18.04.2018. 

18/415-Gi 
31.10.2018. 

19/252-Gi 
27.06.2019. 

19/396-Gi 
28.10.2019. 

g/s mg/m3 g/s mg/m3 g/s mg/m3 g/s mg/m3 g/s mg/m3 g/s mg/m3 

CO 250 1000 30-250(5) 19,665 1,10 26,5 1,81 43,8 0,506 11,8 1,473 35,7 1,076 27,1 2,005 51,2 

NO2 300 300 
120-275(6) 
70-225(5) 

21,632 8,628 207,5 7,76 187,8 5,279 123,8 10,753 260,3 9,205 232,1 8,918 228,8 

SO2 200 200 
30-215(6) 
15-100(5) 

15,732 0,76 18,4 0,10 2,57 1,035 24,3 0,435 10,5 <0,107 <2,70 <0,102 <2,62 

Putekļi 10 30 
2-22(6) 
2-15(5) 

0,787 0,13 3,12 0,15 3,51 0,146 3,43 0,176 4,27 0,074 1,86 0,089 2,13 
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53. panta pirmajā daļā minētajai SEG emisiju uzraudzībai, kontrolei un ziņošanai. SIA “Fortum 
Latvia” darbība atbilst izņēmuma kritērijiem – operators ir saņēmis SEG emisijas atļauju Nr. 
JE13SG0001. 
 
Piesārņojošo vielu emisijas faktori saskaņā ar metodikas [2]  1.4.1. tabulu; NO2 – 1,6 g/m3, CO 
– 1,344 g/m3.  
 
Maksimālais kurināmā patēriņš aprēķināts, ņemot vērā degļa jaudu – 20 MW un dabasgāzes 
zemāko sadegšanas siltumu 34,21 MJ/Nm3 (saskaņā ar metodikas [3] 3.tabulu).  
 
Maksimālo kurināmā patēriņu deglim aprēķina pēc formulas: 

𝐵𝑠 =
𝑊

𝑄𝑧
𝑑

 

Kur: 

𝑄𝑧
𝑑  – kurināmā zemākais sadegšanas siltums. Šeit – 34,21 MJ/Nm3. Atbilstoši LVĢMC 

izstrādātajam “CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas”, 
2020.gada janvāris [3]. 
𝑊 – degļa jauda, MW.  
𝐵𝑠 – kurināmā patēriņš sekundē, Nm3/s 
 

𝐵𝑠 =
20𝑀𝑊

34,21𝑀𝐽/𝑁𝑚3 = 0,585𝑁𝑚3/𝑠 = 2104,6𝑁𝑚3/ℎ 

 
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi gadā aprēķināti, izmantojot vienādojumu: 
 

𝐸𝑡/𝑎 = 𝐵𝑎 × 𝐸𝐹 × 10−6 

Kur: 
Et/a –emisijas daudzums gadā  
B – kurināmā patēriņš gadā (m3/a)  
 
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi sekundē aprēķināti, izmantojot vienādojumu: 
 

𝐸𝑔/𝑠 = 𝐵𝑠 × 𝐸𝐹 

Kur: 
Eg/s –emisijas daudzums sekundē 
Bs – kurināmā patēriņš sekundē (m3/s) 
 
Oglekļa oksīds: 

𝐸𝑡/𝑎 = 1,344𝑔/𝑁𝑚3 × 50000Nm3/a × 10−6 = 0,067𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 1,344𝑔/𝑁𝑚3 × 0,585Nm3/s = 0,786𝑔/𝑠 

 
Slāpekļa dioksīds: 

𝐸𝑡/𝑎 = 1,6𝑔/𝑁𝑚3 × 50000Nm3/a × 10−6 = 0,08𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 1,6𝑔/𝑁𝑚3 × 0,585Nm3/s = 0,936𝑔/𝑠 

Oglekļa dioksīda emisija: 
Emisijas faktors ar oksidācijas koeficientu dabasgāzei – 55,5629 (t/TJ), metodikas [3] 3.tabula. 
  

𝐸𝑡/𝑎 = 50000𝑁𝑚3/𝑎 × 32,41𝑀𝐽/𝑚3 × 55,5629𝑡/𝑇𝐽 × 10−6  = 95,04𝑡/𝑎 

 
Dūmgāzu plūsmas un daudzuma aprēķini.  
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Dūmgāzu tilpums, kas rodas sadegot kurināmajam pie radušos dūmgāzu temperatūras, 
aprēķināts pēc formulas: 

𝑉𝑑2 = 𝑉𝑑1 ×
273 + 𝑇

273
 

Kur: 
Vd2 – dūmgāzu tilpums faktiskajā temperatūrā (m3/Nm3); 
Vd1 – dūmgāzu faktiskais tilpums (m3/Nm3) 
T – dūmgāzu temperatūra (°C) 
 
Dūmgāzu faktiskais tilpums aprēķināts pēc formulas: 

𝑉𝑑1 = 𝑉𝑑° + 1,0161 × (𝛼 − 1) × 𝑉° 

Kur: 
Vd1 – dūmgāzu faktiskais tilpums (m3/Nm3) 
Vd

o – dūmgāzu teorētiskais tilpums (m3/Nm3) (pieņemts Vd
o ≈ Vo) 

α – gaisa patēriņa koeficients; 
Vo – teorētiskais gaisa patēriņš (m3/Nm3) 
 
Teorētisko gaisa patēriņu (V°) nosaka ar šādu formulu: 

𝑉° =
0,267 × 𝑄𝑧

𝑑

1000
 

Kur: 
Vo – teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums (m3/Nm3) 
Qz

d – kurināmā zemākais sadegšanas siltums (kJ/Nm3). 
 
Gaisa patēriņa koeficientu (α) nosaka pēc formulas: 

𝛼 =
21

21 − 𝑂2
 

Kur: 
α – gaisa patēriņa koeficients; 
O2 – skābekļa saturs dūmgāzēs. 
 
Dūmgāzu tilpuma aprēķini pie O2 = 3%  

𝛼 =
21

21 − 3
= 1,17 

 

𝑉° =
0,267 × 34210

1000
= 9,13𝑚3/𝑁𝑚3 

 
𝑉𝑑1 = 9,13 + 1,0161 × (1,17 − 1) × 9,13 = 10,7𝑚3/𝑁𝑚3 

(sadedzinot 1 Nm3 gāzes, rodas 10,7 m3 dūmgāzu normālapstākļos). 
 
Dūmgāzu tilpums faktiskajā temperatūrā: 

𝑉𝑑2 = 10,7 ×
273 + 150

273
= 16,6𝑚3/𝑁𝑚3 

 
Dūmgāzu tilpuma plūsmas ātrums normālapstākļos : 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑑1 × 𝐵𝑠 = 10,7𝑚3/𝑁𝑚3 × 0,585𝑁𝑚3/𝑠 = 6,26𝑚3/𝑠 

 
Dūmgāzu tilpuma plūsmas ātrums dūmgāzu faktiskajā temperatūrā: 

𝑉 = 𝑉𝑑2 × 𝐵𝑠 = 16,6𝑚3/𝑁𝑚3 × 0,585𝑁𝑚3/𝑠 = 9,7𝑚3/𝑠 

 
Piesārņojošo vielu koncentrācija dūmgāzēs: 

𝐶 =
𝑀

𝑉
× 103, 𝑚𝑔/𝑚3 

𝑀 – emisija, g/s; 
𝑉 — dūmgāzu plūsmas ātrums (m3/s). 
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Oglekļa oksīds: 

𝐸𝑚𝑔/𝑚3 =
0,786g/s

6,26𝑚3/𝑠
× 103 = 126𝑚𝑔/𝑚3 

 
Slāpekļa dioksīds: 

𝐸𝑚𝑔/𝑚3 =
0,936g/s

6,26𝑚3/𝑠
× 103 = 150𝑚𝑔/𝑚3 

 
Dabasgāzes/dīzeļdegvielas starta degļa jauda ir 20 MW, tādējādi tas ir pielīdzināms vidējai 
sadedzināšanai iekārtai un piesārņojošo vielu koncentrācijas jāsalīdzina ar Ministru kabineta 
2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē 
gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumā noteiktajām 
piesārņojošo vielu koncentrācijām dūmgāzēs gāzveida kurināmajam: CO – 150 mg/Nm3, NOx – 
350 mg/Nm3. Aprēķinātās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz norādītās vērtības.   
 
No 2025.gada 1.janvāra dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļa darbībai jāatbilst iepriekš minēto 
noteikumu 1.pielikumā noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām dūmgāzēs dabasgāzei: 
CO – 100 mg/Nm3, NOx – 200 mg/Nm3. Tajā pašā laikā šo noteikumu 48.punkts paredz, ka, ja 
esošā vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta darbojas ne vairāk kā 500 darba stundas gadā, 
tad to var atbrīvot no šo noteikumu 1.pielikumā norādīto emisijas robežvērtību piemērošanas. 
Dabasgāzes/dīzeļdegvielas deglis gadā darbojas tikai pāris dienas (<500 stundas).  
 

2.1.3. Dīzeļdegvielas sadedzināšana.  
 
Pirmās alternatīvas ietvaros siltumenerģijas ražošanas procesu uzsākšanai nelielos apjomos 
plānots izmantot dabasgāzi (līdz 50000 Nm3/a) vai dīzeļdegvielu (līdz 40 t/a). Dīzeļdegviela tiks 
izmantota tikai kā rezerves-alternatīvais kurināmais gāzei. Dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļa 
jauda – 20 MW. Ņemot vērā degļa jaudu un plānoto dabasgāzes sadedzināšanas apjomu, 
dīzeļdegvielas degļa izmantošana (siltumenerģija procesa ražošanas uzsākšana ar biomasu) 
nebūs ilgāka par 2 diennaktīm.  
 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 
limita projektu izstrādi” 10.3.punktam, emisijas daudzuma noteikšanai var lietot emisijas 
faktorus, kas iegūti no Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma EMEP/EEA 
emisijas faktoru datubāzes (metodikas) trešā līmeņa vai, ja tajā nav pieejami atbilstošie 
emisijas faktori, no Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa 
piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. EMEP/EEA emisijas faktoru datubāzē nav 
pieejami trešā līmeņa emisijas faktori no dīzeļdegvielas sadedzināšanas apkures katlos, tāpēc 
emisijas daudzuma noteikšanai izmantoti ASV Vides aizsardzības aģentūras metodiku krājuma 
AP-42 sadaļa “External combustion sources” 1.3.nodaļa “Fuel oil combustion” [4]. Oglekļa 
dioksīda emisijas aprēķinātas atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” noteiktajiem emisijas faktoriem dīzeļdegvielai [3].  
 
Saskaņā ar metodikas [4] 1.3.-1 un 1.3.-3 tabulām, sadedzinot dīzeļdegvielu, atmosfērā nonāk 
oglekļa monoksīds (CO), slāpekļa oksīdi (NOx), daļiņas PM, t.sk. daļiņas PM10 un PM2,5, sēra 
dioksīds (SO2), oglekļa dioksīds (CO2). Nenozīmīgos daudzumos atmosfērā tiek emitētās arī 
citas vielas. Emisijas faktors ir dots lb/103 gal – mārciņas uz tūkstoti galoniem. Lai emisijas 
faktoru konvertētu kg/m3, emisijas faktors jāreizina ar 0,12.  
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Sēra dioksīda  emisijas faktors  - 17,04 x S x 103 g/ m3 (kur, S ir sēra saturs kurināmajā, masas 
procentos, šeit 0,1 %, atbilstoši 26.09.2006. MK noteikumiem Nr.801 “Noteikumi par sēra 
satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”); 
Slāpekļa dioksīdam (N0x=NO2) emisijas faktors  - 2,4 x 103  g/ m3; 
Oglekļa oksīdam emisijas faktors - 0,6 x 103 g/ m3; 
Cieto daļiņu PM  emisijas faktors - 0,24 x 103 g/ m3. 
 
Maksimālo kurināmā patēriņu deglim aprēķina pēc formulas: 

𝐵𝑠 =
𝑊

𝑄𝑧
𝑑

 

Kur: 

𝑄𝑧
𝑑  – kurināmā zemākais sadegšanas siltums. Šeit – 42,49 MJ/kg. Atbilstoši LVĢMC 

izstrādātajam “CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas”, 
2020.gada janvāris [3]. 
𝑊 – degļa jauda, MW.  
𝐵𝑠 – kurināmā patēriņš sekundē, g/s  
 
Dīzeļdegvielas blīvums pieņemts 0,85 t/m3, tādējādi kurināmā patēriņš – 40 t jeb 47 m3.  
 

𝐵𝑠 =
20𝑀𝑊

42,49𝑀𝐽/𝑘𝑔
= 0,47𝑘𝑔/𝑠 = 470,7𝑔/𝑠 = 0,00055𝑚3/𝑠 

Piesārņojošo vielu daudzumu (g/s) un (t/a) aprēķina pēc formulas: 
 

𝐸𝑔/𝑠 = 𝐵𝑠  ×  𝐸𝑓  

 

𝐸𝑡/𝑎 =
𝐵𝑔𝑎𝑑𝑎 × 𝐸𝑓

106  

Kur: 
Ef – emisijas faktors (g/m3),  
Bs; Bgada –kurināmā patēriņš (m3/s; m3/gadā). 
 
Oglekļa oksīda emisijas: 

𝐸𝑡/𝑎 =
47 𝑚3/𝑎 × 0,6 × 103g/𝑚3

106 = 0,028𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠=0,00055m3/s×0,6 ×103g/m3= 0,33g/s 

 
Slāpekļa dioksīda emisijas: 

𝐸𝑡/𝑎 =
47 𝑚3/𝑎 × 2,4 × 103g/𝑚3

106 = 0,113𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠=0,00055m3/s×2,4 ×103g/m3= 1,32g/s 

 
Daļiņas PM: 

𝐸𝑡/𝑎 =
47 𝑚3/𝑎 × 0,24 × 103g/𝑚3

106 = 0,011𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠=0,00055m3/s× 0,24 ×103g/m3= 0,132g/s 

 
Piesārņojošo vielu PM10 un PM2,5 daudzuma aprēķināšanai ir izmantoti emisijas faktori no ASV 
Vides aizsardzības aģentūras (EPA) datu bāzes AP 42 1.nodaļas „External Combustion 
Sources” sadaļas 1.3 „Fuel Oil Combustion” [4]1.3-6 tabulas PM10 procentuālais sastāvs ir 50 
% un daļiņu PM2,5 procentuālais sastāvs ir 12 % no kopējā cieto daļiņu daudzuma. 
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Daļiņas PM10: 
𝐸𝑡/𝑎 = 0,011𝑡/𝑎 × 0,50 = 0,0055𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 0,132𝑔/𝑠 × 0,50 = 0,066𝑔/𝑠 

 
Daļiņas PM2,5: 

𝐸𝑡/𝑎 = 0,011𝑡/𝑎 × 0,12 = 0,001𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 0,132𝑔/𝑠 × 0,12 = 0,016𝑔/𝑠 

 
Sēra dioksīds: 

𝐸𝑡/𝑎 =
47 𝑚3/𝑎 × 17 × 0,1  ×  103g/𝑚3

106 = 0,08𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠=0,00055 m3/s× 17 × 0,1 ×103g/m3= 0,935g/s 

 
Oglekļa dioksīda emisija: 
Emisiju daudzuma aprēķināšanai izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 
izstrādātie vidējie lielumi oglekļa dioksīda (CO2) emisiju gaisā aprēķināšanai 2020.gadam [3]: 

 
𝐸𝑡/𝑎=40 t/a × 42,49GJ/t ×74,7485 t/TJ × 10−3=127,04t/a 

 

Dūmgāzu tilpums. Aprēķina dūmgāzu faktisko tilpumu (Vd1): 

𝑉𝑑1 = 𝑉𝑑
0 + 1,0161 × (𝛼 − 1) × 𝑉0 

Kur: 

𝑉𝑑1–  dūmgāzu faktiskais kopējais tilpums (m
3
/kg); 

𝑉𝑑
0–  dūmgāzu teorētiskais tilpums (m3/kg) - nosaka, izmantojot rokasgrāmatas; šeit – 12,12 

m3/kg  
𝛼 –  gaisa patēriņa koeficients; 
𝑉0–  teorētiskais gaisa patēriņš (m3/kg). 
 

Teorētisko gaisa patēriņu (V
o
) nosaka šādi:  

𝑉0 =
0,267 × 𝑄𝑧

𝑑

1000
 

Kur: 

𝑉0 –  teorētiskais gaisa patēriņš (m
3
/kg); 

𝑄𝑧
𝑑  –  kurināmā zemākais sadegšanas siltums (kJ/kg).  

 

𝑉0 =
0,267 × 42490𝑘𝐽/𝑘𝑔

1000
= 11,34𝑚3/𝑘𝑔 

 
Gaisa patēriņa koeficientu (α) nosaka šādi: 

𝛼 =
21

21 − 𝑂2
 

Kur: 
𝛼 –  gaisa patēriņa koeficients; 
𝑂2 –  brīvā skābekļa daudzums dūmgāzēs (%). Šeit – 3%. 

𝛼 =
21

21 − 3
= 1,17 

 
Izmantojot aprēķinātās vērtības, nosaka dūmgāzu tilpumu faktiskajā temperatūrā (Vd2): 

𝑉𝑑2 = 𝑉𝑑1 ×
273 + 𝑇

273
 

Kur: 
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𝑉𝑑2 –  dūmgāzu tilpums faktiskajā temperatūrā (m3/kg); 
𝑉𝑑1 –  dūmgāzu faktiskais tilpums (m3/kg); 

𝑇 –  dūmgāzu temperatūra (°C). 
 

𝑉𝑑1 = 12,12 + 1,0161 × (1,17 − 1) × 11,34 = 14,08𝑚3/𝑘𝑔 
 

𝑉𝑑2 = 14,08 ×
273 + 150

273
= 21,8𝑚3/𝑘𝑔 

 
Dūmgāzu tilpuma plūsmas ātrums faktiskajā temperatūrā: 
 

V=1694,5 kg/h×21,8 𝑚3/kg =36940 𝑚3/h = 10,3 𝑚3/𝑠 

 
Normālapstākļos: 

V=1694,5 kg/h×14,08 𝑚3/kg =23859 𝑚3/h = 6,6𝑚3/𝑠 

  
Piesārņojošo vielu koncentrācija dūmgāzēs: 

𝐶 =
𝑀

𝑉
× 103, 𝑚𝑔/𝑚3 

𝑀 – emisija, g/s; 
𝑉 — dūmgāzu plūsmas ātrums (m3/s). 

CPM=
0,132g/s

6,6 𝑚3/s
×103=20 mg/𝑚3 

 

CPM10=
0,066 g/s

6,6 𝑚3/s
×103=10 mg/𝑚3 

 

CPM2,5=
0,016 g/s

6,6 𝑚3/s
×103=2 mg/𝑚3 

 

CCO=
0,33 g/s

6,6 𝑚3/s
×103=50 mg/𝑚3 

 

CNO2=
1,32 g/s

6,6 𝑚3/s
×103=200 mg/𝑚3 

 

CSO2=
0,935 g/s

6,6𝑚3/s
×103=142 mg/𝑚3 

 
Dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļa jauda ir 20 MW, tādējādi tas ir pielīdzināms vidējai 
sadedzināšanai iekārtai un piesārņojošo vielu koncentrācijas jāsalīdzina ar Ministru kabineta 
2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē 
gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumā noteiktajām 
piesārņojošo vielu koncentrācijām dūmgāzēs šķidrajam kurināmajam: CO – 400 mg/Nm3, NOx 
– 400 mg/Nm3, putekļi – 50 mg/Nm3, SO2 – 1700 mg/Nm3. Aprēķinātās piesārņojošo vielu 
koncentrācijas nepārsniedz norādītās vērtības.   
 
No 2025.gada 1.janvāra dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļa darbībai jāatbilst iepriekš minēto 
noteikumu 1.pielikumā noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām dūmgāzēs 
dīzeļdegvielai (gāzeļļai): CO – 1000mg/Nm3, NOx – 200 mg/Nm3. Tajā pašā laikā šo noteikumu 
48.punkts paredz, ka, ja esošā vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta darbojas ne vairāk kā 500 
darba stundas gadā, tad to var atbrīvot no šo noteikumu 1.pielikumā norādīto emisijas 
robežvērtību piemērošanas. Dabasgāzes/dīzeļdegvielas deglis gadā darbojas tikai pāris dienas 
(<500 stundas).  
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2.2. Piesārņojošo vielu emisiju novērtējums 2.alternatīvai 
 
Biomasas daudzums, attiecībā pret šobrīd spēkā esošo piesārņojošās darbības atļaujā atļauto 
kopējo apjomu, samazināsies, un tas būs 145 tūks.t./gadā. Papildus enerģijas ražošanai tiks 
izmantots NAIK (30 tūkst.t.), maisījumā ar biomasu. Dūmgāzu attīrīšanai tiks izmantota 
aktivētā ogle (70 t/a), kalcija hidroksīds (800 t/a), granulētais sērs (80 t/a), amonija hidroksīds 
(1100 t/a) un nātrija bikarbonāts (1200 t/a), kā arī auduma filtru sistēma.   
 
2.2.1. Biomasas un NAIK sadedzināšana  
 
Ar kurināmo ievadītā siltuma jauda – 77 MW, biomasas siltumspēja - aptuveni 2,25 MWh/t 

jeb 8,1 MJ/kg. Otrās alternatīvas ietvaros SIA “Fortum Latvia” paredzējusi NAIK piejaukumu 

līdz 35% kurināmā maisījumā ar biomasu, tādējādi maksimālais kurināmā patēriņš: 

Biomasas siltumspēja – 2,25 MWh/t jeb 8,1 MJ/kg 

𝐵𝑠 =
77𝑀𝑊

8,1𝑀𝐽/𝑘𝑔
× 65% = 6,18𝑘𝑔/𝑠 

 
NAIK siltumspēja - aptuveni 4,5 MWh/t jeb 16,2 MJ/kg. 

𝐵𝑠 =
77𝑀𝑊

16,2𝑀𝐽/𝑘𝑔
× 35% = 1,66𝑘𝑔/𝑠 

 
Saskaņā ar MK 24.05.2011. noteikumu Nr.401 “Prasības atkritumu sadedzināšanai un 
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 4.pielikumu piesārņojošo vielu robežvērtības 
atkritumu līdzsadedzināšanas procesā tiek aprēķinātas, ņemot vērā izplūdes gāzu tilpumu pēc 
atkritumu sadedzināšanas, emisijas robežvērtības atkritumu sadedzināšanas iekārtām 
konkrētām piesārņojošām vielām, izplūdes gāzes tilpumu sadedzinot kurināmo (neskaitot 
atkritumus), attiecīgās piesārņojošās vielas robežvērtības izplūdes gāzēs, sadedzinot 
kurināmo. Tas nozīmē, ka aprēķinātās piesārņojošo vielu robežvērtības atkritumu 
līdzsadedzināšanas procesā ir mazāk stingras nekā atkritumu sadedzināšanas procesā.  
 
Emisiju robežvērtības aprēķinātas atbilstoši MK 24.05.2011. noteikumu Nr.401 „Prasības 
atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbināšanai” 4.pielikumā 
doto formulu (jaukšanas likums): 

𝐶 =
𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 × 𝐶𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐 × 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑐

𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐
 

Kur: 
C – kopējās emisijas robežvērtības un skābekļa saturs saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajiem 
lielumiem konkrētām piesārņojošām vielām un konkrētām rūpniecības nozarēm vai, ja tabulā 
attiecīgās vērtības nav noteiktas, kopējās emisijas robežvērtības CO un attiecīgajām 
piesārņojošām vielām, kas aizstāj attiecīgās emisijas robežvērtības. Kopējais skābekļa saturs 
aizstāj standartizēto skābekļa saturu, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekš minēto sastāvu, 
ņemot vērā parciālos tilpumus. 
Vatkritumi – izplūdes gāzu tilpums, kas rodas pēc atkritumu sadedzināšanas; skābekļa saturs 
izplūdes gāzēs  - 11 % 
Catkritumi – emisijas robežvērtības, kas noteiktas atkritumu sadedzināšanas iekārtām konkrētām 
piesārņojošām vielām (atbilstoši MK Nr.401-24.05.2011. 2.pielikumam) 
Vproc – izplūdes gāzu tilpums, kas rodas, sadedzinot kurināmo (neskaitot atkritumus); skābekļa 
saturs izplūdes gāzēs - 6 % (atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumiem Nr.736 „Kārtība, kādā 
novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”); 
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Cproc – attiecīgo piesārņotāju un oglekļa monoksīda emisijas robežvērtības izplūdes gāzēs  
uzņēmumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un 
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem. 
 
Tomēr tā kā SIA “Fortum Latvia” ir A kategorijas piesārņojošās darbības iekārta, kurai 
jānodrošina emisijas līmeņi, kādi sniegti secinājumos par labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām (ietver arī 
atkritumu līdzsadedzināšanu), tad emisijas aprēķinos ir izmantoti nevis MK noteikumos 
minētie emisijas līmeņi (robežvērtības), bet gan emisijas līmeņi, kas noteikti secinājumos par 
LPTP.  
 
Ministru kabinets 16.04.2020. ir izdevis rīkojumu Nr. 197 “Par Gaisa piesārņojuma 
samazināšanas rīcības plānu 2020.-2030. gadam”. Plānā ir noteikti mērķi un sasniedzamie 
rādītāji, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, 
kā arī samazinātu izmaksas un zaudēto darba laiku, ko veselības problēmu un ārstu 
apmeklējumu dēļ rada gaisa piesārņojums.  
 
Plāna mērķi: 1) Nodrošināt Latvijai noteikto kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju 
samazināšanas mērķu izpildi laika periodā no 2020.-2030. gadam; 2) Panākt cilvēku veselības 
aizsardzībai atbilstošu gaisa kvalitāti pilsētās, kur tiek veikti gaisa kvalitātes mērījumi.  
 
Cita starpā plāns paredz nodrošināt jaunajos secinājumos par labākajiem pieejamiem 
tehniskajiem paņēmieniem noteikto prasību ieviešanu uzņēmumos kuros notiek A kategorijas 
piesārņojošās darbības, kam atbilst arī SIA “Fortum Latvia”. 
 
Attiecībā uz emisiju robežvērtībām lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām (virs 50 MW), MK 
noteikumi nosaka minimālās prasības, kuras piemēro tikai atkāpju gadījumā, jo pamats 
emisiju robežvērtību noteikšanai lielajām sadedzināšanas iekārtām ir Labāko pieejamo 
tehnisko paņēmienu Atsauces dokumentā iekļautās robežvērtības.  
 
LPTP secinājumos par atkritumu līdzincinerāciju teikts – ja atkritumi tiek līdzincinerēti kopā ar 
kurināmo, uz ko attiecas 2.punkts, tad 2.punktā minētie LPTP SEL attiecas arī uz 1) visu 
radušos dūmgāzu daudzumu un 2) dūmgāzu daudzumu, kas radies, sadedzinot minētā punkta 
aptvertos kurināmos, izmantojot Direktīvas 2010/75/ES VI pielikumā (4.daļā) norādīto formulu 
(jaukšanas likums), proti, LPTP SEL to dūmgāzu (atgāzu) daudzumu, kas radies atkritumu 
sadedzināšanā, nosaka, pamatojoties uz 61.LPTP.  
 
NAIK dūmgāzu tilpuma aprēķiniem izmantotie lielumi: 

➢ zemākais sadegšanas siltums – 16,2 MJ/kg 
➢ brīvā skābekļa daudzums dūmgāzēs – 11 %; 
➢ dūmgāzu temperatūra – 150 0C; 
➢ ievadītais siltums – 35%; 
➢ maksimālais patēriņš – 1,66 kg/s 
➢ NAIK kurināmā raksturojums (atbilstoši Valmet pētījumam – F pielikums):  

o Oglekļa saturs Cd=53,0% 
o Ūdeņraža saturs Hd=7,5% 
o Slāpekļa saturs Nd=1,30% 
o Sēra saturs Sd=0,20% 
o Skābekļa saturs Od=17,2% 
o Mitruma saturs Wd=30% 
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Teorētiski nepieciešamais gaisa daudzums NAIK sadedzināšanas gadījumā: 
𝑉° = 0,0889 × 𝐶𝑑 + 0,266 × 𝐻𝑑 + 0,033(𝑆𝑑 − 𝑂𝑑) = 

0,0889 × 53,0 + 0,266 × 7,5 + 0,033(0,2 − 17,2) = 6,15𝑚3/𝑘𝑔 

 
Slāpekļa daudzums dūmgāzēs: 

𝑉𝑁2
0 = 0,79 × 𝑉° + 0,008 × 𝑁𝑑 = 0,79 × 6,15 + 0,008 × 1,3 = 4,86𝑚3/𝑘𝑔 

 
Sauso trīsatomu gāzu tilpums: 

𝑉𝑅𝑂2=𝑉𝐶𝑂2 + 𝑉𝑆𝑂3 = 0,0187 × 𝐶𝑑 + 0,007 × 𝑆𝑑 = 0,0187 × 53,0 + 0,007 × 0,20 = 0,99𝑚3/𝑘𝑔 

 

Ūdens tvaika tilpums: 
𝑉𝐻20

0 = 0,111 × 𝐻𝑑 + 0,0124 × 𝑊𝑑 + 0,0161 × 𝑉° = 0,111 × 7,5 + 0,0124 × 30 + 0,0161 × 6,15

= 1,30𝑚3/𝑘𝑔 

 
Ņemot vērā α, ūdens tvaika tilpums: 

𝑉𝐻2𝑂 = 𝑉𝐻20
0 + 0,0161(𝛼 − 1) × 𝑉0 = 1,30 + 0,0161 × (2,1 − 1) × 6,15 = 1,41𝑚3/𝑘𝑔 

 
Teorētiskais dūmgāzu daudzums: 

𝑉𝑑
0 = 𝑉𝑅𝑂2

+ 𝑉𝑁2
0 + 𝑉𝐻20

0 = 0,99 + 4,86 + 1,30 = 7,15𝑚3/𝑘𝑔 

 

Dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam ņemot vērā 
dūmgāzu tilpumu maisījumā: 

𝑉𝑑 = (𝑉𝑑
0 + 1.0161 × (𝛼 − 1) × 𝑉0) × 𝑄 

Kur: 
Vd – dūmgāzu tilpums pie attiecīgās skābekļa koncentrācijas, m3/kg; 

𝑉𝑑
0- dūmgāzu teorētiskais tilpums, m3/kg; 

Q – ievadītais siltums, % 
 
Dūmgāzu tilpums pie skābekļa koncentrācijas 6%, ņemot vērā dūmgāzu tilpumu maisījumā: 

𝑉6% = (𝑉𝑑
0 + 1.0161 × (

21

21 − 𝑂2
− 1) × 𝑉0) × 𝑄  

Kur: 
V6% – dūmgāzu tilpums pie skābekļa koncentrācijas 6%, m3/kg; 

𝑉𝑑
0- dūmgāzu teorētiskais tilpums, m3/kg; 

Q – ievadītais siltums, % 
O2 – brīvā skābekļa daudzums dūmgāzēs, 6 %. 
 

Dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam 
(atkritumiem – 11%), ņemot vērā dūmgāzu tilpumu maisījumā: 

𝑉𝑑 = (7,15 + 1.0161 × (
21

21 − 11
− 1) × 6,15) × 35% = 4,91𝑚3/𝑘𝑔 

 

Dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma 6%, ņemot vērā dūmgāzu tilpumu 
maisījumā: 

𝑉6% = (7,15𝑚3/𝑘𝑔 + 1.0161 × (
21

21 − 6
− 1) × 6,15𝑚3/𝑘𝑔) × 35% = 3,38 𝑚3/𝑘𝑔  

 

Dūmgāzu daudzuma aprēķinus biomasai skatīt 2.1.1.nodaļā. Tā kā ar biomasu ievadītais 
siltums veidos 65%, tad attiecīgi:  

𝑉6% = 8,28 𝑚3/𝑘𝑔 × 65% = 5,38𝑚3/𝑘𝑔 

 
Kopējais emisiju robežvērtību aprēķins veikts izmantojot vadlīniju: Environmental Permitting 
Guidance - The Waste Incineration Directive (DEFRA, Version 3.1, 2010), Annex 3 - Worked 
examples for determining co-incineration limits [5].  
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Aprēķinātā emisiju koncentrācija standarta skābekļa koncentrācijā: 

𝐶6% =
21 − 𝑂𝑠

21 − 𝑂𝑚
× 𝐸𝑚  

Kur: 
C6% – aprēķinātā emisiju koncentrācija standarta skābekļa koncentrācijā 
Em = C – aprēķinātā emisiju koncentrācija  
Os – standarta skābekļa koncentrācija, % 
Om – aprēķinātā skābekļa koncentrācija, % 

𝑂𝑚 =
𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 × 𝑂2𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖

+ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐 × 𝑂2𝑝𝑟𝑜𝑐

𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐
 

 

𝑂𝑚 =
4,91𝑚3/𝑘𝑔 × 11 + 5,38𝑚3/𝑘𝑔 × 6

4,91𝑚3/𝑘𝑔 + 5,38𝑚3/𝑘𝑔
= 8,4 % 

 

𝐸𝑚 =
𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 × 𝐶𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐 × 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑐

𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐
 

 
Emisiju daudzums (t/gadā) gaisā aprēķināts pēc formulas: 

𝐸 = 𝐺 × 𝐶6% × 𝑉6% × 10−6 

Kur:  
G – attiecīgā kurināmā un līdzsadedzināmo atkritumu patēriņš, t/gadā; 
C6% – aprēķinātā pieļaujamā robežvērtība, mg/m3; 
V6% – dūmgāzu tilpums katram kurināmā un līdzsadedzināmo atkritumu veidam pie skābekļa 
koncentrācijas 6%, T=273K, m3/kg. 
 
Aprēķina piemērs sēra dioksīdam, izmantojot LPTP noteiktos emisijas līmeņus (EL) .  
 
Tā kā EL biomasas sadedzināšanai ir atsevišķi noteikts dienas vidējai vērtībai un gada vidējai 
vērtībai, tad attiecīgi emisijas intensitātes (g/s) aprēķināšanai formulā ir izmantota LPTP EL 
dienas vidējā vērtība, bet gada emisijas apjoma noteikšanai (t/a) ir izmantota LPTP EL gada 
vidējā vērtība. 
 

1) Emisijas intensitātes (g/s) aprēķināšana  
 

Aprēķinātā emisijas robežvērtība izplūdes gāzēs no atkritumu līdzsadedzināšanas (C), (mg/m3) 
pie aprēķinātā skābekļa satura 8,4% 
 

𝐸𝑚 =
4,91𝑚3/𝑘𝑔 × 40𝑚𝑔/𝑚3 + 5,38𝑚3/𝑘𝑔 × 215𝑚𝑔/𝑚3

4,91𝑚3/𝑘𝑔 + 5,38𝑚3/𝑘𝑔
= 131𝑚𝑔/𝑚3 

Kur:  
4,91 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam 
(atkritumiem – 11%) 
40 mg/m3 – SO2 LPTP emisijas līmenis, sadedzinot atkritumus (dienas vidējā vērtība) 
5,38 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam 
(biomasai – 6%) 
215 mg/m3 – SO2 LPTP emisijas līmenis, sadedzinot biomasu (dienas vai paraugošanas perioda 
vidējā vērtība) 
 
Aprēķinātā emisiju koncentrācija standarta skābekļa (6%) koncentrācijā: 

𝐶6% =
21 − 6

21 − 8,4
× 131𝑚𝑔/𝑚3 = 156𝑚𝑔/𝑚3 

 
Emisijas intensitāte (g/s):  

𝐸𝑔/𝑠 = (6,18kg/s × 5,38𝑚3/kg + 1,66𝑘𝑔/𝑠 × 3,38𝑚3/kg) × 156𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 10−3 = 6,062𝑔/𝑠 
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2) Emisijas daudzuma (t/a) aprēķināšana  

 
Aprēķinātā emisijas robežvērtība izplūdes gāzēs no atkritumu līdzsadedzināšanas (C), (mg/m3) 
pie aprēķinātā skābekļa satura 8,4% 
 

𝐸𝑚 =
4,91𝑚3/𝑘𝑔 × 40𝑚𝑔/𝑚3 + 5,38𝑚3/𝑘𝑔 × 100𝑚𝑔/𝑚3

4,91𝑚3/𝑘𝑔 + 5,38𝑚3/𝑘𝑔
= 71𝑚𝑔/𝑚3 

Kur:  
4,91 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam 
(atkritumiem – 11%) 
40 mg/m3 – SO2 LPTP emisijas līmenis, sadedzinot atkritumus (dienas vidējā vērtība) 
5,38 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam 
(biomasai – 6%) 
100 mg/m3 – SO2 LPTP emisijas līmenis, sadedzinot biomasu (gada vidējā vērtība) 
 
Aprēķinātā emisiju koncentrācija standarta skābekļa koncentrācijā: 

𝐶6% =
21 − 6

21 − 8,4
× 71𝑚𝑔/𝑚3 = 85𝑚𝑔/𝑚3 

 
Emisijas daudzums gadā (t/a):  

𝐸𝑡/𝑎 = (145000t/a × 5,38𝑚3/kg + 30000𝑡/𝑎 × 3,38𝑚3/kg) × 85𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 10−6 = 74,928𝑡/𝑎 

 
Atsevišķām piesārņojošām vielām ar LPTP saistītie emisijas līmeņi atkritumu 
līdzsadedzināšanai jau ir doti. Tie ir pieejami KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ (ES) 
2017/1442 (2017. gada 31. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem 
(LPTP) attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām 6. nodaļā “LPTP secinājumi par atkritumu 
līdzincinerāciju”. LPTP emisijas līmeņi ir sniegti metāliem (Cd+Tl, 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, dioksīniem un furāniem PCDD/F, un kopējam gaistošajam 
organiskajam ogleklim  - KGOO.  Šīm piesārņojošām vielām emisijas intensitāte (g/s) un 
emisijas daudzums gadā (t/a) ir aprēķināts, ņemot vērā norādītos LPTP atkritumu 
līdzsadedzināšanai (neizmantojot kurināmā jaukšanas likumu).  
 
Aprēķina piemērs metāliem (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)  
 
LPTP norādītais emisijas līmenis metālu emisijām gaisā no atkritumu līdzsadedzināšanas kopā 
ar biomasu un/vai kūdru – 0,3 mg/Nm3 (emisijas līmenis jau ir dots pie skābekļa satura 6%). 
 
Emisijas intensitāte (g/s):  

𝐸𝑔/𝑠 = (6,18kg/s × 5,38𝑚3/kg + 1,66𝑘𝑔/𝑠 × 3,38𝑚3/kg) × 0,3𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 10−3 = 0,012𝑔/𝑠 

 
𝐸𝑡/𝑎 = (145000t/a × 5,38𝑚3/kg + 30000𝑡/𝑎 × 3,38𝑚3/kg) × 0,3𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 10−6 = 0,264𝑡/𝑎 

 
Aprēķina rezultāti visām piesārņojošām vielām apkopoti 2.2.1. tabulā.  

Faktiskie mērījumu rezultātā līdzīgā Fortum grupas uzņēmuma atkritumu līdzsadedzināšanas 
iekārtā Somijas pilsētā Järvenpää parāda, ka dūmgāzu attīrīšanas iekārtu komplekss, kāds 
darbojas šajā uzņēmumā un kāds tiks uzstādīts arī SIA “Fortum Latvia” atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtā Jelgavā, spēj nodrošināt ne tikai 24.05.2011. Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu 
darbībai” minētās prasības attiecībā uz piesārņojošo vielu emisiju robežvērtībām, bet 
nepārsniedz LPTP emisijas līmeņus, kādi minēti KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ (ES) 



Kurināmā diversifikācija SIA “Fortum Latvia” esošajā biomasas koģenerācijas stacijā (Rūpniecības iela 73A, Jelgava)  
Gaisa kvalitātes novērtējums 

2020. gada jūnijs 

 

25 

 

2019/2010 (2019. gada 12. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz atkritumu incinerāciju. Izmešu mērījumi Fortum grupas 
uzņēmuma atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtā Somijas pilsētā Järvenpää tika veikti 
28.03.2019. (NAIK piejaukums biomasai – 5%), 29.03.2019. (NAIK piejaukums biomasai 10%), 
02.04.2019. (NAIK piejaukums biomasai 15%) un 03.04.2019. (NAIK piejaukums biomasai 
20%). Izmērītās piesārņojošo vielu koncentrācijas tika pārrēķinātas un skābekļa saturu 6% 
(skābekļa references līmenis), kā to nosaka KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 
2017/1442 (2017. gada 31. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem 
(LPTP) attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām. Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi, sadedzinot 
atkritumus, apkopoti zemāk esošajā tabulā, savukārt testēšanas pārskats pievienots šī 
novērtējuma E pielikumā. Testēšanas pārskatā nav atspoguļotas NOx, putekļu, kopējā 
organiskā oglekļa un sēra dioksīda emisijas, jo šīm piesārņojošām vielām tiek veikts 
nepārtraukts monitorings.  

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi atkritumu sadedzināšanā un atkritumu līdzsadedzināšanā 
2.2.1.tabula 

Piesārņojošā viela Atkritumu sadedzināšana 
Atkritumu līdzsadedzināšana ar 

biomasu un/vai kūdru 

Putekļi <2-5 mg/Nm3 Formula (jaukšanas likums) 

Cd+Tl 0,005-0,02  mg/Nm3 <0,005 mg/Nm3 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01-0,3 mg/Nm3 0,075-0,3 mg/Nm3 

HCl <2-8 mg/Nm3 Formula (jaukšanas likums) 

HF <1 mg/Nm3 Formula (jaukšanas likums) 

SO2 5-40 mg/Nm3 Formula (jaukšanas likums) 

NOx 50-150 mg/Nm3 Formula (jaukšanas likums) 

CO 10-50 mg/Nm3 Formula (jaukšanas likums) 

Kopējais organiskais ogleklis <3-10 mg/Nm3 
0,5-10 mg/Nm3 (dienas vid.vērt.) 

<0,1-5 (gada vidējā vērtība) 

Dioksīni/furāni <0,01-0,06 ng I-TEQ/Nm3 <0,01-0,03 ng I-TEQ/Nm3 

Dzīvsudrabs <5-20 µg/Nm3 Formula (jaukšanas likums) 

 
Oglekļa dioksīda emisija: 
 
Oglekļa dioksīda emisijas faktors koksnei ar mitrumu 55% saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izstrādāto metodiku2 ir 109,9784 t/TJ. Svarīgi atzīmēt, ka 
SEG ziņojumā CO2 emisijas tiek aprēķinātas no biomasas, taču valsts kopējām emisijām tas 
klāt netiek pieskaitīts, jo biomasa ir CO2 neitrāla. 
  

𝐸𝑡/𝑎 = 145000𝑡/𝑎 × 8,1𝐺𝐽/𝑡 × 109,9784𝑡/𝑇𝐽 × 10−3  = 129169,63𝑡/𝑎 

 
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izstrādātā metodika “CO2 emisiju no 
kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika” (2020.gada janvāris) nesatur 
informāciju par CO2 emisijas faktoriem no atkritumiem iegūtā kurināmā sadedzināšanas.  
 
Oglekļa dioksīda emisijas faktors ir aprēķināts, ņemot vērā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” izstrādātā metodikā “CO2 emisiju no kurināmā stacionārās 
sadedzināšanas aprēķina metodika” (2020.gada janvāris) 5.lpp norādīto formulu, kā arī 
informāciju par NAIK oglekļa saturu no Valmet pētījuma - C (%) = 53,0% (skat. F pielikumu).  

𝐸𝐹𝐶𝑂2 =
𝐶𝑑 × 𝑀𝐶𝑂2 × 1000

𝑄𝑧
𝑑 × 𝑀𝐶 × 100

 

 
2 CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika. 2020.gada janvāris 
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kur:  
EFCO2 – CO2 emisijas faktors (t CO2/TJ)  
Cd – oglekļa saturs kurināmā darbā masā (%)  
MCO2 – CO2 molekulsvars (44.0098 g/mcl)  
MC – C molekulsvars (12.011 g/mcl)  
Qz

d – kurināmā darbā masas zemākais sadegšanas siltums (GJ/t)  
1000 – pārejā no GJ uz TJ  
100 – % lieluma noteikšana 
 

𝐸𝐹𝐶𝑂2 =
53,0% × 44,0098𝑔/𝑚𝑐𝑙 × 1000

16,2𝐺𝐽/𝑡 × 12,011𝑔/𝑚𝑐𝑙 × 100
= 119,88𝑡/𝑇𝐽 

 
𝐸𝑡/𝑎 = 30000𝑡/𝑎 × 16,2𝐺𝐽/𝑡 × 119,88𝑡/𝑇𝐽 × 10−3  = 58261,68𝑡/𝑎 

 
NAIK sastāvā ir gan fosilā daļa (plastmasas, tekstils, gumija, putuplasts), gan biomasa (papīrs, 
kartons, koksne u.c.), gan arī inertie materiāli (akmeņi, stikls u.c.). Saskaņā ar SIA “Fortum 
Latvia”  pasūtījumu, LATAK akreditēta laboratorija SIA “Virsma” veica NAIK testēšanu sešiem 
dažādiem paraugiem. Fosilā daļa NAIK sastāvā veidoja 42,57%, 33,21%, 38,0%, 29,88%, 
21,39%, 44,38%. Aprēķinos ir pieņemta vidējā aritmētiskā vērtība ~35%. Tādējādi CO2 no NAIK 
fosilās daļas veidos 20391,59 tonnas.   
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Aprēķinātie piesārņojošo vielu emisiju limiti (mg/m3) un daudzumi (g/s; t/gadā)  
2.2.2.tabula 

Piesārņojošā viela 

LPTP norādītie 
emisijas līmeņi 

atkritumu 
sadedzināšanas 

iekārtām, 
(mg/m3)/dienas 

periods vai 
paraugošanas 

periods 
O2=11% 

LPTP norādītie 
emisijas līmeņi tīrās 

biomasas 
sadedzināšanai, 
(mg/m3)/dienas 

periods vai 
paraugošanas 

periods 
O2=6% 

LPTP norādītie 
emisijas līmeņi 
tīrās biomasas 

sadedzināšanai, 
(mg/m3)/gada 
vidējā vērtība 

O2=6% 

LPTP norādītie emisijas 
līmeņi no atkritumu 
līdzsadedzināšanas 

kopā ar biomasu 
un/vai kūdru  

(mg/m3)/gada laikā 
ņemto paraugu vidējā 

vērtība 
O2=6% 

LPTP norādītie 
emisijas līmeņi no 

atkritumu 
līdzsadedzināšanas 

kopā ar biomasu 
un/vai kūdru  

(mg/m3)/gada vidējā 
vērtība 
O2=6% 

Aprēķinātā emisijas 
robežvērtība izplūdes 

gāzēs no atkritumu 
līdzsadedzināšanas 
(C), (mg/m3)/dienas 

periods vai 
paraugošanas periods 

pie aprēķinātā O2 = 
8,4% 

Aprēķinātā emisijas 
robežvērtība 

izplūdes gāzēs no 
atkritumu 

līdzsadedzināšanas 
(C), (mg/m3)/gada 
vidējā vērtība pie 

aprēķinātā O2 = 8,4% 

Emisijas robežvērtība 
izplūdes gāzēs no 

atkritumu 
līdzsadedzināšanas/ 
dienas periods vai 

paraugošanas periods 
pie O2=6% (mg/m3) 

Emisijas 
robežvērtība 

izplūdes gāzēs no 
atkritumu 

līdzsadedzināšanas
/gada vidējā 

vērtība 
pie O2=6%, 

(mg/m3) 

Aprēķinātās emisijas 
daudzums 

t/gadā g/s 

Cietās daļiņas 5 22 15     14 10 17 12 10,734 0,642 

t.sk. daļiņas PM10                   7,943 0,475 

t.sk. daļiņas PM2.5                   6,977 0,418 

Oglekļa oksīds 50   250       155   184 162,204 7,150 

Kopējais ogleklis      10 5         4,408 0,389 

HCl 8 35 15     22 12 26,3 14 12,236 1,023 

HF 1 1,5       1,3   1,5   1,324 0,058 

SO2 40 215 100     131 71 156 85 74,928 6,062 

NO2 180 275 225     230 204 273 242 213,583 10,625 

Cd+Tl      0,005           0,0044 0,00019 

Hg 0,02 0,005       0,012   0,014   0,013 0,0006 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni 

     0,3           0,264 0,012 

Dioksīni/furāni, ng/m3      0,03           2,64E-08 1,17E-09 

Amonjaks 15  15    15  18 15,741 0,694 
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2.2.2. Dabasgāzes sadedzināšana.  
 
Otrās alternatīvas ietvaros siltumenerģijas ražošanas procesu uzsākšanai nelielos apjomos 
plānots izmantot dabasgāzi (līdz 55000 Nm3/a) vai dīzeļdegvielu (līdz 30 t/a). Dīzeļdegviela tiks 
izmantota tikai kā rezerves-alternatīvais kurināmais gāzei. Dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļa 
jauda – 20 MW. Ņemot vērā degļa jaudu un plānoto dabasgāzes sadedzināšanas apjomu, 
dabasgāzes degļa izmantošana (siltumenerģija procesa ražošanas uzsākšana ar biomasu) 
nebūs ilgāka par 2 diennaktīm.  
 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 
limita projektu izstrādi” 10.3.punktam, emisijas daudzuma noteikšanai var lietot emisijas 
faktorus, kas iegūti no Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma EMEP/EEA 
emisijas faktoru datubāzes (metodikas) trešā līmeņa vai, ja tajā nav pieejami atbilstošie 
emisijas faktori, no Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa 
piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. EMEP/EEA emisijas faktoru datubāzē nav 
pieejami trešā līmeņa emisijas faktori no dabasgāzes sadedzināšanas apkures katlos, tāpēc 
emisijas daudzuma noteikšanai izmantoti ASV Vides aizsardzības aģentūras metodiku krājuma 
AP-42 sadaļa “External combustion sources” nodaļa 1.4. Natural gas comubstion [2]. Oglekļa 
dioksīda emisijas aprēķinātas atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” noteiktajiem emisijas faktoriem [3]. Piesārņojošo vielu emisijas faktori saskaņā ar 
metodikas [2]  1.4.1. tabulu; NO2 – 1,6 g/m3, CO – 1,344 g/m3.  
 
Maksimālais kurināmā patēriņš aprēķināts, ņemot vērā degļa jaudu – 20 MW un dabasgāzes 
zemāko sadegšanas siltumu 34,21 MJ/Nm3 (saskaņā ar metodikas [3] 3.tabulu).  
 
Maksimālo kurināmā patēriņu deglim aprēķina pēc formulas: 

𝐵𝑠 =
𝑊

𝑄𝑧
𝑑

 

Kur: 

𝑄𝑧
𝑑  – kurināmā zemākais sadegšanas siltums. Šeit – 34,21 MJ/Nm3. Atbilstoši LVĢMC 

izstrādātajam “CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas”, 
2020.gada janvāris. 
𝑊 – degļa jauda, MW.  
𝐵𝑠 – kurināmā patēriņš sekundē, Nm3/s 
 

𝐵𝑠 =
20𝑀𝑊

34,21𝑀𝐽/𝑁𝑚3 = 0,585𝑁𝑚3/𝑠 = 2104,6𝑁𝑚3/ℎ 

 
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi gadā aprēķināti, izmantojot vienādojumu: 
 

𝐸𝑡/𝑎 = 𝐵𝑎 × 𝐸𝐹 × 10−6 

Kur: 
Et/a –emisijas daudzums gadā  
B – kurināmā patēriņš gadā (m3/a)  
 
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi sekundē aprēķināti, izmantojot vienādojumu: 
 

𝐸𝑔/𝑠 = 𝐵𝑠 × 𝐸𝐹 

Kur: 
Eg/s –emisijas daudzums sekundē 
Bs – kurināmā patēriņš sekundē (m3/s) 
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Oglekļa oksīds: 
𝐸𝑡/𝑎 = 1,344𝑔/𝑁𝑚3 × 55000Nm3/a × 10−6 = 0,074𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 1,344𝑔/𝑁𝑚3 × 0,585Nm3/s = 0,786𝑔/𝑠 

 
Slāpekļa dioksīds: 

𝐸𝑡/𝑎 = 1,6𝑔/𝑁𝑚3 × 55000Nm3/a × 10−6 = 0,088𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 1,6𝑔/𝑁𝑚3 × 0,585Nm3/s = 0,936𝑔/𝑠 

 
Oglekļa dioksīda emisija: 
Emisijas faktors ar oksidācijas koeficientu dabasgāzei – 55,5629 (t/TJ), metodikas [3] 3.tabula. 
  

𝐸𝑡/𝑎 = 55000𝑁𝑚3/𝑎 × 32,41𝑀𝐽/𝑚3 × 55,5629𝑡/𝑇𝐽 × 10−6  = 104,54𝑡/𝑎 

 
Dūmgāzu plūsmas, daudzuma aprēķinus un piesārņojošo vielu koncentrācijas skatīt 
2.1.2.nodaļā.  
 
 

2.2.3. Dīzeļdegvielas sadedzināšana.  
 
Otrās alternatīvas ietvaros siltumenerģijas ražošanas procesu uzsākšanai nelielos apjomos 
plānots izmantot dabasgāzi (līdz 55000 Nm3/a) vai dīzeļdegvielu (līdz 30 t/a). Dīzeļdegviela tiks 
izmantota tikai kā rezerves-alternatīvais kurināmais gāzei. Dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļa 
jauda – 20 MW. Ņemot vērā degļa jaudu un plānoto dabasgāzes sadedzināšanas apjomu, 
dīzeļdegvielas degļa izmantošana (siltumenerģija procesa ražošanas uzsākšana ar biomasu) 
nebūs ilgāka par 2 diennaktīm.  
 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 
limita projektu izstrādi” 10.3.punktam, emisijas daudzuma noteikšanai var lietot emisijas 
faktorus, kas iegūti no Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma EMEP/EEA 
emisijas faktoru datubāzes (metodikas) trešā līmeņa vai, ja tajā nav pieejami atbilstošie 
emisijas faktori, no Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa 
piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. EMEP/EEA emisijas faktoru datubāzē nav 
pieejami trešā līmeņa emisijas faktori no dīzeļdegvielas sadedzināšanas apkures katlos, tāpēc 
emisijas daudzuma noteikšanai izmantoti ASV Vides aizsardzības aģentūras metodiku krājuma 
AP-42 sadaļa “External combustion sources” 1.3.nodaļa “Fuel oil combustion” [4]. Oglekļa 
dioksīda emisijas aprēķinātas atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” noteiktajiem emisijas faktoriem dīzeļdegvielai [3].  
 
Saskaņā ar metodikas [4] 1.3.-1 un 1.3.-3 tabulām, sadedzinot dīzeļdegvielu, atmosfērā nonāk 
oglekļa monoksīds (CO), slāpekļa oksīdi (NOx), daļiņas PM, t.sk. daļiņas PM10 un PM2,5, sēra 
dioksīds (SO2), oglekļa dioksīds (CO2). Nenozīmīgos daudzumos atmosfērā tiek emitētās arī 
citas vielas. Emisijas faktors ir dots lb/103 gal – mārciņas uz tūkstoti galoniem. Lai emisijas 
faktoru konvertētu kg/m3, emisijas faktors jāreizina ar 0,12.  
 
Sēra dioksīda emisijas faktors - 17,04 x S x 103 g/ m3 (kur, S ir sēra saturs kurināmajā, masas 
procentos, šeit 0,1 %, atbilstoši 26.09.2006. MK noteikumiem Nr.801 “Noteikumi par sēra 
satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”); 
Slāpekļa dioksīdam (N0x=NO2) emisijas faktors - 2,4 x 103  g/ m3; 
Oglekļa oksīdam emisijas faktors - 0,6 x 103 g/ m3; 
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Cieto daļiņu PM  emisijas faktors - 0,24 x 103 g/ m3. 
 
Maksimālo kurināmā patēriņu deglim aprēķina pēc formulas: 

𝐵𝑠 =
𝑊

𝑄𝑧
𝑑

 

Kur: 

𝑄𝑧
𝑑  – kurināmā zemākais sadegšanas siltums. Šeit – 42,49 MJ/kg. Atbilstoši LVĢMC 

izstrādātajam “CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas”, 
2020.gada janvāris. 
𝑊 – degļa jauda, MW.  
𝐵𝑠 – kurināmā patēriņš sekundē, g/s  
 
Dīzeļdegvielas blīvums pieņemts 0,85 t/m3, tādējādi kurināmā patēriņš – 30 t jeb 35 m3.  
 

𝐵𝑠 =
20𝑀𝑊

42,49𝑀𝐽/𝑘𝑔
= 0,47𝑘𝑔/𝑠 = 470,7𝑔/𝑠 = 0,00055𝑚3/𝑠 

Piesārņojošo vielu daudzumu (g/s) un (t/a) aprēķina pēc formulas: 
 

𝐸𝑔/𝑠 = 𝐵𝑠  ×  𝐸𝑓  

 

𝐸𝑡/𝑎 =
𝐵𝑔𝑎𝑑𝑎 × 𝐸𝑓

106
 

Kur: 
Ef – emisijas faktors (g/m3),  
Bs; Bgada –kurināmā patēriņš (m3/s; m3/gadā). 
 
Oglekļa oksīda emisijas: 

𝐸𝑡/𝑎 =
35 𝑚3/𝑎 × 0,6 × 103g/𝑚3

106 = 0,021𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠=0,00055m3/s×0,6 ×103g/m3= 0,33g/s 

 
Slāpekļa dioksīda emisijas: 

𝐸𝑡/𝑎 =
35 𝑚3/𝑎 × 2,4 × 103g/𝑚3

106 = 0,084𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠=0,00055m3/s×2,4 ×103g/m3= 1,32g/s 

 
Daļiņas PM: 

𝐸𝑡/𝑎 =
35 𝑚3/𝑎 × 0,24 × 103g/𝑚3

106
= 0,008𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠=0,00055m3/s× 0,24 ×103g/m3= 0,132g/s 

 
Piesārņojošo vielu PM10 un PM2,5 daudzuma aprēķināšanai ir izmantoti emisijas faktori no ASV 
Vides aizsardzības aģentūras (EPA) datu bāzes AP 42 1.nodaļas „External Combustion 
Sources” sadaļas 1.3 „Fuel Oil Combustion” [4]1.3-6 tabulas PM10 procentuālais sastāvs ir 50 
% un daļiņu PM2,5 procentuālais sastāvs ir 12 % no kopējā cieto daļiņu daudzuma. 
 
Daļiņas PM10: 

𝐸𝑡/𝑎 = 0,008𝑡/𝑎 × 0,50 = 0,004𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 0,132𝑔/𝑠 × 0,50 = 0,066𝑔/𝑠 
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Daļiņas PM2,5: 
𝐸𝑡/𝑎 = 0,008𝑡/𝑎 × 0,12 = 0,001𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 0,132𝑔/𝑠 × 0,12 = 0,016𝑔/𝑠 

 
Sēra dioksīds: 

𝐸𝑡/𝑎 =
35 𝑚3/𝑎 × 17 × 0,1  ×  103g/𝑚3

106 = 0,06𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠=0,00055 m3/s× 17 × 0,1 ×103g/m3= 0,935g/s 

 
Oglekļa dioksīda emisija: 
Emisiju daudzuma aprēķināšanai izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 
izstrādātie vidējie lielumi oglekļa dioksīda (CO2) emisiju gaisā aprēķināšanai 2020.gadam [3]: 

 
𝐸𝑡/𝑎=30 t/a × 42,49GJ/t ×74,7485 t/TJ × 10−3=95,28t/a 

 
Dūmgāzu plūsmas, daudzuma aprēķinus un piesārņojošo vielu koncentrācijas skatīt 
2.1.3.nodaļā.  
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2.3. Piesārņojošo vielu emisiju novērtējums 3.alternatīvai 
 
Biomasas daudzums, attiecībā pret šobrīd spēkā esošo piesārņojošās darbības atļaujā atļauto 
kopējo apjomu, samazināsies, un tas būs 127 000 t/a. Tāpat trešās alternatīvas ietvaros 
plānots sadedzināt kūdru līdz 15 000 t/a . Papildus enerģijas ražošanai tiks izmantots NAIK 
(30 000 t) maisījumā ar biomasu un kūdru. Dūmgāzu attīrīšanai tiks izmantota aktivētā ogle 
(70 t/a), kalcija hidroksīds (700 t/a), granulētais sērs (70 t/a), amonija hidroksīds (1300 t/a) un 
nātrija bikarbonāts (1000 t/a), kā arī auduma filtru sistēma.   
 
2.3.1. Biomasas, kūdras un NAIK sadedzināšana  
 
Trešās alternatīvas ietvaros kurināmā maisījumu veidos biomasa (līdz 55% enerģētiskās 
vērtības), NAIK (līdz 35% enerģētiskās vērtības) un kūdra (līdz 10% enerģētiskās vērtības).   
 
Biomasas siltumspēja – 2,25 MWh/t jeb 8,1 MJ/kg 

𝐵𝑠 =
77𝑀𝑊

8,1𝑀𝐽/𝑘𝑔
× 55% = 5,23𝑘𝑔/𝑠 

 
Kūdras siltumspēja – 2,7 MWh/t jeb 9,72 MJ/kg 

𝐵𝑠 =
77𝑀𝑊

9,72𝑀𝐽/𝑘𝑔
× 9% = 0,79𝑘𝑔/𝑠 

 
NAIK siltumspēja - aptuveni 4,5 MWh/t jeb 16,2 MJ/kg (tikko piegādātam materiālam – fuel as 
received). 

𝐵𝑠 =
77𝑀𝑊

16,2𝑀𝐽/𝑘𝑔
× 35% = 1,66𝑘𝑔/𝑠 

 
Emisiju robežvērtības aprēķinātas atbilstoši MK 24.05.2011. noteikumu Nr.401 „Prasības 
atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbināšanai” 4.pielikumā 
doto formulu (jaukšanas likums): 

𝐶 =
𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 × 𝐶𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐 × 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑐

𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐
 

Kur: 
C – kopējās emisijas robežvērtības un skābekļa saturs saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajiem 
lielumiem konkrētām piesārņojošām vielām un konkrētām rūpniecības nozarēm vai, ja tabulā 
attiecīgās vērtības nav noteiktas, kopējās emisijas robežvērtības CO un attiecīgajām 
piesārņojošām vielām, kas aizstāj attiecīgās emisijas robežvērtības. Kopējais skābekļa saturs 
aizstāj standartizēto skābekļa saturu, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekš minēto sastāvu, 
ņemot vērā parciālos tilpumus. 
Vatkritumi – izplūdes gāzu tilpums, kas rodas pēc atkritumu sadedzināšanas; skābekļa saturs 
izplūdes gāzēs  - 11 % 
Catkritumi – emisijas robežvērtības, kas noteiktas atkritumu sadedzināšanas iekārtām konkrētām 
piesārņojošām vielām (atbilstoši MK Nr.401-24.05.2011. 2.pielikumam) 
Vproc – izplūdes gāzu tilpums, kas rodas, sadedzinot kurināmo (neskaitot atkritumus); skābekļa 
saturs izplūdes gāzēs - 6 % (atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumiem Nr.736 „Kārtība, kādā 
novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”); 
Cproc – attiecīgo piesārņotāju un oglekļa monoksīda emisijas robežvērtības izplūdes gāzēs  
uzņēmumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un 
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem. 
 
Tomēr tā kā SIA “Fortum Latvia” ir A kategorijas piesārņojošās darbības iekārta, kurai 
jānodrošina emisijas līmeņi, kādi sniegti secinājumos par labākajiem pieejamajiem 
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tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām (ietver arī 
atkritumu līdzsadedzināšanu), tad emisijas aprēķinos ir izmantoti nevis MK noteikumos 
minētie emisijas līmeņi (robežvērtības), bet gan emisijas līmeņi, kas noteikti secinājumos par 
LPTP.  
 
Biomasas un NAIK dūmgāzu tilpuma aprēķinu skatīt Gaisa kvalitātes novērtējuma 2.1.1 un 
2.2.1.sadaļā.  
 
Kūdras dūmgāzu tilpuma aprēķiniem izmantotie lielumi: 

➢ zemākais sadegšanas siltums – 9,72 MJ/kg (uzņēmuma sniegtie dati) 
➢ dūmgāzu temperatūra – 150 0C; 
➢ ievadītais siltums – 10 %; 
➢ maksimālais patēriņš – 0,79 kg/s 
➢ Kūdras kurināmā raksturojums (atbilstoši Valmet pētījumam – F pielikums):  

o Oglekļa saturs Cd=54,1% 
o Ūdeņraža saturs Hd=5,4% 
o Slāpekļa saturs Nd=1,80% 
o Sēra saturs Sd=0,20% 
o Skābekļa saturs Od=32,0% 
o Mitruma saturs Wd=42% 

 
Teorētiski nepieciešamais gaisa daudzums kūdras sadedzināšanas gadījumā: 

𝑉° = 0,0889 × 𝐶𝑑 + 0,266 × 𝐻𝑑 + 0,033(𝑆𝑑 − 𝑂𝑑) = 
0,0889 × 54,1 + 0,266 × 5,4 + 0,033(0,2 − 32,0) = 5,20𝑚3/𝑘𝑔 

 
Slāpekļa daudzums dūmgāzēs: 

𝑉𝑁2
0 = 0,79 × 𝑉° + 0,008 × 𝑁𝑑 = 0,79 × 5,20 + 0,008 × 1,80 = 4,12𝑚3/𝑘𝑔 

 
Sauso trīsatomu gāzu tilpums: 

𝑉𝑅𝑂2=𝑉𝐶𝑂2 + 𝑉𝑆𝑂3 = 0,0187 × 𝐶𝑑 + 0,007 × 𝑆𝑑 = 0,0187 × 54,1 + 0,007 × 0,20 = 1,01𝑚3/𝑘𝑔 

 

Ūdens tvaika tilpums: 
𝑉𝐻20

0 = 0,111 × 𝐻𝑑 + 0,0124 × 𝑊𝑑 + 0,0161 × 𝑉° = 0,111 × 5,4 + 0,0124 × 42 + 0,0161 × 5,20

= 1,20𝑚3/𝑘𝑔 

 
Ņemot vērā α, ūdens tvaika tilpums: 

𝑉𝐻2𝑂 = 𝑉𝐻20
0 + 0,0161(𝛼 − 1) × 𝑉0 = 1,20 + 0,0161 × (1,4 − 1) × 5,20 = 1,23𝑚3/𝑘𝑔 

 
Teorētiskais dūmgāzu daudzums: 

𝑉𝑑
0 = 𝑉𝑅𝑂2

+ 𝑉𝑁2
0 + 𝑉𝐻20

0 = 1,01 + 4,12 + 1,23 = 6,36𝑚3/𝑘𝑔 

 

Dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam ņemot vērā 
dūmgāzu tilpumu maisījumā: 

𝑉𝑑 = (𝑉𝑑
0 + 1.0161 × (𝛼 − 1) × 𝑉0) × 𝑄 

Kur: 
Vd – dūmgāzu tilpums pie attiecīgās skābekļa koncentrācijas, m3/kg; 

𝑉𝑑
0- dūmgāzu teorētiskais tilpums, m3/kg; 

Q – ievadītais siltums, % 
 
Dūmgāzu tilpums pie skābekļa koncentrācijas 6%, ņemot vērā dūmgāzu tilpumu maisījumā: 

𝑉6% = (𝑉𝑑
0 + 1.0161 × (

21

21 − 𝑂2
− 1) × 𝑉0) × 𝑄  

Kur: 
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V6% – dūmgāzu tilpums pie skābekļa koncentrācijas 6%, m3/kg; 
V° – teorētiski nepieciešamais gaisa daudzums, m3/kg; 

𝑉𝑑
0- dūmgāzu teorētiskais tilpums 

Q – ievadītais siltums, % 
O2 – brīvā skābekļa daudzums dūmgāzēs, 6 %. 
 

Dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma 6%, ņemot vērā dūmgāzu tilpumu 
maisījumā: 

𝑉6% = (6,36𝑚3/𝑘𝑔 + 1.0161 × (
21

21 − 6
− 1) × 5,2𝑚3/𝑘𝑔) × 10% = 0,85 𝑚3/𝑘𝑔  

 

Biomasas un NAIK dūmgāzu tilpuma aprēķinu skatīt Gaisa kvalitātes novērtējuma 2.1.1 un 
2.2.1.sadaļā. Tā kā ar biomasu ievadītais siltums veidos 55%, tad attiecīgi:  

𝑉6% = 8,28𝑚3/𝑘𝑔 × 55% = 4,55 𝑚3/𝑘𝑔 

 
Kopējais emisiju robežvērtību aprēķins veikts izmantojot vadlīniju: Environmental Permitting 
Guidance - The Waste Incineration Directive (DEFRA, Version 3.1, 2010), Annex 3 - Worked 
examples for determining co-incineration limits [5].  
 
Aprēķinātā emisiju koncentrācija standarta skābekļa koncentrācijā: 

𝐶6% =
21 − 𝑂𝑠

21 − 𝑂𝑚
× 𝐸𝑚  

Kur: 
C6% – aprēķinātā emisiju koncentrācija standarta skābekļa koncentrācijā 
Em = C – aprēķinātā emisiju koncentrācija  
Os – standarta skābekļa koncentrācija, % 
Om – aprēķinātā skābekļa koncentrācija, % 

𝑂𝑚 =
𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 × 𝑂2𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖

+ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐 × 𝑂2𝑝𝑟𝑜𝑐

𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐
 

 

𝑂𝑚 =
4,91𝑚3/𝑘𝑔 × 11 + 4,55𝑚3/𝑘𝑔 × 6 + 0,85𝑚3/𝑘𝑔 × 6

4,91𝑚3/𝑘𝑔 + 4,55𝑚3/𝑘𝑔 + 0,85𝑚3/𝑘𝑔
= 8,4 % 

 

𝐸𝑚 =
𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 × 𝐶𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐 × 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑐

𝑉𝑎𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐
 

 
Emisiju daudzums (t/gadā) gaisā aprēķināts pēc formulas: 

𝐸 = 𝐺 × 𝐶6% × 𝑉6% × 10−6 

Kur:  
G – attiecīgā kurināmā un līdzsadedzināmo atkritumu patēriņš, t/gadā; 
C6% – aprēķinātā pieļaujamā robežvērtība, mg/m3; 
V6% – dūmgāzu tilpums katram kurināmā un līdzsadedzināmo atkritumu veidam pie skābekļa 
koncentrācijas 6%, T=273K, m3/kg. 
 
Aprēķina piemērs sēra dioksīdam, izmantojot LPTP noteiktos emisijas līmeņus (EL) .  
 
Tā kā EL biomasas sadedzināšanai ir atsevišķi noteikts dienas vidējai vērtība un gada vidējai 
vērtībai, tad attiecīgi emisijas intensitātes (g/s) aprēķināšanai formulā ir izmantota LPTP EL 
dienas vidējā vērtība, bet gada emisijas apjoma noteikšanai (t/a) ir izmantota LPTP EL gada 
vidējā vērtība. 
 

1) Emisijas intensitātes (g/s) aprēķināšana  
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Aprēķinātā emisijas robežvērtība izplūdes gāzēs no atkritumu līdzsadedzināšanas (C), (mg/m3) 
pie aprēķinātā skābekļa satura 8,4% 
 

𝐸𝑚 =
4,91𝑚3/𝑘𝑔 × 40𝑚𝑔/𝑚3 + 4,55𝑚3/𝑘𝑔 × 215𝑚𝑔/𝑚3 + 0,85𝑚3/𝑘𝑔 × 215𝑚𝑔/𝑚3

4,91𝑚3/𝑘𝑔 + 4,55𝑚3/𝑘𝑔 + 0,85𝑚3/𝑘𝑔
= 132𝑚𝑔/𝑚3 

Kur:  
4,91 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam 
(atkritumiem – 11%) 
40 mg/m3 – SO2 LPTP emisijas līmenis, sadedzinot atkritumus (dienas vidējā vērtība) 
4,55 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma  (biomasai – 6%) biomasai 
0,85 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma  (kūdrai – 6%) kūdrai 
215 mg/m3 – SO2 LPTP emisijas līmenis, sadedzinot biomasu/kūdru (dienas vai paraugošanas 
perioda vidējā vērtība) 
 
Aprēķinātā emisiju koncentrācija standarta skābekļa (6%) koncentrācijā: 

𝐶6% =
21 − 6

21 − 8,4
× 132𝑚𝑔/𝑚3 = 157𝑚𝑔/𝑚3 

 
Emisijas intensitāte (g/s):  

𝐸𝑔/𝑠 = (5,23kg/s × 4,55𝑚3/kg + 0,79kg/s × 0,85𝑚3/kg

+ 1,66𝑘𝑔/𝑠 × 3,38𝑚3/kg) × 157𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 10−3 = 4,722𝑔/𝑠 

 
2) Emisijas daudzuma (t/a) aprēķināšana  

Aprēķinātā emisijas robežvērtība izplūdes gāzēs no atkritumu līdzsadedzināšanas (C), (mg/m3) 
pie aprēķinātā skābekļa satura 8,4% 
 

𝐸𝑚 =
4,91𝑚3/𝑘𝑔 × 40𝑚𝑔/𝑚3 + 4,55𝑚3/𝑘𝑔 × 100𝑚𝑔/𝑚3 + 0,85𝑚3/𝑘𝑔 × 100𝑚𝑔/𝑚3

4,91𝑚3/𝑘𝑔 + 4,55𝑚3/𝑘𝑔 + 0,85𝑚3/𝑘𝑔
= 71𝑚𝑔/𝑚3 

Kur:  
4,91 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma attiecīgajam kurināmajam 
(atkritumiem – 11%) 
40 mg/m3 – SO2 LPTP emisijas līmenis, sadedzinot atkritumus (dienas vidējā vērtība) 
4,55 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma  (biomasai – 6%) biomasai 
0,85 m3/kg - dūmgāzu tilpums pie standartizētā skābekļa daudzuma  (kūdrai – 6%) kūdrai 
100 mg/m3 – SO2 LPTP emisijas līmenis, sadedzinot biomasu (gada vidējā vērtība) 
 
Aprēķinātā emisijas koncentrācija standarta skābekļa koncentrācijā: 

𝐶6% =
21 − 6

21 − 8,4
× 71𝑚𝑔/𝑚3 = 85𝑚𝑔/𝑚3 

 
Emisijas daudzums gadā (t/a):  

𝐸𝑡/𝑎 = (127000t/a × 4,55𝑚3/kg + 15000t/a × 0,85𝑚3/kg

+ 30000𝑡/𝑎 × 3,38𝑚3/kg) × 85𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 10−6 = 58,82𝑡/𝑎 

 
Atsevišķām piesārņojošām vielām ar LPTP saistītie emisijas līmeņi atkritumu 
līdzsadedzināšanai jau ir doti. Tie ir pieejami KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ (ES) 
2017/1442 (2017. gada 31. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem 
(LPTP) attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām 6. nodaļā “LPTP secinājumi par atkritumu 
līdzincinerāciju”. LPTP emisijas līmeņi ir sniegti smagajiem metāliem (Cd+Tl, 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, dioksīniem un furāniem PCDD/F, un kopējam gaistošajam 
organiskajam ogleklim  - KGOO.  Šīm piesārņojošām vielām emisijas intensitāte (g/s) un 
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emisijas daudzums gadā (t/a) ir aprēķināts, ņemot vērā norādītos LPTP atkritumu 
līdzsadedzināšanai (neizmantojot kurināmā jaukšanas likumu).  
 
Aprēķina piemērs smagajiem metāliem (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)  
 
LPTP norādītais emisijas līmenis smago metālu emisijām gaisā no atkritumu 
līdzsadedzināšanas kopā ar biomasu un/vai kūdru – 0,3 mg/Nm3 (emisijas līmenis jau ir dots 
pie skābekļa satura 6%). 
 
Emisijas intensitāte (g/s):  

𝐸𝑔/𝑠 = (5,23kg/s × 4,55𝑚3/kg + 0,79kg/s × 0,85𝑚3/kg + 1,66𝑘𝑔/𝑠 × 3,38𝑚3/kg) × 0,3𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 10−3

= 0,009𝑔/𝑠 

 
𝐸𝑡/𝑎 = (127000t/a × 4,55𝑚3/kg + 15000t/a × 0,85𝑚3/kg

+ 30000𝑡/𝑎 × 3,38𝑚3/kg) × 0,3𝑚𝑔/𝑁𝑚3 × 10−6 = 0,208𝑡/𝑎 

 
Aprēķina rezultāti visām piesārņojošām vielām apkopoti 2.3.1. tabulā.  

Oglekļa dioksīda aprēķins 
Atsevišķi tika veikts oglekļa dioksīda aprēķins no NAIK (aprēķinu skatīt gaisa kvalitātes 
novērtējuma 2.2.1.nodaļā), biomasas un kūdras sadedzināšanas.  
 
Oglekļa dioksīda emisijas faktors koksnei (biomasas emisijas aprēķinos pieņemta kā koksne) ar 
mitrumu 55% saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izstrādāto 
metodiku3 ir 109,9784 t/TJ. Svarīgi atzīmēt, ka SEG ziņojumā CO2 emisijas tiek aprēķinātas no 
biomasas, taču valsts kopējām emisijām tas klāt netiek pieskaitīts, jo biomasa ir CO2 neitrāla. 
 
Biomasas sadedzināšana: 
  

𝐸𝑡/𝑎 = 127000𝑡/𝑎 × 8,1𝐺𝐽/𝑡 × 109,9784𝑡/𝑇𝐽 × 10−3  = 113134,78𝑡/𝑎 

 
Kūdras sadedzināšana 
 
Emisijas faktors ar oksidācijas koeficientu kūdrai – 105,9862 (t/TJ), metodikas [3] 1.tabula. 
  

𝐸𝑡/𝑎 = 15000𝑡/𝑎 × 9,72𝐺𝐽/𝑡 × 105,9862𝑡/𝑇𝐽 × 10−3  = 15452,79𝑡/𝑎 

 
 

 
3 CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika. 2020.gada janvāris 
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Aprēķinātie piesārņojošo vielu emisiju limiti (mg/m3) un daudzumi (g/s; t/gadā) 
2.3.1.tabula 

Piesārņojošā viela 

LPTP norādītie 
emisijas līmeņi 

atkritumu 
sadedzināšanas 

iekārtām, 
(mg/m3)/dienas 

periods vai 
paraugošanas 

periods 
O2=11% 

LPTP norādītie 
emisijas līmeņi tīrās 

biomasas 
sadedzināšanai, 
(mg/m3)/dienas 

periods vai 
paraugošanas 

periods 
O2=6% 

LPTP norādītie 
emisijas līmeņi 
tīrās biomasas 

sadedzināšanai, 
(mg/m3)/gada 
vidējā vērtība 

O2=6% 

LPTP norādītie emisijas 
līmeņi no atkritumu 
līdzsadedzināšanas 

kopā ar biomasu 
un/vai kūdru  

(mg/m3)/gada laikā 
ņemto paraugu vidējā 

vērtība 
O2=6% 

LPTP norādītie 
emisijas līmeņi no 

atkritumu 
līdzsadedzināšanas 

kopā ar biomasu 
un/vai kūdru  

(mg/m3)/gada vidējā 
vērtība 
O2=6% 

Aprēķinātā emisijas 
robežvērtība izplūdes 

gāzēs no atkritumu 
līdzsadedzināšanas  
(C), (mg/m3)/dienas 

periods vai 
paraugošanas periods 

pie aprēķinātā O2 = 
8,4% 

Aprēķinātā emisijas 
robežvērtība 

izplūdes gāzēs no 
atkritumu 

līdzsadedzināšanas  
(C), (mg/m3)/gada 
vidējā vērtība pie 

aprēķinātā O2 = 8,4% 

Emisijas robežvērtība 
izplūdes gāzēs no 

atkritumu 
līdzsadedzināšanas/ 
dienas periods vai 

paraugošanas periods 
pie O2=6% (mg/m3) 

Emisijas 
robežvērtība 

izplūdes gāzēs no 
atkritumu 

līdzsadedzināšanas
/gada vidējā 

vērtība 
pie O2=6%, 

(mg/m3) 

Aprēķinātās emisijas 
daudzums 

t/gadā g/s 

Cietās daļiņas 5 22 15     14 10 17 12 8,434 0,498 

t.sk. daļiņas PM10                   6,241 0,368 

t.sk. daļiņas PM2.5                   5,482 0,324 

Oglekļa oksīds 50   250       155   184 127,487 5,541 

Kopējais ogleklis       10 5         3,460 0,301 

HCl 8 35 15     22 12 26 14 9,611 0,793 

HF 1 1,5       1,3   1,5   1,040 0,045 

SO2 40 215 100     132 71 157 85 58,820 4,722 

NO2 180 275 225     230 204 274 243 168,156 8,242 

Cd+Tl       0,005           0,0035 0,00015 

Hg 0,02 0,005       0,012   0,014   0,010 0,00043 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni 

      0,3           0,208 0,009 

Dioksīni/furāni, ng/m3       0,03           2,08E-08 9,02E-10 

Amonjaks 15  15    15  18 12,357 0,537 
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2.3.2. Dabasgāzes sadedzināšana.  
 
Trešās alternatīvas ietvaros siltumenerģijas ražošanas procesu uzsākšanai nelielos apjomos 
plānots izmantot dabasgāzi (līdz 70000 Nm3/a) vai dīzeļdegvielu (līdz 30 t/a). Dīzeļdegviela tiks 
izmantota tikai kā rezerves-alternatīvais kurināmais gāzei. Dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļa 
jauda – 20 MW. Ņemot vērā degļa jaudu un plānoto dabasgāzes sadedzināšanas apjomu, 
dabasgāzes degļa izmantošana (siltumenerģija procesa ražošanas uzsākšana ar biomasu) 
nebūs ilgāka par 2 diennaktīm.  
 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 
limita projektu izstrādi” 10.3.punktam, emisijas daudzuma noteikšanai var lietot emisijas 
faktorus, kas iegūti no Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma EMEP/EEA 
emisijas faktoru datubāzes (metodikas) trešā līmeņa vai, ja tajā nav pieejami atbilstošie 
emisijas faktori, no Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa 
piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. EMEP/EEA emisijas faktoru datubāzē nav 
pieejami trešā līmeņa emisijas faktori no dabasgāzes sadedzināšanas apkures katlos, tāpēc 
emisijas daudzuma noteikšanai izmantoti ASV Vides aizsardzības aģentūras metodiku krājuma 
AP-42 sadaļa “External combustion sources” nodaļa 1.4. Natural gas comubstion [2]. Oglekļa 
dioksīda emisijas aprēķinātas atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” noteiktajiem emisijas faktoriem [3]. Piesārņojošo vielu emisijas faktori saskaņā ar 
metodikas [2]  1.4.1. tabulu; NO2 – 1,6 g/m3, CO – 1,344 g/m3.  
 
Maksimālais kurināmā patēriņš aprēķināts, ņemot vērā degļa jaudu – 20 MW un dabasgāzes 
zemāko sadegšanas siltumu 34,21 MJ/Nm3 (saskaņā ar metodikas [3] 3.tabulu).  
 
Maksimālo kurināmā patēriņu deglim aprēķina pēc formulas: 

𝐵𝑠 =
𝑊

𝑄𝑧
𝑑

 

Kur: 

𝑄𝑧
𝑑  – kurināmā zemākais sadegšanas siltums. Šeit – 34,21 MJ/Nm3. Atbilstoši LVĢMC 

izstrādātajam “CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas”, 
2020.gada janvāris. 
𝑊 – degļa jauda, MW.  
𝐵𝑠 – kurināmā patēriņš sekundē, Nm3/s 
 

𝐵𝑠 =
20𝑀𝑊

34,21𝑀𝐽/𝑁𝑚3 = 0,585𝑁𝑚3/𝑠 = 2104,6𝑁𝑚3/ℎ 

 
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi gadā aprēķināti, izmantojot vienādojumu: 
 

𝐸𝑡/𝑎 = 𝐵𝑎 × 𝐸𝐹 × 10−6 

Kur: 
Et/a –emisijas daudzums gadā  
B – kurināmā patēriņš gadā (m3/a)  
 
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi sekundē aprēķināti, izmantojot vienādojumu: 
 

𝐸𝑔/𝑠 = 𝐵𝑠 × 𝐸𝐹 

Kur: 
Eg/s –emisijas daudzums sekundē 
Bs – kurināmā patēriņš sekundē (m3/s) 
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Oglekļa oksīds: 
𝐸𝑡/𝑎 = 1,344𝑔/𝑁𝑚3 × 70000Nm3/a × 10−6 = 0,094𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 1,344𝑔/𝑁𝑚3 × 0,585Nm3/s = 0,786𝑔/𝑠 

 
Slāpekļa dioksīds: 

𝐸𝑡/𝑎 = 1,6𝑔/𝑁𝑚3 × 70000Nm3/a × 10−6 = 0,112𝑡/𝑎 

 
𝐸𝑔/𝑠 = 1,6𝑔/𝑁𝑚3 × 0,585Nm3/s = 0,936𝑔/𝑠 

 
Oglekļa dioksīda emisija: 
Emisijas faktors ar oksidācijas koeficientu dabasgāzei – 55,5629 (t/TJ), metodikas [3] 3.tabula. 
  

𝐸𝑡/𝑎 = 70000𝑁𝑚3/𝑎 × 32,41𝑀𝐽/𝑚3 × 55,5629𝑡/𝑇𝐽 × 10−6  = 133,06𝑡/𝑎 

 
Dūmgāzu plūsmas un daudzuma aprēķinus un piesārņojošo vielu koncentrācijas skatīt 
2.1.2.nodaļā.  
 

2.3.3. Dīzeļdegvielas sadedzināšana.  
 
Trešās alternatīvas ietvaros siltumenerģijas ražošanas procesu uzsākšanai nelielos apjomos 
plānots izmantot dabasgāzi (līdz 70000 Nm3/a) vai dīzeļdegvielu (līdz 30 t/a). Dīzeļdegvielas 
apjoms plānots tāds pats kā otrās alternatīvas ietvaros, tādējādi emisijas aprēķinus skatīt 
2.2.3.nodaļā.   
 

2.4. Citi potenciālie piesārņojošo vielu emisijas avoti.  
 
Biomasas un kūdras piegāde tiek veikta izmantojot autotransportu un to tieši berot kurināmā 
pieņemšanas bunkurā, no kura to ar slēgtu padeves sistēmu nogādā uz kurināmā sijāšanas, 
šķirošanas un piemaisījumu atdalīšanas punktu (atsevišķa ēka), kurā tiek veikta kurināmā 
frakciju sijāšana. Sijāšanas rezultātā tiek atdalīti nevēlami piemaisījumi (akmeņi, metāls un 
tml.) un iepriekš attīrītā frakcija tiks vienmērīgā masā padota uz kurināmā noliktavu. Kurināmā 
sijāšana un piemaisījumu atdalīšana notiek slēgtā vidē, tādēļ nenotiek piesārņojošo vielu 
(smalko daļiņu) nonākšana vidē.  
 
NAIK pieņemšana, izbēršana un uzglabāšana arī paredzētā slēgtā angārā - NAIK pieņemšanas 
un uzglabāšanas zonā, kurināmā uzkrāšanas bunkurā: 
Kaut arī NAIK jau atbilstošā kvalitātē tiks piegādāts no NAIK ražotāja, lai samazinātu riskus 
neatbilstoša NAIK pieņemšanai, kas var izraisīt kurināmā pievadīšanas procesa apstāšanos, tas 
tālāk no bunkura ar transportiera palīdzību tiek novadīts kurināmā priekšapstrādes telpā, kur 
notiek NAIK irdināšana, smalcināšana un piemaisījumu atdalīšana (piemēram, metāla 
piemaisījumi). Sagatavotā NAIK frakcija tiek sijāta un vienmērīgā masā padota uz kurināmā 
uzglabāšanas tvertni. Kurināmā sijāšana un piemaisījumu atdalīšana notiek slēgtā vidē, tādēļ 
nenotiek piesārņojošo vielu (smalko daļiņu) nonākšana vidē. No NAIK sijāšanas un 
piemaisījumu atdalīšanas punkta, kurināmo padod uz atsevišķu NAIK uzglabāšanas bunkuru 
pa slēgtu konveijeru, tādējādi piesārņojošo vielu (putekļu) emisija vidē nenotiek. Tālāk no 
NAIK uzglabāšanas bunkura kurināmais pa padeves līniju tiek padots uz kurināmā līniju, kur tas 
vienmērīgi sajaucas ar biomasu un/vai kūdru, tālāk novirzot uz kurināmā uzglabāšanas tvertni 
(dienas silosiem). Visas darbības notiek ar slēgtiem pārkraušanas konveijeriem pa slēgtām 
līnijām, arī izkraušana notiek slēgtā vidē, tādējādi cieto daļiņu emisija atmosfērā tiek novērsta.  
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2.5. Potenciālie smaku emisijas avoti 
 
Ņemot vērā kurtuves sadegšanas darba temperatūru (~1000 °C) un plānoto dūmgāzu 
attīrīšanas sistēmu (nātrija bikarbonāta, amonija hidroksīda, kalcija hidroksīda, aktivētās ogles 
izmantošana), pilnībā tiks novērsta smaku potenciāla veidošanās dūmgāzēs (smakas emisija 
no dūmgāzēm nav sagaidāma).  
 
Potenciālais smaku emisijas avots SIA”Fortum Latvia” teritorijā varētu būt NAIK pieņemšana 

un glabāšanas centrs. Koģenerācijas stacijai tiks piegādāts reģenerācijai sagatavots NAIK 

materiāls - papildu sagatavošana (šķirošana utt.) reģenerācijai netiek paredzēta. Kurināmā 

NAIK piegāde tiks realizētā ar autotransportu slēgtā konteinerā. NAIK pārkraušana un 

glabāšana paredzēta slēgtā pieņemšanas un glabāšanas centrā. NAIK atkritumu sastāvs ir ar 

ļoti zemu smaku izraisošu potenciālu - plastmasa, kartons, papīrs, tekstils un koks. SIA 

“Fortum Latvia” plāno līdzsadedzināt atkritumus ar atbilstošu kvalitātes standartu - CEN/TS 

15359:2006 „No atkritumiem iegūts kurināmais. Specifikācija un klases” klasifikācijai, 

saražotais NAIK atbildīs 3. klasei (Robežvērtības: neto siltumspēja ≥ 15 MJ/kg, - hlors (Cl) ≤ 1,0 

%, dzīvsudrabs (Hg) - vidējais lielums ≤ 0,08 mg/MJ; 80.procentile ≤ 0,16 mg/MJ). Šie atkritumi 

nesatur biodegradējamu pārtikas u.c. smakojošus atkritumus.  

Smaku novērtējums NAI kurināmā noliktavai tika veikts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils) cietā 

reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai ietekmes uz vidi novērtējuma 

ietvaros 2018.gadā (smakas avots – NAIK kurināmā noliktava). Kā izejas dati  smaku 

novērtējumam tika izmantoti faktiskie smaku mērījumi, kas 2017.gadā tika veikti CSA 

apglabāšanas poligonā “Cinīši” atkritumu šķirošanas angārā. Smaku izkliedes aprēķinu 

rezultātā smakas koncentrācija nepārsniedza 0,188 ouE/m3 jeb 3,76% no smakas mērķlieluma. 

Tādējādi secināms, ka NAIK pieņemšanas un uzglabāšanas noliktava nevar radīt smaku 

traucējumus. 
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3. Emisijas avotu fizikālais raksturojums un gaisā emitētās vielas 
 

Emisijas avotu fizikālais raksturojums 
3.1.tabula 

 
Emisijas 
punkta 

kods 

 
Emisijas avota apraksts 

Emisijas avota un emisijas raksturojums 

ģeogrāfiskās 
koordinātas 

Dūmeņa 
augstums 

dūmeņa 
iekšējais 
diametrs 

 
plūsma 

emisijas 
temperatūra 

emisijas 
ilgums 

Z platums A garums m mm Nm3/h oC h/a 

A1 
Koģenerācijas stacijas dūmenis (tvaika 
katls HYBEX ar nominālo ievadīto siltuma 
jaudu 77MW) 

56o38’03” 23o42’39” 70 2050 284400 150 8424 

 
 

 
3.1.attēls. Emisijas avotu izvietojuma shēma 

 
 
 
 

SIA “Fortum Latvia” 
koģenerācijas stacijas teritorijas robeža 
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No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas 
3.2 tabula 

Piesārņojošā viela Emisija gaisā 

nosaukums g/s mg/m3 t/a 

A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas limiti* 

Cietas izkliedētas daļiņas, t.sk. 0,2257 5 6,8447 

Daļiņas PM10 0,2257 5 6,8447 

Daļiņas PM2,5 0,2257 5 6,8447 

Slāpekļa dioksīds 11,2850 250 342,2334 

Oglekļa oksīds 4,5140 100 134,8934 

Sēra dioksīds 4,5140 100 134,8934 

*emisijas daudzums gadā aprēķināts, ņemot vērā mērījumu rezultātus – izmērīto piesārņojošo vielu koncentrāciju, 
dūmgāzu plūsmu, emisijas intensitāti (g/s) un koģenerācijas stacijas darba stundas gadā 8424 h/a (aprēķinos nav 
ņemts vērā gadā plānotais sadedzināmais kurināmā daudzums) 

1.alternatīva (205000 t biomasas sadedzināšana) 

Daļiņas PM, t.sk. 0,787 10 16,974 

Daļiņas PM10 0,582 7,4 12,561 

Daļiņas PM2,5 0,512 6,5 11,033 

Oglekļa oksīds 19,665 250 424,35 

Slāpekļa dioksīds 21,632 275 381,915 

Sēra dioksīds 15,732 200 169,74 

Amonjaks 1,1799 15 25,461 

Oglekļa dioksīds - - 182619 

Emisijas daudzums gadā aprēķināts, ņemot vērā LPTP norādīto emisijas līmeņu augšējo robežu 

Dabasgāzes sadedzināšana ražošana procesa uzsākšanai (50 000 m3) 

Oglekļa oksīds 0,786 150 0,0672 

Slāpekļa dioksīds 0,936 126 0,0800 

Oglekļa dioksīds - - 95,04 

Dīzeļdegvielas sadedzināšana ražošana procesa uzsākšanai (40 t) – alternatīva dabasgāzei 

Oglekļa oksīds 0,33 50 0,028 

Slāpekļa dioksīds 1,32 200 0,113 

Daļiņas PM, t.sk. 0,132 20 0,011 

Daļiņas PM10 0,066 10 0,0055 

Daļiņas PM2,5 0,016 2 0,001 

Sēra dioksīds 0,935 142 0,08 

Oglekļa dioksīds - - 127,04 

2.alternatīva (145000 t biomasas + 30000 t NAIK sadedzināšana) 

Oglekļa oksīds 7,150 184 162,204 

Slāpekļa dioksīds 10,625 242 213,583 

Daļiņas PM, t.sk. 0,642 12 10,734 

Daļiņas PM10 0,475 8,9 7,943 

Daļiņas PM2,5 0,418 7,8 6,977 

Sēra dioksīds 6,062 85 74,928 

Oglekļa dioksīds  - 187431,31 

Kopējais organiskais ogleklis 0,389 10 4,408 

Hlorūdeņradis 1,023 14 12,236 

Fluorūdeņradis 0,058 1,5 1,324 

Dzīvsudrabs 0,0006 0,014 0,013 

Kadmijs + tallijs 0,00019 0,005 0,0044 

Smagie metāli  Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 0,012 0,3 0,264 

Dioksīni un furāni (ng/m3) 1,17E-09 0,03 2,64E-08 

Amonjaks 0,694 18 15,741 

Dabasgāzes sadedzināšana ražošana procesa uzsākšanai (55 000 m3) 

Oglekļa oksīds 0,786 150 0,074 

Slāpekļa dioksīds 0,936 126 0,088 

Oglekļa dioksīds - - 104,54 

Dīzeļdegvielas sadedzināšana ražošana procesa uzsākšanai (30 t) – alternatīva dabasgāzei 

Oglekļa oksīds 0,33 50 0,021 
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Piesārņojošā viela Emisija gaisā 

nosaukums g/s mg/m3 t/a 

Slāpekļa dioksīds 1,32 200 0,084 

Daļiņas PM, t.sk. 0,132 20 0,008 

Daļiņas PM10 0,066 10 0,004 

Daļiņas PM2,5 0,016 2 0,001 

Sēra dioksīds 0,935 142 0,06 

Oglekļa dioksīds - - 95,28 

3.alternatīva (127000 t biomasas + 30000 t NAIK + 15000 t kūdras sadedzināšana) 

Oglekļa oksīds 5,541 184 127,487 

Slāpekļa dioksīds 8,242 243 168,156 

Daļiņas PM, t.sk. 0,498 12 8,434 

Daļiņas PM10 0,368 8,9 6,241 

Daļiņas PM2,5 0,324 7,8 5,482 

Sēra dioksīds 4,722 85 58,820 

Oglekļa dioksīds - - 186849,25 

Kopējais organiskais ogleklis 0,301 10 3,460 

Hlorūdeņradis 0,793 14 9,611 

Fluorūdeņradis 0,045 1,5 1,040 

Dzīvsudrabs 0,00043 0,014 0,010 

Kadmijs + tallijs 0,00015 0,005 0,0035 

Smagie metāli  Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 0,009 0,3 0,208 

Dioksīni un furāni (ng/m3) 9,02E-10 0,03 2,08E-08 

Amonjaks 0,537 18 12,357 

Dabasgāzes sadedzināšana ražošana procesa uzsākšanai (30000 m3) 

Oglekļa oksīds 0,786 150 0,094 

Slāpekļa dioksīds 0,936 126 0,112 

Oglekļa dioksīds - - 133,06 

Dīzeļdegvielas sadedzināšana ražošana procesa uzsākšanai (70 t) – alternatīva dabasgāzei 

Oglekļa oksīds 0,33 50 0,021 

Slāpekļa dioksīds 1,32 200 0,084 

Daļiņas PM, t.sk. 0,132 20 0,008 

Daļiņas PM10 0,066 10 0,004 

Daļiņas PM2,5 0,016 2 0,001 

Sēra dioksīds 0,935 142 0,06 

Oglekļa dioksīds - - 95,28 
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Emisiju dinamikas raksturojums 

Gada emisiju daudzuma sadalījums (%) 
Mēneši % 

Janvāris 12 

Februāris 11 

Marts 10 

Aprīlis 9 

Maijs 8 

Jūnijs 5 

Jūlijs 2 

Augusts 5 

Septembris 8 

Oktobris 9 

Novembris 10 

Decembris 11 
 

Nedēļas vidējā emisijas daudzuma sadalījums pa dienām un dienas vidējā emisijas daudzuma 
sadalījums pa stundām (%). 

Stundas Pirmdiena - piektdiena Sestdiena Svētdiena 

0 100 100 100 

1 100 100 100 

2 100 100 100 

3 100 100 100 

4 100 100 100 

5 100 100 100 

6 100 100 100 

7 100 100 100 

8 100 100 100 

9 100 100 100 

10 100 100 100 

11 100 100 100 

12 100 100 100 

13 100 100 100 

14 100 100 100 

15 100 100 100 

16 100 100 100 

17 100 100 100 

18 100 100 100 

19 100 100 100 

20 100 100 100 

21 100 100 100 

22 100 100 100 

23 100 100 100 
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4. Piesārņojošo vielu izkliedei izmantotā datorprogramma 

 
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķināšanai izmantots modelis „AERMOD” (licences Nr. 
AER0006195, licence bez termiņa). Modeļa izmantošana ir saskaņota ar Valsts vides dienestu. 
Kā izejas dati tika izmantoti: 

➢ meteoroloģiskajam raksturojumam izmantoti Jelgavas novērojumu stacijas 
2019.gada secīgi stundas dati; 

➢ dati par emisijas avotu fizikālajiem parametriem, emisiju apjomiem un avotu 
darbības dinamiku. 

 
Meteoroloģisko datu kopā iekļauti šādi viena gada secīgi dati ar 1 stundas intervālu: 

➢ piezemes temperatūra (°C); 
➢ vēja ātrums (m/s); 
➢ vēja virziens (°); 
➢ kopējais mākoņu daudzums; 
➢ albedo u.c.  

Atbilstoši sniegtajiem datiem, ir sagatavota „vēja roze”, kas raksturo valdošo vēju virzienus 
(skat.4.1. - 4.2.attēlus).  

 

4.1.attēls. Vēja ātruma sadalījums NS Jelgavas 2019.gadā 

 

4.2.attēls. Vēja ātruma sadalījums NS Jelgavas 2019.gadā 
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5. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti 

 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2010.) 
robežvērtības ir reglamentētas daļiņām PM10 un PM2,5, slāpekļa dioksīdam, oglekļa oksīdam, 
sēra dioksīdam, svinam, mērķlielums - arsēnam, kadmijam, niķelim, mangānam, vanādijam, 
dzīvsudrabam, vadlīnijas – hlorūdeņradim, fluorūdeņradim, varam, hroma, antimonam, 
tallijam un kobaltam. 

5.1.tabula 
Piesārņojošo vielu robežvērtības 

Piesārņojošā viela Noteikšanas periods Robežlielums Mērķlielums Vadlīnija 

Daļiņas PM10 
24 stundas (36.augstākā vērtība) 50 µg/m³ - - 

Kalendāra gads 40 µg/m³ - - 

Daļiņas PM2,5 Kalendāra gads 20 µg/m³ - - 

Slāpekļa dioksīds 
1 stunda (19.augstākā vērtība) 200 µg/m³ - - 

Kalendāra gads 40 µg/m³ - - 

Oglekļa oksīds 8 stundas 10000 µg/m³ - - 

Sēra dioksīds 
1 stunda (25.augstākā vērtība) 350 µg/m³ - - 

24 stundas (4.augstākā vērtība) 125 µg/m³ - - 

Svins Kalendāra gads 0,5 µg/m³ - - 

Arsēns Kalendāra gads - 6 ng/m3 - 

Kadmijs Kalendāra gads - 5 ng/m3 - 

Niķelis Kalendāra gads - 20 ng/m3 - 

Mangāns Kalendāra gads - 0,15 µg/m³ - 

Vanādijs 24 stundas - 1 µg/m³ - 

Dzīvsudrabs 24 stundas - 1 µg/m³ - 

Hlorūdeņradis4 Kalendāra gads - - 750 µg/m³ 

Fluorūdeņradis4 
Kalendāra mēnesis - - 160 µg/m³ 

Kalendāra gads - - 16 µg/m³ 

Varš4 
1 stunda - - 200 µg/m³ 

Kalendāra gads - - 10 µg/m³ 

Hroms4 
1 stunda - - 150 µg/m³ 

Kalendāra gads - - 5 µg/m³ 

Antimons4 
1 stunda - - 150 µg/m³ 

Kalendāra gads - - 5 µg/m³ 

Amonjaks4 
1 stunda - - 2500 µg/m³ 

Kalendāra gads - - 180 µg/m³ 

Tallijs5 
1 stunda - - 30 µg/m³ 

Kalendāra gads - - 1 µg/m³ 

Kobalts5 
1 stunda - - 6 µg/m³ 

Kalendāra gads - - 0,2 µg/m³ 

 
Esošais gaisa piesārņojuma līmenis (bez plānotās darbības) 
Esošās gaisa kvalitātes novērtēšanai izmantoti VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” sniegtie dati par esošo piesārņojuma līmeni (bez SIA “Fortum Latvia” 

 
4 https://www.gov.uk/guidance/air-emissions-risk-assessment-for-your-environmental-permit#environmental-

standards-for-air-emissions  
5 https://www.sepa.org.uk/media/61377/ippc-h1-environmental-assessment-and-appraisal-of-bat-updated-july-
2003.pdf  

https://www.gov.uk/guidance/air-emissions-risk-assessment-for-your-environmental-permit#environmental-standards-for-air-emissions
https://www.gov.uk/guidance/air-emissions-risk-assessment-for-your-environmental-permit#environmental-standards-for-air-emissions
https://www.sepa.org.uk/media/61377/ippc-h1-environmental-assessment-and-appraisal-of-bat-updated-july-2003.pdf
https://www.sepa.org.uk/media/61377/ippc-h1-environmental-assessment-and-appraisal-of-bat-updated-july-2003.pdf


Kurināmā diversifikācija SIA “Fortum Latvia” esošajā biomasas koģenerācijas stacijā (Rūpniecības iela 73A, Jelgava)  
Gaisa kvalitātes novērtējums 

2020. gada jūnijs 

 

47 

 

piesārņojošās darbības Rūpniecības ielā 73A). Lai novērtētu esošo piesārņojuma līmeni, 
ņemot vērā SIA “Fortum Latvia” darbību 2019.gadā, atsevišķi ir veikta piesārņojošo vielu 
izkliedes modelēšana. Kā izejas dati tika izmantota informācija no vides aizsardzības valsts 
statistikas sistēmas “Nr.2-Gaiss” par 2019.gadu, ko sniegusi SIA “Fortum Latvia”.   
 
Oglekļa monoksīda (CO), slāpekļa dioksīda (NO2), sēra dioksīda (SO2), svina un vara (Cu) 
nozīmīgākais piesārņojuma avots ir mobilie transportlīdzekļi – autotransports un dzelzceļa 
transports. Maksimālās CO, NO2, Pb un Cu koncentrācijas novērojamas Dobeles šosejas – 
Lielās ielas tuvumā, savukārt SO2 maksimālās koncentrācijas konstatētas dzelzceļa sliežu ceļu 
tuvumā.  
Nozīmīgākais daļiņu PM10 un PM2,5 emitētājs SIA “Fortum Latvia” ietekmes zonā ir 
metālapstrādes uzņēmums SIA “Locitech Production” (Viskaļu iela 95, Jelgava) un mēbeļu 
ražošanas uzņēmums SIA “Luwo” (Graudu iela 6, Jelgava). Pārējo piesārņojošo vielu (smago 
metālu – Ni, Mn, Co, Cr) vienīgais emitētājs SIA “Fortum Latvia” ietekmes zonā ir 
metālapstrādes uzņēmums SIA “Locitech Production” Viskaļu ielā 95. Smagie metāli veidojas 
metālapstrādes (metināšanas) procesā.  
 
Sagatavotā informācija par esošo gaisa piesārņojuma līmeni sniegta A pielikumā un apkopota 
5.2.tabulā.  

Izkliedes aprēķinu rezultāti (esošais gaisa piesārņojuma līmenis) 
5.2.tabula 

Piesārņojošā 
viela 

Maksimālā 
piesārņojošās 

darbības emitētā 
piesārņojuma 

koncentrācija, µg/m³ 

Fona piesārņojums 
(bez SIA “Fortum 
Latvia” darbības), 

µg/m³ (gada vidējā 
koncentrācija) 

Maksimālā 
summārā 

koncentrācija, 
µg/m³ 

Aprēķinu 
periods/ laika 

intervāls 

Aprēķinu punkta vai 
šūnas centroīda 

koordinātas 
(LKS koordinātu  

sistēmā) 

Piesārņojošās 
darbības emitētā 

piesārņojuma daļa 
summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 
koncentrācija  
attiecībā pret 

gaisa kvalitātes  
normatīvu, % 

Oglekļa 
monoksīds 

6,16 387,61 389,91 
8 stundas/ 

gads 
x= 481872 
y= 278624 

0,6 3,9 

Slāpekļa 
dioksīds 

12,55 

4,76 

15,67 
1 stunda/ 

gads 
x=482822 
y= 276574 

79,6 7,8 

0,32 4,90 Gads/gads 
x=481872 
y= 278624 

2,9 12,3 

Daļiņas PM10 

0,03 

23,89 

23,89 24 h/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,01 47,8 

0,008 23,89 Gads/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,006 59,7 

Daļiņas PM2,5 0,008 12,49 12,49 Gads/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,01 62,5 

Sēra dioksīds 

5,94 

0,51 

6,29 1 h/gads 
x=482072 
y= 277274 

94,4 1,8 

1,97 2,34 24h/gads 
x=481722 
y= 277074 

84,2 1,9 

 
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti rāda, ka SIA “Fortum Latvia”  esošā darbība 
gaisa kvalitāti Jelgavas pilsētā būtiski neietekmē – to nodrošina efektīva dūmgāzu attīrīšanas 
sistēma. Nevienā gadījuma esošā piesārņojuma koncentrācija nepārsniedz robežvērtību vai  
mērķlielumu, kādi noteikti MK noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 
(03.11.2010.).   
 
Gaisa kvalitātes novērtējums plānotās darbības ietvaros.  
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Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini tikai veikti visiem trīs iespējamo alternatīvu variantiem. SIA 
“Fortum Latvia” dūmenis ir definēts kā punktveida vertikāls emisijas avots. Reljefa ietekme uz 
piesārņojošo vielu izplatību nav ņemta vērā, jo uzņēmuma darbības ietekmes zonā esošās reljefa 
formas slīpums nav lielāks par 10%. Tāpat nav ņemtas vērā arī apbūves īpatnības, jo emisijas avota 
augstums ir 70 m – tas neatrodas uz ēkas jumta un tā tuvumā nav ēku, kuru augstums ir divas 
reizes lielāks nekā emisijas avota augstums.  
 
Gaisa kvalitātes novērtējums veikts 2 metru augstumā. Modelēšanā izmantotais aprēķinu solis ir 
50 m.  
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par 
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 4. punktu atbilstība cilvēku 
veselības aizsardzībai paredzētajiem robežlielumiem nav jāpārbauda šādās vietās:  

➢ jebkurā vietā, kas atrodas teritorijā, kura sabiedrības pārstāvjiem nav pieejama un kur 
nav pastāvīgu dzīvesvietu;  

➢ rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās, uz kurām attiecas visi darba drošības un 
veselības aizsardzības noteikumi;  

➢ uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta gājēju 
piekļuve starpjoslām.  

 
Tā kā MK 24.05.2011. noteikumos Nr.401 “Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu darbībai” robežvērtības kadmijam ir noteiktas kopā ar talliju, arī 
piesārņojošo vielu daudzums ir aprēķināts šīm abām vielām kopā, tad izkliedes aprēķinos ir 
pieņemts sliktākais variants – aprēķinātais daudzums ir attiecināts un modelēts  gan 
kadmijam, gan tallijam. Līdzīga pieeja ir izmantota arī attiecībā uz pārējiem smagajiem 
metāliem (antimons, arsēns, svins, hroms, kobalts, varš, mangāns, niķelis, vanādijs). 
 
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 
limita projektu izstrādi” 5.pielikuma 3. un 4.punktu, maksimālā summārā koncentrācija ir 
noteikta, izmantojot piesārņojošo vielu izkliedes aprēķina datorprogrammas izveidoto datu 
kopu pirms kartogrāfiskās interpolācijas, summējot telpiski identisku attiecīgās vielas esošā 
piesārņojuma līmeņa datu kopu ar attiecīgo izkliedes aprēķina datorprogrammas izveidoto 
datu kopu.  
 
Iepriekš minēto MK noteikumu 34.punkts nosaka, ka grafiskā formā piesārņojošo vielu 
izkliedes aprēķini jāattēlo summārajai koncentrācijai, ja maksimālā aprēķinātā piesārņojošās 
vielas summārā koncentrācija ārpus darba vides pārsniedz 30% no gaisa kvalitātes normatīva 
vai vadlīnijās noteiktā robežlieluma vai mērķlieluma. Šajā gadījumā summārā piesārņojuma 
grafiskais attēlojums sagatavots daļiņām PM10 un PM2,5 (skatīt gaisa kvalitātes novērtējuma B 
pielikumu). Tā kā daļiņu PM10 un PM2,5 summārā piesārņojuma rezultāti ir praktiski identiski, 
tad grafiskais attēlojums sagatavots tikai 1.alternatīvai.  
Piesārņojošo vielu izkliedes rezultāti apkopoti 5.3.tabulā. 

 
Izkliedes aprēķinu rezultāti (plānotā darbība) 

5.3.tabula 

Piesārņojošā 
viela 

Maksimālā 
piesārņojošās 

darbības emitētā 
piesārņojuma 

koncentrācija, µg/m³ 

Maksimālā 
summārā 

koncentrācija, 
µg/m³ 

Aprēķinu 
periods/ laika 

intervāls 

Aprēķinu punkta vai 
šūnas centroīda 

koordinātas 
(LKS koordinātu  

sistēmā) 

Piesārņojošās 
darbības emitētā 

piesārņojuma daļa 
summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 
koncentrācija  
attiecībā pret 

gaisa kvalitātes  
normatīvu, % 

1.alternatīva (205000 t biomasas sadedzināšana) 
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Piesārņojošā 
viela 

Maksimālā 
piesārņojošās 

darbības emitētā 
piesārņojuma 

koncentrācija, µg/m³ 

Maksimālā 
summārā 

koncentrācija, 
µg/m³ 

Aprēķinu 
periods/ laika 

intervāls 

Aprēķinu punkta vai 
šūnas centroīda 

koordinātas 
(LKS koordinātu  

sistēmā) 

Piesārņojošās 
darbības emitētā 

piesārņojuma daļa 
summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 
koncentrācija  
attiecībā pret 

gaisa kvalitātes  
normatīvu, % 

Oglekļa 
monoksīds 

14,10 393,73 
8 stundas/ 

gads 
x= 481872 
y= 278624 

1,6 3,9 

Slāpekļa 
dioksīds 

12,76 15,99 
1 stunda/ 

gads 
x=481922 
y= 277374 

79,8 8,0 

0,38 4,93 Gads/gads 
x=481872 
y= 278624 

3,6 12,3 

Daļiņas PM10 

0,05 23,90 24 h/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,02 47,8 

0,01 23,89 Gads/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,01 59,7 

Daļiņas PM2,5 0,011 12,49 Gads/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,015 62,5 

Sēra dioksīds 

5,38 5,73 1 h/gads 
x=481922 
y= 277324 

93,8 1,6 

1,81 2,18 24h/gads 
x=481622 
y= 277124 

83,3 1,7 

Amonjaks 

1,11 1,11 1 h/gads 
x=482722 
y= 276124 

100 0,04 

0,025 0,025 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,014 

2.alternatīva (145000 t biomasas + 30000 t NAIK sadedzināšana) 

Oglekļa 
monoksīds 

5,40 389,94 
8 stundas/ 

gads 
x= 481872 
y= 278624 

0,6 3,9 

Slāpekļa 
dioksīds 

7,19 10,55 
1 stunda/ 

gads 
x=483022 
y=277024 

63,8 5,3 

0,21 4,86 Gads/gads 
x=481872 
y= 278624 

2,0 12,1 

Daļiņas PM10 

0,03 23,89 24 h/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,01 47,8 

0,008 23,89 Gads/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,006 59,7 

Daļiņas PM2,5 0,0069 12,49 Gads/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,01 62,5 

Sēra dioksīds 

2,40 2,76 1 h/gads 
x=481922 
y= 277324 

87,0 0,8 

0,81 1,19 24h/gads 
x=481522 
y= 276674 

61,8 0,9 

Svins 0,00026 0,00045 Gads/gads 
x=481822 
y=278624 

26,7 0,09 

Dzīvsudrabs 0,00017 0,00017 24h/gads 
x=481622 
y=277124 

100 0,017 

Vanādijs 0,0034 0,0034 24h/gads 
x=481672 
y=277124 

100 0,34 

Mangāns 0,00026 0,02965 Gads/gads 
x=481672 
y=275874 

0,2 19,8 

Niķelis 0,00026 0,001339 Gads/gads 
x=481672 
y=275874 

4,5 6,7 

Arsēns 0,00026 0,00026 Gads/gads x=482972 100 4,3 
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Piesārņojošā 
viela 

Maksimālā 
piesārņojošās 

darbības emitētā 
piesārņojuma 

koncentrācija, µg/m³ 

Maksimālā 
summārā 

koncentrācija, 
µg/m³ 

Aprēķinu 
periods/ laika 

intervāls 

Aprēķinu punkta vai 
šūnas centroīda 

koordinātas 
(LKS koordinātu  

sistēmā) 

Piesārņojošās 
darbības emitētā 

piesārņojuma daļa 
summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 
koncentrācija  
attiecībā pret 

gaisa kvalitātes  
normatīvu, % 

y=277074 

Hroms 

0,0115 0,009012 
1 stunda/ 

gads 
x=482722 
y=276124 

99,97 0,008 

0,00026 0,00032 Gads/gads 
x=481672 
y=275724 

15,6 0,006 

Varš 

0,0115 0,011503 
1 stunda/ 

gads 
X=481172 
Y=278774 

67,3 0,007 

0,00026 0,00519 Gads/gads 
x=481872 
y=278624 

2,3 0,05 

Kobalts 

0,0115 0,011501 
1 stunda/ 

gads 
X=482722 
Y=276124 

99,99 0,19 

0,00026 0,000261 Gads/gads 
x= 483072 
y= 277074 

99,63 0,13 

Antimons 

0,0115 0,0115 
1 stunda/ 

gads 
X=482722 
Y=276124 

100 0,008 

0,00026 0,00026 Gads/gads 
x=482972 
y=277074 

100 0,005 

Kadmijs 0,000004 0,000004 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,09 

Tallijs 

0,0002 0,0002 
1 stunda/ 

gads 
X=482722 
Y=276124 

100 0,0007 

0,000004 0,000004 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,0004 

Hlorūdeņradis 0,012 0,012 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,0016 

Fluorūdeņradis 

0,004 0,004 
1 mēnesis/ 

gads 
x=481872 
y=277324 

100 0,0025 

0,001 0,001 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,006 

Amonjaks 

0,69 0,69 1 h/gads 
x=482722 
y= 276124 

100 0,028 

0,016 0,016 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,009 

3.alternatīva (145000 t biomasas + 30000 t NAIK + 15000 t kūdras sadedzināšana) 

Oglekļa 
monoksīds 

4,24 389,44 
8 stundas/ 

gads 
x= 481872 
y= 278624 

0,5 3,9 

Slāpekļa 
dioksīds 

5,66 9,12 
1 stunda/ 

gads 
x=483022 
y= 277024 

58,2 4,6 

0,17 4,84 Gads/gads 
x= 481872 
y= 278624 

1,6 12,1 

Daļiņas PM10 

0,02 23,89 24 h/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,01 47,8 

0,006 23,89 Gads/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,005 59,7 

Daļiņas PM2,5 0,0055 12,49 Gads/gads 
x=481672 
y= 275724 

0,008 62,5 

Sēra dioksīds 1,87 2,25 1 h/gads 
x=483072 
y= 277074 

80,0 0,6 
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Piesārņojošā 
viela 

Maksimālā 
piesārņojošās 

darbības emitētā 
piesārņojuma 

koncentrācija, µg/m³ 

Maksimālā 
summārā 

koncentrācija, 
µg/m³ 

Aprēķinu 
periods/ laika 

intervāls 

Aprēķinu punkta vai 
šūnas centroīda 

koordinātas 
(LKS koordinātu  

sistēmā) 

Piesārņojošās 
darbības emitētā 

piesārņojuma daļa 
summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 
koncentrācija  
attiecībā pret 

gaisa kvalitātes  
normatīvu, % 

0,63 1,02 24h/gads 
x=481522 
y= 276674 

77,8 0,8 

Svins 0,00021 0,00043 Gads/gads 
x=481822 
y=278624 

23,3 0,086 

Dzīvsudrabs 0,00013 0,00013 24h/gads 
x=481622 
y=277124 

100 0,013 

Vanādijs 0,0027 0,0027 24h/gads 
x=481672 
y=277124 

100 0,27 

Mangāns 0,00021 0,02964 Gads/gads 
x=481672 
y=275874 

0,14 19,77 

Niķelis 0,00021 0,001319 Gads/gads 
x=481672 
y=275874 

3,0 6,6 

Arsēns 0,00021 0,00021 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 3,5 

Hroms 

0,00906 0,007292 
1 stunda/ 

gads 
X=482722 
Y=276124 

99,97 0,006 

0,00021 0,00031 Gads/gads 
x=481672 
y=275724 

12,9 0,006 

Varš 

0,00906 0,01145 
1 stunda/ 

gads 
x=481172 
y=278774 

61,8 0,006 

0,00021 0,00518 Gads/gads 
x=481872 
y=278624 

1,9 0,05 

Kobalts 

0,00906 0,009061 
1 stunda/ 

gads 
X=482722 
Y=276124 

99,99 0,15 

0,00021 0,000211 Gads/gads 
x= 483072 
y= 277124 

99,57 0,105 

Antimons 

0,00906 0,00906 
1 stunda/ 

gads 
X=482722 
Y=276124 

100 0,006 

0,00021 0,00021 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,004 

Kadmijs 0,000003 0,000003 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,07 

Tallijs 

0,00015 0,00015 
1 stunda/ 

gads 
X=482722 
Y=276124 

100 0,0005 

0,000003 0,000003 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,0003 

Hlorūdeņradis 0,0095 0,0095 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,0013 

Fluorūdeņradis 

0,003 0,003 
1 mēnesis/ 

gads 
x=481872 
y=277324 

100 0,0019 

0,001 0,001 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,006 

Amonjaks 

0,54 0,54 1 h/gads 
x=482722 
y= 276124 

100 0,022 

0,012 0,012 Gads/gads 
x=483022 
y=277124 

100 0,007 
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Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini rāda, ka, izmantojot plānoto dūmgāzu attīrīšanas sistēmu, 
netiks pārsniegti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” 
noteiktie piesārņojošo vielu robežlielumi un mērķlielumi, kā arī vadlīnijās minēti piesārņojošo 
vielu gaisa kvalitātes novērtējuma līmeņi. 
 
Gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi noteikti modelēšanas ceļā – 
modelēšanas gaitā tika noskaidrots, pie kādiem meteoroloģiskajiem apstākļiem tiek 
prognozētas piesārņojošo vielu maksimālās koncentrācijas stundas intervālam. Atbilstoši 
veiktajiem aprēķiniem, izkliedei nelabvēlīgi apstākļi apkopoti 5.4.tabulā. 

Nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi (ņemot vērā esošo fona piesārņojumu) 
5.4.tabula 

Nr.p.k. Viela 

Meteoroloģiskie apstākļi 

Stundas 
koncentrācija,  

µg/m3 
Datums un laiks 

Vēja 
virziens, 

grādi 

Vēja 
ātrums, 

m/s 

Temperatūra, 
°C 

Sajaukšanās 
augstums, 

m 

Virsmas 
siltums 
plūsma, 
W/m2 

1.alternatīva (205000 t biomasas sadedzināšana) 

1. CO 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 339,31456 

2. NO2 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 19,682611 

3. PM2,5 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 10,49157 

4. PM10 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 15,9075 

5. SO2 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 7,741353 

6. NH3 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 1,10860 

2.alternatīva (145000 t biomasas + 30000 t NAIK sadedzināšana) 

1. CO 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 327,89858 

2. NO2 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 12,35987 

3. PM2,5 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 10,31508 

4. PM10 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 15,70678 

5. SO2 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 3,605363 

6. HCl 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,52963 

7. HF 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,05783 

8. Hg 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,00057 

9. Cd/Tl 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,00019127 

10. Pb 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,0115015 

11. Ni 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,0115332 

12. As/Sb/V 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,01150 

13. Mn 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,012656 

14. Cr 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,0115022 

15. Cu 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,011635 

16. Co 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,01150082 

17. NH3 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,68533 

3.alternatīva (145000 t biomasas + 30000 t NAIK + 15000 t kūdras sadedzināšana) 

1. CO 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 326,41593 

2. NO2 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 10,43884 

3. PM2,5 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 10,2497 

4. PM10 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 15,63234 

5. SO2 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 2,931193 

6. HCl 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,41816 

7. HF 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,04530 

8. Hg 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,00044 

9. Cd/Tl 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,00015244 

10. Pb 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,00906154 

11. Ni 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,0090932 

12. As/Sb/V 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,00906 

13. Mn 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,02062 

14. Cr 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,0090622 
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Nr.p.k. Viela 

Meteoroloģiskie apstākļi 

Stundas 
koncentrācija,  

µg/m3 
Datums un laiks 

Vēja 
virziens, 

grādi 

Vēja 
ātrums, 

m/s 

Temperatūra, 
°C 

Sajaukšanās 
augstums, 

m 

Virsmas 
siltums 
plūsma, 
W/m2 

15. Cu 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,009195 

16. Co 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,00906081 

17. NH3 25.02.2019, 13 331 7,16 7,97 1342,0 24,4 0,54059 

Literatūras saraksts 
 

1. Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas 

faktoru apkopojuma AP-42 1.nodaļas „External Combustion Sources” sadaļa 1.6 

„Wood Residue Combustion In Boilers”  

2. Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas 

faktoru apkopojuma AP-42 1.nodaļas „External Combustion Sources” sadaļa 1.4 

“Natural gas combustion”  

3. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izstrādātā metodika “CO2 

emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika” (2020.gada 

janvāris) 
4. Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas 

faktoru apkopojuma AP-42 1.nodaļas „External Combustion Sources” sadaļa 1.3 “Fuel 

oil combustion” 

5. Environmental Permitting Guidance - The Waste Incineration Directive (DEFRA, 

Version 3.1, 2010), Annex 3 - Worked examples for determining co-incineration limits 



A PIELIKUMS
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izziņa par 

fona piesārņojumu un fona piesārņojuma grafiskais attēlojums 
(bez SIA "Fortum Latvia" piesārņojošās darbības)



rAwuAS vrDES, 9EOLOQUAS
uN METEOROLO9UAS CENTRS

Riga

Nr. 4-61552

G ai s u p i e s dr r,toj o i o vi e lu i zkl i e de s ap r d l,ci ns

Sniedzam Jums informaciju par:

l. eso3o piesdr4ojuma llmeni pec modeleianas rezultatiem SIA "Fortum Latvia"
(Rlpniecibas iela 73A, Jelgava) ietekmes zonAbez operatora darblbas:

Viela
Gada videja

koncentraciia, pglm3

Oslekla oksrds (CO) 387,61

Slapekla dioksrds (NOz) 4,76

Dalinas PMro 23,89

Dalinas PMz.s t7 5

Sdra diokslds (SOz) 0,51

Mang5ns 0,037
Nikelis 0,00162

VarS 0,0051

Svins 0,000033
Hroms 0,00027

Kobalts 0,0000765

Kadmij s, dzivsudrabs, dioksrni un furani, tallijs, smaka,

hlorlde4radis, lluorlde4radis, vanddijs, antimons*
2-Gaiss" nav
hlorude4raZu,

Modelesana veikta ar programmu EnviMan (beztermi4a licence Nr. 0479'7349-8007, versrja

3.0) izmantojot Gausa matemdtisko modeli. Datorprogrammas izstradetaj s ir oPSIS AB

(Zviedrija). Aprdfinos 4emtas vera vietejd reljela rpatnlbas un apbiives raksturoj um s.

Meteorologiskajam raksturojumam izmantoti Jelgavas noverojumu stacijas ilggadlgo

noverojumu dati par laika periodu no 2015 ' gada lidz 2019' gadam

2. aprE\inu datu rindas (pglmr) EXCEL formdta.

3. reZ$a Slnas ZR sttira koordinetas:

X:480372
Y:278824

- 
2018. gada valsts statistikas pdrskatu sistcma par gaisa aizsardzrbu "Nr.

informdcijas par kadmija, dzivsudraba, dioksrnu un furdnu, tallija, smaku'

lluoriidelraZu, vanadija, antimona emisiju avotiem operatora ietekmes zona'

31.03.2020

Uz
24.03.2020.

SIA "AMECO vide"
Gailezera iela 3,

Riga, LV-1079

VALSTS 5 A
"IATV ]AS VIDES, QEOLOGUAS UN

METEOROLOEI]AS CENTRS"
Maskavas ela 165, Riga, LV_1019

I.: +37167032600
F.: +37161145154
E.: lvgmc@ lvgmc.lv

Re€. r. 50103237791
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B PIELIKUMS
Esošā gaisa piesārņojuma līmeņa grafiskais attēlojums 

(ņemot vērā SIA "Fortum Latvia" piesārņojošo darbību 2019.gadā) 
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C PIELIKUMS 
Plānotās darbības radītā summāra piesārņojuma grafiskais attēlojums
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D PIELIKUMS
Dūmgāzu mērījumu testēšanas pārskats











TESTESANAS PARSKATS Nr. RS 18/Gi.158
uz2tapdm (no 1 tTdz 2)

+d-B
PTESARIyoJoSo vmLU EMTsTJAS TESTESANA qF 'r'421

I Pas[titdjs, ta adrese:
SIA ,,Fortum Latvia", Rflpnieclbas iela 73A, Jelgava, LV-300g

2. Izpiltrtdjs, tE adrese:
SIA "R.&S TET"' Ganrbu dambis 17a, k.3,215.ist., Rlgao LV-1045 Laboratorijas adrese:
Rlpnieclbas 48, Rr-ga, LV-l 045 ; talr. 67 3glll3, 22007 444

3. Identifikdcijas numurs:
18/158-ci no 18.04.2018.g.

4. Test€jamais objekrs:
SIA,rFortum Latvia" katlu miija p€c adreses Rrlpniecr-bas iela 73A, Jelgavao LV- 3008

5. Meteorologiskie apstdkfi mer-rjumu laikd:
18.04.2018.9.: B"r-- 702.2 kPa, to: +11"C;

6. Gazuparaugu +emsanas protokols:
18/1s8-ci no 18.04.2018.g.

7. Pdrskata sastddr5anas datums:
03.05.2018.g.

par verifikdciju:
sertifikdts

..KOT'
Nr. 37115-C

"Fluke" Nr.I-22211802'. N7H:12571802
"Testo" Nr.70116-A

metSlisks BI' Nr. G4527K16
7
I MRU Nr. 4523/20'17-058

NIOGAZ Nr.72113-A
02132 ,.MKD'

Nr. 5-035/1507
8. Anemometrs s10 "Testo" Nr. 23116-5

Papildinfbrm6eija:
na tiek vcikta saskar"rfr ar paraugu 4em5anas pliinu un instrukciju M-RS/0g kE arr
dartu LVS CEN/TS 156Z5:2008.

M€rijumu rezultf,tu tabulfls aiz sllpsvTtras norEirlTti maksimflli pielaujamie limiti (MpL) no
piesflrgojo5as darblbas atlaujas.
Visi emisijas m€rrJumt tentltdtiir uzdoti pec trim atkiirtotiem m€rljumiem, tabuliis tiek norfldlts
vidEjais rezultiits.

Teste5anas parskats
Nr RS 18/Gi-158
vF-9-(1)-05.05 2015.
lpp.l no 2

Dati
Kalibr_Kclqeierleq

I (2)

5. Gdzu analiz6tors



Izme5u avota identifikncija Q{r., Modelis, Marka) Tvaika katls IIYBEX
Paraugu nem5anas vieta Slcurstenr, uz platfbrmas

Paraugu pemSanas datums un laiks 18 04.2018,
l0:00-10:30

Darblbas raksturojums
mErI.iumu laikfr:

kurinfrrnais Slcelda
Jaudai Slodze 50 MW -8-s%

TestE5anas rezultAti:

IZMESU AVOTA RAKSTUROJT]MS :

GAZVADA FIZIKALIE MERIJTTN{I :

DUMGAZU MERIJUMU ITEZU LTATI:

CMTO D TESTESANAS REZULTATI UN PTE UJAMTE LIMITI:

Pler-rjumus veica:
SIA.RTS TET.
Inlenieris-tlimiXis

Yladislrys Ctitr
TesteSanas rez,ultati attiecas uz konkretajiem testesanas obiekliem
tsez tesGSanas laboratonjas rakstiskas atfaujas testeianas parskata reproduceiana nepilna apjorna nav atfauta.

TesteSanas parskats
Nf, RS 18/ci-158
vF-9-(1)-05.05,2015.
Ipp2no2

Piez-rme: * - SlapekJa dioksida (NO

l^t:i::11T1,1t*? . rlasinata mefliumu nenoreikhba, kura noteikra ka- videjd kvadratiska
nolirze, kas pareizinata ar parklasanas koeficientu k:2, nodro3inot aprneran 95% ticamrbas 1me1r- Testesanas rezr-iltati ,$glm3" ir parrdkindti uz e% stabekfa satura, pec atfaujas ur MK not.736p.16 nosacr.jumie'r.

Izmeiu avota identifikaciia Tvaika katls HYBEX
Gazvada diarnetrs (mErljumu vietd), m 2.05
Temperat[ra, oC

r42 2
Gazes b lTvum{g4loC apstdklos), k g/m3 oRq
BlQsmasegums, m/s 19 47
Gazes plDsma (redlos apstEk!os), m3/s 64.22
Gazes pl[sma (nornralos apstaklos), nm3A 42.65

Oglekla oksTds

NOx (NO2)*,
Tvaika katls LIYBEX

DUMGAZU TESTESANAS REZULTATI UN
Nr. I Oglekla okslds Oglekla oksTda

CO izmete
gls/MPL

SEra diokslds
Soz

mglms /lunL
Tvaika katls FIIBEX

Sldpekla okslds ' Sldpekla oks-rda
NOx (NO2)*
ms/rf ,,Mpt

NOx (NO2)*
izmete glxMPL

Sdra dioksTda
(SO2) izmete

Cieto dafiqru
koncentracija
t.sk. PMl0

Cieto dali4u
koncentracija
t.sk. PM2 5

Cieto daJi4u
rzmete
PM2.5

Tvaika katls HYBEX

EMISIJU TESTESANAS METODES :

Stacionaro avotu izmesi. paraugu r,remsana uuto@
hq!ggqt14g!4! nolq{sgqqlastdvTgi uzstdd-rtam monitodn.sa sist€mam LVS ISO 10396:2001
Stacionaro avotu izmeii - G-au atruma un nh-rsr.nas mFri{n lrrednc LVS ISO t0780.2002
Stacionaro avotu izmesi. Cieto dalir.ru masas koncentracijas manuala noteikSana LVS ISO 9096:2006

(LVS ISO 9096:2018)

*"F_

2Q)



ii:i TET

SIA"R&STET"
FVFi Nr. tV40CI0Bg0SSS4

Gallibu danrhis .tZa, korp.3
Riga, LV 104F, Latvija

,4S "Swealbar?ka,', ksds; l-146ALV?l
ksnts; IVSS[+ABA05SX S1 fi t 645Xs

T5ln./fex 673e1 1'l 3 e=paste: rstet@inbox. lv

nav pdrsniegti emisijas
norddlti A kategorijas

N. Ru2a

TESTE$ANAS REZULTATU NOVERTEJUMS
Test€$anas pErskatam Nr. RS 18/ci-158 no 03.05.2018.g.

SIA .R&S TET" akreditOta laboratoriia (T-421) pamatojoties uz SIA ,,Fortum Latvia,' piepras-rjumu
veica piesdr0ojoSo vielu mor-ljumus no emisijas avota (tvaika kafla) atbilsto$i A kategorijas pies'arpoloSas
darbTbas atlaujai Nr. JE12tA000S.

Pies6rDojo5o vielu emisiju testdsana tika veikta 2018. gadE 18. aprTlT.
Visi mdrTluma rezultEti un emisijas limitu robe2vdrtibas norddTti testdianas p6rskatd.
M6rTlumu rezultdti ir attiecindmi uz operatora darbTlcu m6rTjumu laiku, kas nordcl-rts test6$anaspErskatd.

ATZINUMS

Piesdrgojo5o vielu emisiju mEr-rjumi liecina, ka atlautie emisijas
avotam (tvaika katlam) un atbilst noteiktdm robezv6rtibim
piesdr4ojoSas darbibas atlaujd.

limiti
kas

SIA'R & S TET' vatdes tocekle

2018. gada 03. maijd.
Wdes un dafua
aiz s a rdziba s I a bo rato rija s
vadrtaja

Nadeida &Ea

































Juridiski adrese: Ganlbu dambis 17a,k.3,21S.ist., RTga, LV-1045
Faktiskd adrese: Pulkveia BrieZa iela 41-2O2, Riga, LV-1045
Tdlr. 67381113, mob. 22007444
E-pasts: rstet@inbox. lv

www.rstet.lv

Pasiltt-tdjs:

Sdrese;

Qbjekts:

SlA,,Fortum Latvia"

R0pniecibas iela 73A, Jelgava, LV-3008

SlA,,Fortum Latvia" katlu mdjd R0pniecibas iela 73A, Jelgava,
LV- 3008

SIA,,R & S FFF"

Rarnersanta red" Nr.; 4S8C3906554 (FsfN Nr. LV400039S65S41

tsankas rekvizt-ti; AS "Swedbank", kods: llAElAl-Vzz Konts: LVe3HABACISS10{6164S1S

2O19.8.



1p-u;rqtr-r-421

1. PasDtitdjs, tE adrese:
SIA ,,Fortum Latvi]a",

2. IzplIdltdjs, td adrese:
SIA'6R&S TET", Ganlbu dambis 17a,
Laboratorijas adre$e: PulkveZa Brieia

3. Identifikdcijas numu{s:
t9 1252-Gi no 27 .06.2019,9,

7. Barometrs
B. Anemometrs 510 "Testo" Nr. 23116-5

A-01

MKD
Nr.41118-A
Nr. 5-035/1507

9. Papildinformacija:
Paraugu 4em5ana tiekveikta saska4E ar paraugu 4emSanas pliinu un instrukciju M-RS/09 kii arl
saska4f, ar standartu LVS CEN/TS 15675:2008.
Mer-rjumu rezultiitri tabuliis aiz slipsvltras noriidlti maksimflli pielaujamie limiti (MPL) no
piesfl r4oj o5as darbibas atfauj as.
Visi emisijas mEr-rjumu rezultiiti ir uzdoti p€c trim atkiirtotiem mEr-rjumiem, tabuliis tiek norfldits
videjais rezultf,ts.

TesteSanas pdrskats
Nr RS 19lGi-252
vF-9-(1)-05.05,201l.

$p.l no 2
1Q)

fmsAqloJoso vmLU EMTsTJAS TESTESANA

Rfipnieclbas iela 73A, Jelgava, LV-3008

k.3, 21S.ist., RIga, LV-1045
iela 4l -202, Rr-r ga, LV- 1 045 ; talr. 67 381 ll3, 22007 4 4 4

4. TestOjamais objekts:
SIA,,Fortum Latvih" katlu miija p€c adreses Rrlpnieclbas iela 73A,, Jelgava, LV- 3008

5. Meteorologiskie apst[kfi merTjumu laika:
27.06.20I9.9.t B*t,- 100.6 kPa, to: +11oC;

6. Gaza paraugu {rem5ahas protokols:
19 1252-Gi no 27 .06.]019.9.

7. Pdrskata sastadr5anaS datums:
01.06.2019.g.

2.7 971 i Nr.T-22211
3 Terlqgnqltometrs
4. MOrlenta

435-3 "Testo" Nr 70/16-4
metElisks Nr. G4910K18

S. Caar anatizatorJ - "MRU' Nr. 306858
6. Pito caurullte



IZM AVOTA RA ROJTIMS;
Izme5u avota identifikiciib [Nr, Modelis. Marka) Tvaika katls lllVBEX
Paraugu nem5anas vieta Skursten! uz platlbrmas

Paraugu l,remlanas datums un laiks 21.06,20t9.
09:50-10:50

Darblbas raksturojums
m€rr-iumu laikfl:

kurinfrmais biomasa
Jaudai Slodze 57 NNVI -70%

Test€Sa nas r ezrultilti..

GAZV

EMISIJU TESTESANAS ETODIS:

Meniumus veica:

Teste5anas rezultati attiecas uz konkrOtajiern testdsanas obj ektiem
Bez testeianas laboratorijas raksiiskas atJaujas testeianas parskata reproducesana nepilna apjorna nav atfauta.

TestdSanas parskats
Nr RS 19/G-252
w-9-(1)-05.05.201s
Ipp.2 no 2

ESU

ADA FIZIKALIE
IzmeSu avota identifikaciia Tvaika katls IIYBEX
G-azvada diametrs (mErliumir vietd)- m 205
Temperattira, "C 145 6
Gazes bhvums (realos apstdklos). ksy'mi 0.89
PlDsmas atrums. m/s 18 58
Gazes plusma (realos apsEklos). m'/s 61 29
Gazes plfisma (nol'malos apstaklos). nmr/s 39.6',7

DUMGAZU MERIJUMU LTATI:
Nr.
p.k

Temp,
OC

Skdbeklis Oz

%
Oglekla dioksTds

co2.oA
Oglekla oksTds

CO, ppm
Sldpekfa oksTds

NOx, ppm
SEra dioksTds
(SOz), ppm

Tvaika katls HYBEX
I t45.6 5 I 153 230 r20 0 <l 0

pUMGAzu TESTESANa$ nnzur,rarr uN rmLAUJAMTE LrMrrr:
Nr
p.k

Oglekla okstda
CO izmete

fls A4PL

Sldpekla oksTds

NOx ng/m3
tMPL

Slapekla okslda
NOx izmete

ls /MPL

S€ra diokSids
Soz

mglm3 A4PL

SEra dioksTda
SO2 izmete

flsIMPL
Tvaika katls lf rBEX

1
27.1+1.4i

100.0
|.016/
1.5 t4

232.1+11.6/
250.0

9.205/
1L285

<2.70i
104.0

<0.t071
1.51 4

cmTo DA!trTtr TESTESANAS REZULTATI UN PmLAUJAMIE L MITI:
Nr.
p.k

Reg
Nr.

Cieto daliqu
koncentracija

mg/m'
,MPL

Izmete
g/s

,IMPL

Cieto daligu
koncentracija

t.sk. PMre
ms,lmr /MPr.

Cieto dali4u
izmete PMle

g/s
lMPL

Cieto dafigu
koncentracija
t sk. PN42 5

rnslm3 :MPL

Cieto dali4u
lzmete
PMz,s

s./s/MPL
Tvaika katls HYBEX

I 191896-
898

t.86+0.27/
5.4

0.074/
0.2257

1.86+0.27/
5.0

0.074t
0.2257

L86+0.27/
5.0

0 0741

0.2257

qem3ana automatiskai gazes emisij as

st6vr-gi uzstad-rtam monitorinsa sist€mam
Staciondro avotu izmedi - atruma un ph.rsrnas m€rlSana caurulvados

LVS ISO 10396,2007

LVS rSO 10780..2002

LVS ISO 9096.2078Stacionaro avotu izmesi. Cieto dafi4u masas koncsntraciias manuala noteik5ana

SIA "R&S TET"
ln2eni

2 (2)



SIAI'R&STET"
PVft Nr. LV40003SS6554

Ganibs.! danrbis'T7a, konp"3
RIga, l""V'i045, Latvi.la

AS "$ureeXbaraka", keds: l-.iAffiALV?3
ksnts : LV63F4ARA055t 0t S'tr 6451 5

TSir. 6T3S1 1 13 e-p*sts: rstet@inbox.lv

TESTESANAS REZULTATU NOVERTEJUMS
Testd5anas parskatam Nr. RS l9lci-252 no 01.07.2019.s..

SIA 'R&S TE1I" akreditdta laboratotlja (T-421) pamatojoties uz SIA ,,Fortum Latvia" piepras-Uumu
veica piesdrnojo5o vielu m6rTjumus no emisijas avota (tvaika katla) atbilsto$i A kategorijas piesdrpojo5as
darbTbas atfaujai Nf. JE12140005 ar pdrskatTdanas datumu 2019. gadd 3.maijd.

PiesdrryojoSo vielu emisiju testESana tika veikta 2O19. gadd27 jlntje
Visi m6riiuma iezultdti un emisijas limitu robe2v6rtTbas nor6dTti testddanas parskata.
MErTlumu rezqlltati ir attiecindmi uz operatora darbTbu m6r-rjumu laiku, kas nordd-rts testEianas

pdrskatd.

ATZINUMS

Fiesirgojo5o vieli.r emisiju mEnJumi liecina, ka atlautie emisijas
avotam (tvaika katlam) un atbilst noteiktdm robeZv6rUbdm
piesirqojo5as darbibas atlaujd.

SIA.R & S TET" v€lldes locekle

2019. gada 01 julijfl.

limiti
kas

nav pdrsniegti emisijas
nordd-rti A kategorijas



10. Pielikums 

 

Trokšņa izplatīšanās modelēšanas (prognozes) 

pārskats 
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Prognozes mērķis. 

 

 Prognozes mērķis ir trokšņa līmeņa izplatīšanās prognoze tuvējā dzīvojamajā apbūvē, ko 

rada biokurināmā koģenerācijas elektrostacija (BKES) Rūpniecības ielā 73, Jelgavā, pēc 

kurināmā diversifikācijas, līdzsadedzinot arī no atkritumiem iegūto kurināmo, kas saražoto 

enerģijas daudzumu varētu palielināt par 35 %, veidojot 460 GWh enerģijas (270 GWh 

siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Spēkā esošā piesārņojošās darbības atļauja 

paredz tiesības gada laikā koģenerācijas stacijā saražot 200 GWh siltumenerģijas un 140 GWh 

elektroenerģijas.  

 Par šo ražošanas apjoma palielinājumu 2019. gada 10. janvārī tika pieņemts Vides 

pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu 

paredzētajai darbībai. Šobrīd (BKES) darbojas atbilstoši iepriekš izsniegtajai atļaujai, un šai 

darbībai ir veikta ilgtermiņa trokšņa rādītāju līmeņu prognoze (Biokurināmā koģenerācijas 

elektrostacijas darbības radītā trokšņa izplatīšanās modelēšanas (prognozes) pārskats 

Nr.506/2017-KM2.1). Kopš šā novērtējuma izstrādes (BKES) ir uzbūvēta jauna torņveidīga 

siltuma akumulatora ēka un dzelzceļa pusē stacijas teritorijā izvietots datoru serveru konteiners. 

Abiem šiem papildinājumiem pirms to izveides ir veikta trokšņa prognoze, veidojot situāciju 3D 

modelēšanu: Biokurināmā koģenerācijas elektrostacijas un stacijas teritorijā izvietoto datoru 

serveru darbības radītā trokšņa izplatīšanās modelēšanas (prognozes) pārskats Nr.528/2018-

KM2.1 un jaunā torņveidīgā siltuma akumulatora modelēšana 2017. gada februārī 

(skat. Pielikumu 1). Abi šie papildinājumi nepalielina (torņveidīgā siltuma akumulatora ēka pat 

samazina) trokšņa līmeni tuvējā dzīvojama apbūvē. Pēc šo papildinājumu īstenošanas tika veikti 

kontroles mērījumi dzīvojamā teritorijā iepriekš izmantotajos mērpunktos, kas apstiprināja 

iepriekš prognozēto. Esošās situācijas trokšņa kartes tuvējā teritorijā pirms kurināmā 

diversifikācijas jeb pašreizējās BKES darbības radītais troksnis, uzņēmumam normāli darbojoties 

(fona trokšņa līmenis), ir attēlotas Pielikumos 6 - 8. 

 Prognozei pakļautās teritorijas apjoms tiek izraudzīts, balstoties uz Ministru kabineta 

07.01.2014. noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk MK 

noteikumi Nr.16) noteiktajām metodēm. Modelētā teritorijas robeža aptver platību, kurā trokšņa 

līmenis ir tuvu MK noteikumos Nr.16 noteiktajiem trokšņa robežlielumiem (skat. Pielikumu 3).  

 

Trokšņa modelēšanas pamatprincipi. 
 

Veicot BKES ekspluatācijas trokšņa izplatīšanās modelēšanu ar jaunajām iekārtām, tika 

izmantoti šo iekārtu ražotāja sniegtie trokšņa dati un līdzīgu iekārtu (transportieris) trokšņa 

iepriekš veiktie mērījumi, pieejamā informācija par staciju, informācija par objektu izvietojumu, 

darbību diennakts un gada griezumā, klimatiskie un topogrāfiskie nosacījumi u.c., uz kā bāzes 
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tika veidots stacijas 3-dimensiju matemātiskais modelis. Veidojot BKES un apkārtnes 

matemātisko modeli, tajā tika iekļauti iepriekš modelētie un realizētie iekārtu radītā trokšņa 

mazināšanas pasākumi.  

Atbilstoši sniegtai informācijai jaunās iekārtas darba grafiks ir tāds pats, kā esošajai šķeldas 

piegādei un padošanas sistēmai. Pieņemšanas ēka strādās laikā, kad tiek piegādāts kurināmais, 

tas ir no 8:00 līdz 20:00 visa gada garumā tikai darbadienās. Kurināmā padeve ( transportieris) 

darbosies arī nakts laikā. Jaunais kurināmais (RDF) aizstās un papildinās daļu esošā kurināmā 

apjoma, palielinot to par apmēram 35%. Līdz ar to jaunais, ar kurināmā diversifikāciju saistītais 

kravas pieņemšanas mezgls arī darbosies mazāk, nekā esošais šķeldas pieņemšanas mezgls. 

Projekta mērķis ir kurināmā diversifikācija, tāpēc trokšņa izplatīšanās prognozi veic diennakts 

periodam (diena, vakars un nakts) stacijas ekspluatācijas vidējā kalendārajā gadā. 

 

Situācija 1. Esošā trokšņa situācija tuvējā teritorijā, ko veido stacijas iekārtu darbības režīms 

(ilgtermiņa, vidējā gada intensitāte) pirms kurināmā diversifikācijas ( modelētā trokšņa situācija 

objektā pirms A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE12IA0005 atjaunošanas) ar 

iekļautiem datoru serveriem un jauno siltuma akumulatora ēku (tornis) (skat. Pielikumus 6 un 8). 

Situācija 2. BKES darbības radītā trokšņa situācijas modelēšana dzīvojamajā apbūvē 

diennakts atsevišķos periodos, ievērojot kurināmā diversifikācijas iekārtu radīto troksni ar noteikto 

vidējo gada darbības intensitāti (skat. Pielikumus 9 – 11).  

 

Trokšņa izplatīšanās modelēta ar 3 dimensiju trokšņa izplatīšanās prognozes licencētu 

datorprogrammu „SoundPLAN 8.2”, Braunstein+Berndt GmbH / SoundPLAN LLC, 2020. gada 

augusta aktualizāciju (SIA “R&D Akustika”, licences līguma doc. Nr. ID1038/05 no 18.09.2005, 

lietotāja Nr. 10578 HL4496 ).  

Trokšņa prognozē izmantoti MK noteikumos Nr.16 minētie trokšņa avotu parametru 

noteikšanas un to trokšņa izplatīšanās aprēķināšanas standarti un metodes, kurus nodrošina 

iepriekšminētā programmatūra.  

Vidējie meteoroloģiskie dati tiek aprēķināti izmantojot MK noteikumus Nr. 338 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"”. Aprēķināti ilgtermiņa trokšņa rādītāji. 

Saskaņā ar MK noteikumos Nr.16 minētajiem trokšņa avotu parametru noteikšanas un to 

trokšņa izplatīšanās aprēķināšanas standartiem un metodēm tiek veidots ēku, galveno trokšņa 

avotu un apkārtējās vides infrastruktūras un apbūves 3D modelis. Veidojot šo modeli, tiek 

ievērotas un modelētas nozīmīgākās vides topogrāfiskās īpatnības: reljefs, dārzi, koku audzes, 

cieta seguma laukumi un atsevišķas būves ar to galvenajām formas un apdares īpatnībām. 

Trokšņa modelēšana veikta 1,5 m augstumā virs reljefa līmeņa, modelēšanas rezultāti attēloti 

trokšņa kartēs. 
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Matemātiskā 3D modeļa pamatā ir ņemts iepriekš izveidotais 3D matemātiskais modelis, 

papildinot to ar kurināmā diversifikāciju saistītām būvēm, iekārtām un transportu.  

Kā izejas dati trokšņa modelēšanā tiek pielietoti atsevišķo iekārtu trokšņa mērījumu dati, kas 

tika pielietoti, gatavojot iepriekš izsniegto, piesārņojošas darbības atļauju, un atsevišķo trokšņa 

avotu darbības cikliskums diennakts un gada griezumā. 

Galvenie jutīgie uztvērēji tuvējā teritorijā ir Jelgavas pilsētas savrupmāju apbūves teritorijas 

gar Rūpniecības un Tērvetes ielām ( skat. Pielikumu 2). 

Lai novērtētu trokšņa līmeņa vērtības teritorijā, 3D modelī tiek veikti trokšņa līmeņa aprēķini. 

Trokšņa līmeņa aprēķinu solis visās kartēs ir 5 dB, un kartē katrs solis tiek attēlots kā noteiktas 

krāsas josla.  

Stacijas apkārtnē trokšņa jutīgie virzieni ir rietumu un ziemeļu: dienvidu un austrumu virzieni 

ir rūpnieciskās apbūves teritorijas, uz kurām trokšņa normatīvi neattiecas. Dienvidu virzienā ir 

viens no valstī noslogotākajiem dzelzceļa posmiem, kura darbības radītais troksnis pagaidām 

nav izvērtēts. Tuvējai Tērvetes ielas dzīvojamajai apbūvei nozīmīgi trokšņa avoti ir autoserviss 

un DUS. Apkārtnē ir divas nozīmīgas satiksmes maģistrāles: Rūpniecības iela un Tērvetes iela. 

Satiksmes intensitāte pa šīm ielām ir ievērojama, un tā rada lielu trokšņa līmeni tām tuvajā 

dzīvojamajā apbūvē. Iepriekš veikto trokšņa līmeņa mērījumu analīze Rūpniecības ielas 

dzīvojamajā apbūvē dienas laikā uzrādīja kopējo trokšņa līmeni LAeq = 70,2 dBA. Pēdējos gados 

BKES ziemeļu virzienā ir izveidojušies vērā ņemami trokšņa avoti: DUS un automazgātava. 

Nakts laikā šie avoti kopā ar tuvējo dzelzceļa kravas terminālu – sastāvu veidošanas darbību un 

garo kravas vilcienu izbraukšanu un iebraukšanu –, kļūst par nozīmīgiem trokšņa avotiem, kas 

ar savu darbību rada vērā ņemamu trokšņa diskomfortu tuvējā dzīvojamajā apbūvē. 

 
Jauno galveno trokšņa avotu raksturojums. 

 

Sakarā ar kurināmā diversifikāciju klāt nāks jauns mezgls ar savu kravu saņemšanu, 

pārvietošanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz esošajam uzglabāšanas bunkura – kurtuves 

transportierim. Jaunās, ar kurināmā diversifikāciju saistītās iekārtas, plānots izvietot uzņēmuma 

dienvidu daļā, gar dzelzceļu. No vides trokšņa piesārņojuma viedokļa šī vieta ir vispiemērotākā, 

jo atrodas vistālāk no tuvējās dzīvojamās apbūves, no kuras troksni ekranē esošās uzņēmuma 

ēkas. Jaunā mezgla sagatavotā kurināmā izmantošana kompensēs esošās biomasas 

izmantošanas samazinājumu. Jaunais mezgls strādās pēc vajadzības paralēli esošajai sistēmai. 

Jaunais kurināmais (NAIK – no atkritumiem iegūts kurināmais) aizstās daļu esošā šķeldas 

apjoma pēc vajadzības paralēli esošajai sistēmai. Siltumavota uzstādītā jauda netiks palielināta. 

Uz staciju tiks vests jau iepriekš sašķirots un sagatavots kurināmais, tā saucamais NAIK (jeb 

SRF). Tā pieņemšanas process būs līdzīgs esošajam šķeldas pieņemšanas procesam. 

Kurināmais tiks izkrauts un ar slēgtu padeves sistēmu nogādāts uz kurināmā sijāšanas, 

šķirošanas un piemaisījumu atdalīšanas iekārtu. Sijāšanas rezultātā tiek atdalīti nevēlami 
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piemaisījumi (akmeņi, metāls u.tml.) un virsizmēra daļas izlaistas caur sekundāro smalcinātāju. 

Tālāk – uz uzglabāšanas bunkuru un no tā pa nākamo konveijeru, pēc sajaukšanas ar biomasu, 

nogādā uz kurtuvi (skat. Pielikumu 4). Jaunā veida kurināmā saņemšana un visa kurināmā 

sagatavošana notiek slēgtā ēkā, tāpēc nenotiek piesārņojošo vielu (cieto daļiņu) nokļūšana 

vidē. Sakarā ar kurināmā diversifikāciju mainīsies kravas transporta intensitāte:  

- kurināmā transports – līdz 34 automašīnas dienā un vakarā, vienā virzienā un otrā virzienā, 

kopā 70 braucieni, visu gadu darbdienās, apkures sezonā – arī sestdienās; 

- BKES apkalpojošais transports – līdz 5 automašīnas dienā un vakarā, vienā virzienā un 

otrā virzienā, kopā 8 braucieni, visu gadu darbdienās, apkures sezonā – arī sestdienās. 

Kustības maršruti pilsētas teritorijā ir iespējami pa trim maršrutiem: pa Rūpniecības ielu no 

austrumu un rietumu puses un pa Tērvetes ielu (skat. Pielikumu 5). Vislielāko trokšņa 

piesārņojumu rada autotransporta maršruts ar iebraukšanu uzņēmumā pa Tērvetes ielu un 

Rūpniecības ielu no rietumu puses un izbraukšanu pa Rūpniecības ielu uz austrumu pusi, pēc 

tam apgriežoties pretējā virzienā un vēlreiz braucot atpakaļ gar uzņēmumu rietumu virzienā pa 

to pašu Rūpniecības ielas un Tērvetes ielas posmu. Šis maršruts noslogo visas tuvējās ielas 

maksimālā režīmā, tuvējā Tērvetes ielas mazstāvu apbūvē radot maksimālo trokšņa 

piesārņojumu, jo viena un tā pati automašīna šo posmu mēro nevis divas, bet trīs reizes. Kā 

galvenie izejas trokšņa dati jaunās situācijas modelēšanai un matemātiskā modeļa 

papildināšanai pielietoti ar kurināmā diversifikāciju saistīto iekārtu ražotāja sniegtie trokšņa dati 

un līdzīgu iekārtu (transportieris) iepriekš veiktie mērījumi. 

Galvenie jaunie BKES trokšņa avoti ir:  

Telpā (visu gadu darbdienās, apkures sezonā – arī sestdienās):  

- autotransporta izkraušanas mezgls    1 gb.  86 dBA  

(analoģisks esošajam mezglam)  

- ogļu filtrs       1 gb.  78-82 dBA  

- konveijeru sistēma ar sietiem   1 gb.  78-82 dBA  

- virsizmēra daļiņu smalcinātājs   1 gb.  92-94 dBA  
 

Ārpusē 
 

- masas konveijers uz uzglabāšanas tvertni 1gb.  86 dBA, ( 24 h) 

- gatavās masas konveijers uz katlu   1 gb.  89 dBA ( 24 h) 

- autotransports (dienā)    3,3 / h  (darbdienās, apkures sezonā 

arī sestdienās) 

- autotransports (vakarā)    0,9 / h  (darbdienās, apkures sezonā 

arī sestdienās) 

Galvenie BKES trokšņa avotu (jumta ventilatori) gada vidējā noslodze ir ~60% gada laika 

(40% laika nedarbojas). Īstermiņa (mēnesis, nedēļa, diena, stundas) mērījumos iegūtie rezultāti 

nav ilgtermiņa trokšņa rādītāji, kam piemērojami MK noteikumu Nr.16 robežlielumi, kuri noteikti 

diennakts dienas, vakara un nakts periodam.  
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Jaunās trokšņainās atkritumu šķirošanas un sagatavošanas iekārtas tiks izvietotas ēkā, 

kuras ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācija ir Rw ≥ 27 dB, piemēram, sendviča tipa 

panelis. Ēkas telpās iekārtu trokšņa līmenis pēc iekārtu ražotāju sniegtās informācijas sastāda 

ne vairāk par LAeq,T < 95 dBA. Minētie parametri modelēti 2.situācijā: ar jaunajiem trokšņa 

avotiem. 
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Trokšņa prognozes novērtējums. 

 

1. Biokurināmā koģenerācijas elektrostacijas (BKES) darbības radītā trokšņa situācija 

pētāmajā tuvējā dzīvojamajā teritorijā pēc kurināmā diversifikācijas ir apmierinoša. Modelētās 

BKES darbības trokšņa vērtības visos diennakts periodos nepārsniedz Ministru kabineta 

07.01.2014. noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos 

trokšņa robežlielumus (skat. Pielikumu 3). Tas apliecina pareizu iecerētās kurināmā 

diversifikācijas iekārtu vietas izvēli uzņēmuma teritorijā 

2. Iepriekš veiktie (Nr.839/2017–AL8.4) BKES apkalpojošā transporta radītā trokšņa līmeņa 

mērījumi ielas malā pie mazstāvu apbūves robežas uzrādīja kopējo trokšņa līmeni 

LAeq = 70,2 dBA. Atbilstoši LVS ISO 1996-2:2018 standarta 10.4. punktam par paliekošās 

skaņas ietekmi šādā situācijā BKES apkalpojošā autotransporta (pat pie 2x lielākas tā 

intensitātes) pienesums kopējā troksnī būs ~0,1 dB.  

3. Papildinot 2. punktā teikto, pirmām kārtām ir jānovērš galvenie trokšņa avoti un tikai pēc 

tam var būt nozīme pārējiem trokšņa avotiem. 

(Skat. VARAM 29.11.2019. Informatīvā ziņojuma projekts “Par vides trokšņa regulējumu” 

(http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vid

es_aizsardzibas_joma/?doc=28107. Šajā projektā izteikts pamatots priekšlikums, vērtējot 

summāros trokšņa līmeņus, lielāku vērību pievērst lielākajiem, nevis visiem trokšņa radītājiem 

(teksts no projekta: “Darbības, kas pašas par sevi nerada vides trokšņa robežlielumu 

pārsniegumu (vērtētas bez fona trokšņa), tiek ierobežotas vai nepieļautas, jo pārsniegums 

rodas, troksnim summējoties kopā visiem trokšņa avotiem”).) 

 

 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsardzibas_joma/?doc=28107
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsardzibas_joma/?doc=28107
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Pielikums 1 
 
 

Paredzētās darbības (pēc kurināmā diversifikācijas) plāns. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogļu filtra 
kompleksa 

atrašanās zona  

Kurināmā pieņemšanas 
ēka, konveijeri, šķirotāji, 

smalcinātāji, 
uzglabāšanas tvertne, 

konveijers  

Siltuma akumulatora, 
būve. 

Datoru 
serveru 

konteiners 
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Pielikums 2. 

 

Atļautā zemes izmantošana mērāmā objekta tuvumā. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biokurināmā 

koģenerācijas  

 elektrostacija 
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Pielikums 3. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pielikums 4 
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Paredzētās darbības blokshēma. 

 

 
 

Paredzētās darbības ( kurināmā diversifikācijas sakarā )  
lokalizācija esošajā BKES teritorijā. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esošās 
glabātuves 

 Jaunā 
kurināmā 
glabātuve 

 Jaunā 
kurināmā 
pieņemšanas, 
šķirošanas un 
sagatavošanas 
ēka.  

 Jaunais kurināmā 
konv. uz esošo 
biomasas konv. 
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Pielikums 5 
Iespējamie izejmateriālu transportēšanas maršruti pilsētā 

 
 

 
 

 
 

Uzņēmuma iekšējie transporta maršruti 
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Pielikums 6. 

Esošās 1.situācijas (fona) ilgtermiņa trokšņa rādītāja Ldiena karte . 
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Pielikums 7. 

Esošās 1.situācijas (fona) ilgtermiņa trokšņa rādītāja Lvakars karte. 
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Pielikums 8 

Esošās 1.situācijas (fona) ilgtermiņa trokšņa rādītāja Lnakts karte. 
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Pielikums 9. 

Kurināmā diversifikācijas aprēķinātā 2.situācijas ilgtermiņa trokšņa rādītāja Ldiena karte. 
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Pielikums 10. 

Kurināmā diversifikācijas aprēķinātā 2.situācijas ilgtermiņa trokšņa rādītāja Lvakars karte. 
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Pielikums 11 

Kurināmā diversifikācijas aprēķinātā 2.situācijas ilgtermiņa trokšņa rādītāja Lnakts karte. 
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Pielikums 12. 

Ar kurināmā diversifikāciju saistītie dator modelēšanas programmas ievades dati 
 

 

BKES apkalpojošā autotransporta ievades dati. 

 
 
 
 

Būtiskāko trokšņa avotu ievades dati. 

 
 
 
 

Būtiskāko trokšņa avotu gada vidējā noslodze. 
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1. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana  
 

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no 2019.gada 7.  – 28. Februārim. 

Internetā http://fortum.lv un http://www.enviro.lv/ sākotnējās sabiedriskās apspriešanas 

laikā bija pieejama informācija par paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā 

biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. 

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu bija publicēts laikrakstā “Jelgavas 

vēstnesis” 2019.gada 7. februāris, Nr.6 (597) un Zemgales ziņas 2019. gada 7. februāris Nr.6 

(4738). 

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tika nosūtīts uz Jelgavas pilsētas 

pašvaldību un Vides pārraudzības valsts biroju. 

Paziņojuma izdruka bija izvietota Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, 

Lielajā ielā 11, Jelgavā. Paziņojums bija publicēts Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā, 

Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā, kā arī ierosinātāja pilnvarotas personas tīmekļa 

vietnē.  

Tika individuāli informēti nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru nekustamie īpašumi robežojas 

ar paredzētās darbības teritoriju. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2019.gada 19. februārī, plkst. 17.00, Jelgavas 

novada pašvaldības telpās, Pasta ielā 37, Jelgavā, Domes lielajā zālē. 

1.1. Paziņojumi medijos 
1) Informācija Jelgavas pilsētas domes mājas lapā:  

http://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/  

2) Informācija Zemgales novada ziņas mājas lapā: 

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/fortum-latvia-jelgavas-biomasas-kogeneracijas-stacija-

plano-dedzinat-no-atkritumiem-iegutu-kurinamo-239795 

3) Informācija Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=179 

4) Informācija Fortum Latvia mājas lapā: 

https://www.fortum.lv/media/2019/02/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-

diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-sakotnejo-sabiedrisko-

apspriesanu-0  

5) Informācija SIA Enviroprojekts mājas lapā: 

http://fortum.lv/
http://www.eiroprojekts.lv/
http://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/fortum-latvia-jelgavas-biomasas-kogeneracijas-stacija-plano-dedzinat-no-atkritumiem-iegutu-kurinamo-239795
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/fortum-latvia-jelgavas-biomasas-kogeneracijas-stacija-plano-dedzinat-no-atkritumiem-iegutu-kurinamo-239795
http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=179
https://www.fortum.lv/media/2019/02/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-sakotnejo-sabiedrisko-apspriesanu-0
https://www.fortum.lv/media/2019/02/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-sakotnejo-sabiedrisko-apspriesanu-0
https://www.fortum.lv/media/2019/02/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-sakotnejo-sabiedrisko-apspriesanu-0
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http://www.enviro.lv/index.php/2019/02/06/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-

kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-sakotnejo-

sabiedrisko-apspriesanu/ 

6) Publikācija Laikrakstā “Zemgales ziņas” 

7) Publikācija Laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis” 

 

Informācija Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā: 

 

  

http://www.enviro.lv/index.php/2019/02/06/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-sakotnejo-sabiedrisko-apspriesanu/
http://www.enviro.lv/index.php/2019/02/06/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-sakotnejo-sabiedrisko-apspriesanu/
http://www.enviro.lv/index.php/2019/02/06/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-sakotnejo-sabiedrisko-apspriesanu/
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Informācija Zemgales ziņas mājas lapā sadaļā:  
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Informācija Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: 
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Informācija SIA Fortum Latvija mājas lapā: 
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Informācija Enviroprojekts mājas lapā: 
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Publikācija Laikrakstā “Zemgales ziņas” 
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Publikācija Laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis” 
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1.2.  Piegulošo zemju īpašnieku informēšana 

 

Apliecinājumi par izsūtītajām vēstulēm nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru nekustamie 

īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju 

 

 

 

Adresātu saraksts iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam, satur ierobežotas pieejamības 

informāciju. 
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1.3. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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1.4. Informācija par iesniegtajiem sabiedrības priekšlikumiem 

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols pievienots šim pārskatam. Sabiedriskās 

apspriešanas laikā tika saņemta viena elektroniskā vēstule, citas vēstules, e-pasti vai cita 

veida priekšlikumi netika saņemti. 

 

Nr. Priekšlikums/ jautājums Kā priekšlikums tiks ņemts vērā 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotie jautājumi 

1. Vai kurināmā pieņemšanas punktā būs 

smaku emisijas (t.sk. žurkas un mušas), 

pārstrādājot atkritumus. 

Atkritumi SIA “Fortum Latvia” netiks 

pārstrādāti, bet slēgtā automašīnā piegādāts 

no atkritumiem iegūtais kurināmais, kas tiks 

novirzīts uz slēgtu izkraušanas vietu. Tādejādi 

smaku emisijām nevajadzētu raksties. 

Detalizēta analīze tiks veikts ietekmes uz vidi 

novērtējuma ziņojuma izstrādes laikā. 

2. Vai plānots līdzsadedzināt Jelgavā un 

Latvijā radītos atkritumus, vai importēt 

tos no ārzemēm un tos pārstrādāt? 

Tiek plānots, ka tiks izmantots vietējais 

resurss no reģiona. 

3. Vai (reģionā) ir šādas pārstrādes 

iekārtas, kas šādu degvielu ražo? 

Jā, Jelgavas rajonā ir poligons “Brakši”, kur ir 

šķirošanas rūpnīca. 

4. Cik būtiski jāpārbūvē katls un vai katlā 

var dedzināt kaut ko alternatīvu? 

Katls nav jāpārbūvē, jo jau sākotnēji, 

konsultējoties ar kalta ražotāju, tika 

paredzēta dažāda kurināmā izmantošana. 

5. Kur tiks apglabāti toksiskie pelni? Paredzēts, ka toksiskie pelni neradīsies. 

Detalizēta analīze tiks veikts ietekmes uz vidi 

novērtējuma ziņojuma izstrādes laikā. 

6. Vai kā kurināmais tiks sadedzinātas 

automašīnu riepas? 

Paredzēta NAIK ražošana no sadzīves 

atkritumiem. 

7. Vai šajā iekārtā netiks dedzināta tikai 

plastmasa? 

Nē, tiks dedzināts kurināmais ar noteiktu 

ķīmisko sastāvu un fizikālajiem parametriem. 

8. Cik pilsētu centros notiek šāda 

atkritumu dedzināšana? 

Atkritumu līdzsadedzināšana ir plaši izplatība, 

piemēram, Zviedrijā ir Fortum stacija, kas 

atrodas pilsētas centrā. 

Elektroniskā vēstulē uzdotais jautājums (27.02.2019) 

1. Kādus atkritumus ir plānots dedzināt? 

To veidi, mitrums, no kurām valstīm 

potenciāli varētu importēt). 

Plānots līdzsadedzināt speciāli sagatavotus, 

šķirotus, nebīstamus sadzīves atkritumus (no 

atkritumiem iegūto kurināmo). Ietekmes uz 

vidi novērtējuma ziņojuma izstrādes gaitā tiks 

izvērtēts kurināmā sastāvs. Plānots, ka, 

galvenokārt, no atkritumiem iegūtu kurināmo 

piegādās ražotāji no Latvijas. 
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1.5. Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, kas saņemti 

paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešanas 

laikā 
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Atbildes un skaidrojumi par jautājumiem, kas saņemti paredzētās darbības IVN sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā 

 

Nr. Jautājums Skaidrojums 

Iesniegums kurš reģistrēts VPVB 01.03.2019., Nr. 5-01/392 

1. ..veikt izpēti kādi būs sabiedrības ieguvumi no 
koģenerācijas stacijā veiktās atkritumu 
līdzsadedzināšanas paralēli līdz šim 
izmantotajiem kurināmā veidiem. Procentuāli cik 
lielā mērā varētu samazināties apkures tarifs un 
vai tas sekmēs atkritumu tarifa samazinājumu 
Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem 

IVN ziņojuma 7.nodaļā sniegta informācija par paredzētās darbības īstenošanas rezultātā 
sagaidāmajiem sociāli ekonomiskajiem aspektiem. Galvenie ieguvumi Jelgavas pilsētas 
iedzīvotājiem un pilsētai:  

- stabilākas, konkurētspējīgākas un ilgtermiņā zemākas siltumenerģijas un  atkritumu 
apsaimniekošanas cenas; 

• mazāks atkritumu apjoms, kas nonāk atkritumu poligonos; 
• tīrāka vide; 
• pilnvērtīgāka resursu izmantošana pilsētā, kas samazinās energoresursu importu un 

stiprinās pilsētas un valsts enerģētisko neatkarību; 
• atbildīgāka attieksme pret atkritumu šķirošanu iedzīvotāju vidū; 
• Jelgavas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas sistēma kļūs par vienu no 

modernākajām Latvijā. 
 

Attiecībā uz siltumenerģijas tarifu, to ietekmē dažādi faktori un veido vairākas izmaksu 
komponentes, no kurām lielākā ir kurināmā izmaksas. Tā kā NAIK ir lētāks resurss nekā šķelda, 
kura tiek izmantota koģenerācijas stacijā šobrīd, tad kurināmā izmaksas, izmantojot NAIK, 
samazināsies. Tas atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas tarifa samazinājumu. Sniegt tarifa 
samazinājuma prognozes šobrīd ir pāragri,  jo NAIK līdzsadedzināšanu testa režīmā plānots 
sākt vien pēc diviem gadiem.  
Attiecībā uz maksu par atkritumu apsaimniekošanu - visnevēlamākā rīcība ir arī visdārgākā - 
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Nr. Jautājums Skaidrojums 

noglabāt atkritumus poligonā. Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā 
“Brakšķi” nupat palielinājās. Tas turpinās pieaugt arī nākotnē, jo katru gadu pieaugs dabas 
resursa nodoklis. Tā kā tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā  ir viena 
no maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu komponentēm, tad, samazinot to 
atkritumu daudzumu, kas jāapglabā poligonā, zemākas būs atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas un attiecīgi arī maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem. 
 

2. … izvērtēt riska faktorus, kas ietekmēs iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, radīs riskus sabiedrības veselībai, 
ņemot vērā, ka rūpnīcas teritorija robežojas ar 
privāto apbūvi, un 150m attālumā atrodas 
daudzstāvu dzīvojamais masīvs, kā arī privātā 
mazstāvu apbūve 

IVN ziņojuma izstrādes ietvaros veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, tajā 
skaitā arī izvērtēti riska faktori, piemēram,  veikts gaisa kvalitātes novērtējums plānotās 
darbības ietvaros; iespējamās smaku izplatības novērtējums; paredzētās darbības radītā 
trokšņa, vibrācijas, un to ietekmes novērtējums; augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes 
ūdeņu piesārņojuma iespējamības novērtējums; notekūdeņi raksturojums, u.c. faktori (sīkāka 
informācija atrodama IVN ziņojuma 5. un 6. nodaļās). 

3. …paredzēt scenāriju, ka atkritumu 
līdzsadedzināšanai atļauts izmantot tikai to 
kurināmo, kas iegūts atkritumu poligonā Brakšķi 
un paredzēt kontroles mehānismu, lai nepieļautu 
dedzināmās masas ievešanu no citām pilsētām 
vai valstīm. 

IVN ziņojumā novērtēts, ka  SIA “Fortum Latvia” NAIK nepieciešamajā apjomā un kvalitātē 
iegādāsies no NAIK ražotāja.  Iespējamais NAIK piegādātājs, piemēram, varētu būt SIA 
“Jelgavas komunālie pakalpojumi” no atkritumu šķirošanas stacijas “Brakšķi”, ar kuru ir 
noslēgts nodomu protokols par sadarbību. Līguma sarunas par detalizētiem sadarbības 
nosacījumiem ir paredzētas pēc IVN procedūras pabeigšanas. Šķirošanas stacijai “Brakšķi” ir 
vairākas konkurētspējīgas priekšrocības: 

1) tā atrodas tepat pie Jelgavas, kas nozīmē zemākas transporta izmaksas un ērtāku 
loģistiku. NAIK, līdzīgi kā šķeldu, nav ekonomiski izdevīgi vest no tālienes; 

2) ir uzstādītas un darbojas NAIK ražošanas iekārtas; 
3) ir nepieciešamā pieredze NAIK ražošanā atbilstoši klienta noteiktajiem kvalitātes 

standartiem. 

Mūsu primārais mērķis ir sadarboties ar šķirošanas staciju un poligonu “Brakšķi”. Tomēr, lai 
sasniegtu nepieciešamo 30 000 t apjomu gadā, mēs plānojam sadarboties arī ar citiem 
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Nr. Jautājums Skaidrojums 

atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, lai pārstrādes procesa atlikumi nav jānoglabā poligonos.  
Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā prioritārs statuss ir noteikts Latvijas 
teritorijā radīto atkritumu apstrādei un reģenerācijai, aizliedzot un stingri regulējot atkritumu 
ievešanu Latvijas teritorijā apglabāšanai un sadedzināšanai. Valsts teritorijā strādājošajām 
atkritumu reģenerācijas iekārtām pirmkārt ir jānodrošina valsts un reģionu atkritumu 
apsaimniekošanas plānu izpilde. 

4. .. izvērtēt uzņēmuma rīcību, sabiedriskās 
apspriešanas laikā uzrādot potenciāli 
līdzsadedzināmo atkritumu paraugus, kas faktiski 
neatbilda tiem kritērijiem, par kuriem tika 
informēti iedzīvotāji. Maldīgas informācijas 
sniegšana (kā to secināja klātesošā uzņēmuma 
CEMEX pārstāve) neveicina sabiedrības 
uzticēšanos uzņēmumam un vieš šaubas par 
labiem mērķiem un darbu sabiedrības interesēs. 

Projekta sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā tika rādīts reprezentatīvs paraugs no NAIK 
ražotāja, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par NAIK. IVN ziņojumā sniegta informācija par NAIK 
paraugiem, kas tika analizēti IVN ziņojuma izstrādes laikā. IVN Ziņojuma izstrādes gaitā tika 
veiktas analīzes NAIK paraugiem no šķirošanas stacijas un poligona “Brakšķi” un paraugiem no 
sadzīves atkritumu poligona “Getliņi”, testēšanas rezultātu pārskati apkopoti IVN ziņojuma 
1.8.nodaļā, 1.3. tabulā. Vēlamies piebilst, ka rādītais paraugs atbilst mūsu kvalitātes prasībām, 
bet līdzīgi kā ar šķeldu, mēs plānojam izmantot zemākās iespējamās kvalitātes kurināmo, kura 
sadedzināšanai ir piemērotas mūsu tehnoloģijas, piemēram, zemāka siltumspēja un augstāks 
mitruma saturs Tas ļauj būtiski palielināt NAIK ražošanas apjomu no atkritumu masas, kas tiek 
vesta uz apglabāšanu.   

5. … sniegt pārliecinošus argumentus, kas kliedētu 
šaubas, ka šis nav biznesa projekts uzņēmumam 
Fortum Latvia, SIA peļņas vairošanai, bet gan ir 
win-win projekts, kas ļaus samazināt pilsētas 
atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu 
daudzumu vienlaicīgi veicinot siltuma tarifu 
paredzamību un stabilitāti. 

IVN ziņojuma 7.nodaļā sniegta informācija par paredzētās darbības īstenošanas rezultātā 
sagaidāmajiem sociāli ekonomiskajiem aspektiem.  

Atkritumu reģenerācijas iespēja SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā nodrošinās 
pārstrādei nederīgu atkritumu izmantošanu kā energoresursu, vienlaicīgi samazinot poligonos 
apglabājamo atkritumu apjomu par 30 tūkst. t/gadā. Galvenais NAIK piegādātājs varētu būt 
šķirošanas stacija un poligons “Brakšķi”, ar kuru ir noslēgts nodomu protokols par sadarbību 
un no kura nākotnē varētu lietderīgi izmantot visus nepārstrādājamos atkritumus, kas atbilst 
NAIK kvalitāte prasībām. 

Attiecībā uz maksu par atkritumu apsaimniekošanu - visnevēlamākā rīcība ir arī visdārgākā, tā 
ir atkritumu noglabāšana poligonā. Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā 
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Nr. Jautājums Skaidrojums 

“Brakšķi”  nupat palielinājās. Tas turpinās pieaugt arī nākotnē, jo katru gadu pieaugs dabas 
resursa nodoklis. Tā kā tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā ir viena 
no maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu komponentēm, tad, samazinot to 
atkritumu daudzumu, kas jāapglabā poligonā, zemākas būs atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas un attiecīgi arī maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem.Attiecībā uz 
siltumenerģijas tarifu, to ietekmē dažādi faktori un veido vairākas izmaksu komponentes, no 
kurām lielākā ir kurināmā izmaksas. Tā kā NAIK ir lētāks (tuvu pie 0 vērtības vai pat negatīva 
vērtība) resurss nekā šķelda, kura tiek izmantota koģenerācijas stacijā šobrīd, tad kurināmā 
izmaksas, izmantojot NAIK, samazināsies, tāda ir mūsu pieredze citās valstīs. Tas atstās 
pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas tarifu. Kā ikvienā biznesā, arī mums ir svarīga 
konkurētspēja, lai savu produktu varētu pārdot pēc iespējas plašāk. Lai palielinātu 
konkurētspēju, ir jāsamazina izmaksas, ko NAIK izmantošana enerģijas ražošanā nodrošinās.  

Sniegt siltumenerģijas tarifa samazinājuma prognozes šobrīd ir pāragri, bet ilgtermiņā mēs 
prognozējam, ka gan gāzes, gan šķeldas cena turpinās pieaugt un, jo vairāk varēsim izmantot 
lētākus resursus, jo lētāka būs siltumenerģijas cena. NAIK līdzsadedzināšanu testa režīmā 
plānots sākt vien pēc diviem gadiem, līdz ar to šobrīd nav iespējams aprēķināt precīzu ietekmi 
uz siltumenerģijas gala cenu Jelgavas iedzīvotājiem.  

6. … pārliecināties par uzņēmuma spēju veikt visas 
nepieciešamās investīcijas, uzlabojot dūmgāzu 
kontroles un trauksmes sistēmu, neatbilstoša 
sadegšanas procesa gadījumā, spēju uzstādīt 
nepieciešamās filtrēšanas sistēmas un izvērtē tai 
paredzamās investīcijas būs iespējams atpirkt, 
uzsākot atkritumu dedzināšanu 

SIA “Fortum Latvia” ir izvērtējuši visus nepieciešamie tehnoloģiskos risinājumus, kas saistīti ar 
paredzētās darbības īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā vides 
aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Papildus vērtējumus un izpētes saistībā ar 
nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu veikuši koģenerācijas stacijas iekārtu ražošanas 
uzņēmums Valmet Technologies Oy un NAIK pieņemšanas zonas iekārtu ražotājs BMH 
Tehnologies Oy.  Plānotais investīciju apjoms dūmgāzu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai, 
dūmgāzu monitoringa sistēmas pilnveidošanai un NAIK kurināmā pieņemšanas un padeves 
sistēmas uzbūvēšanai ir 3 līdz 5 MEUR. 

7. Kādā veidā paredzēts kontrolēt dažādo ķīmisko  Līdzsadedzinot NAIK, dūmgāzu attīrīšanai uzstādīsim papildus aktivētās ogles uzglabāšanas un 
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elementu, tai skaitā skābju un smago metālu 
daudzumu nonākšanu atmosfērā, pieņemot, ka 
atkritumu sastāvs ir nepārtraukti mainīgs 
atšķirībā no, piemēram, koksnes šķeldas. 

dozēšanas sistēmu  un papildus kontroles iekārtas, kas nodrošinās videi un cilvēkiem drošu 
sadedzināšanas procesu.  

Izmešu, jo īpaši smago metālu, dioksīnu un furānu, emisiju kontrolei ir svarīgi nodrošināt 
pastāvīgi augstu sadedzināšanas temperatūru 850 °C. Temperatūrai ir būtiska loma, īpaši, ja 
tiek izmantoti atkritumi. Dioksīni un furāni rodas nepilnīgas sadegšanas rezultātā – pie 
nepietiekami augstas sadegšanas temperatūras un pie nepietiekama skābekļa daudzuma 
sadegšanas procesā. 850 °C  ir tā temperatūra, pie kuras tiek likvidēti kaitīgie izmeši, kas 
sadegšanas procesā var rasties. Mūsu koģenerācijas stacijā notiek kontrolēts sadegšanas 
process, kur rūpīgi tiek sekots līdzi un tiek uzraudzīti visi parametri. Nodrošinot 850 °C vismaz 
divas sekundes, mēs varam būt droši, ka ievērosim noteiktās izmešu normas. Bez tam, mūsu 
sadedzināšanas iekārtā atsevišķās kurtuves daļās temperatūra ir ap 1000 °C, tādēļ par iespēju 
uzturēt nepieciešamo temperatūras režīmu esam pārliecināti. Gadījumā, ja temperatūra 
kurtuvē tuvosies 850 °C robežai, automatizētā vadības sistēma reaģēs, temperatūras 
uzturēšanai nekavējoties ieslēdzot gāzes vai dīzeļdegvielas degli. Tomēr, ja pienāk brīdis, kad 
jebkādu iemeslu dēļ šādu temperatūru nebūs iespējams uzturēt virs 850°C, NAIK 
līdzsadedzināšana tiks pārtraukta. Papildus smagos metālus, dioksīnus un furānus dūmgāzēs 
absorbēs aktivētās ogles un bikarbonāta (dzeramās sodas) injekcijas iekārta. 

Emisijas tiks nepārtraukti datorizēti uzraudzītas un kontrolētas un nepārtrauktā monitoringa 
iekārta tiks regulāri pārbaudīta un kalibrēta,  Papildus tiks veikti dioksīnu un furānu, amonjaka, 
kā arī smago metālu mērījumi, saskaņā ar 24.05.2011. MK noteikumiem nr.401 „Prasības 
atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”. Dioksīni un furāni 
tiks mērīti laboratoriski ne retāk kā 2 reizes gadā, bet pirmajā iekārtas darbības gadā - vismaz 
reizi 3 mēnešos. Paredzēts, ka faktiskajiem izmešu diennakts rādījumiem būs iespējams sekot 
līdzi uzņēmuma mājas lapā. Arī laboratoriski veikto mērījumu rezultāti būs publiski pieejami. 
IVN izstrādes ietvaros veiktie piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini rāda, ka, izmantojot plānoto 
dūmgāzu attīrīšanas sistēmu, netiks pārsniegti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 
“Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie piesārņojošo vielu robežlielumi un mērķlielumi, kā arī 
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Labāko pieejamo tehnoloģisko risinājumu vadlīnijās minētie piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes 
novērtējuma līmeņi. 

8. Lūdzu iepazīties ar SIA “Geo Consultants” 
ziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējumu 
Daugavpils pilsētā un ņemt vērā kopsakarības ar 
Jelgavas potenciālo projektu, iespējams, veikt 
līdzīgu pētījumu.  

IVN izstrādātāji ir iepazinušies ar SIA “Geo Consultants” ziņojumu par ietekmes uz vidi 
novērtējumu Daugavpils pilsētā.  

IVN izstrādes ietvaros veikta virkne novērtējumu, aprēķinu un pētījumu, lai novērtētu 
paredzētās darbības ietekmi uz vidi: Gaisa kvalitātes novērtējums; SEG emisijas veidu un 
apjomu novērtējums; Paredzētās darbības radītā trokšņa izplatīšanās modelēšana; Pētījums 
par koģenerācijas stacijas iekārtu darbību līdzsadedzinot NAIK; NAIK pieņemšanas zonas 
tehnoloģisko iekārtu vērtējums. 

Iesniegums kurš reģistrēts VPVB 01.03.2019., Nr. 5-01/401 

1. Lūgums pārtraukt IVN, jo paredzētā darbība ir 
pretrunā likuma “Par piesārņojumu” 14.panta 
pirmajai daļai. 

Ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto 
programmu Nr. 5-03/3, kas izsniegta ņemot vērā iesniegumu kurš reģistrēts VPVB 
01.03.2019., Nr. 5-01/401. 

2. Lūgums izstrādājot IVN programmu izvirzīt virkni 
prasību attiecībā uz trokšņa novērtējumu 

Ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto 
programmu Nr. 5-03/3, kas izsniegta ņemot vērā iesniegumu kurš reģistrēts VPVB 
01.03.2019., Nr. 5-01/401, tajā skaitā šo lūgumu 

3. … nodrošināt transporta plūsmu tālāk no 
dzīvojamām mājām, transportēt izejvielas darba 
dienās no 8-20, pilnībā neveikt piegādes 
brīvdienās un svētku dienās. 

Izvērtējot ražošanas nepieciešamību un drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi vairāk 
nekā 16000 Jelgavas mājsaimniecībām un 172 juridiskajiem klientiem – skolām, bērnudārziem, 
sabiedriskajām iestādēm, kurināmā piegāde tiks veikta darba dienās no pulksten 8:00-20:00, 
apkures sezonas laikā, ja būs nepieciešams,  arī sestdienās un svētku dienās. Satiksmes 
maksimālā intensitāte diennaktī būtiski nemainīsies, bet vidēji gadā, lai saražotu lielāku 
enerģijas apjomu, satiksmes intensitāte uz pilsētas ielām, valsts un reģionālajiem autoceļiem 
palielināsies par 12 automašīnām dienā, kas vērtējama kā nebūtiska ietekme pie esošās 
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Tērvetes un Rūpniecības ielas krustojuma noslodzes – 10 000 automašīnas diennaktī. 

4. … lūdzam novērtēt iespējas nodrošināt 
atbilstošus dzēšanas darbus, ja aizdegsies 
teritorijā esošie atkritumi vai sāksies nekontrolēta 
degšana iekārtā esošiem atkritumiem, tai skaitā 
NAIK. … 

Koģenerācijas stacijas teritorijā nav paredzēts uzglabāt un uzkrāt NAIK. NAIK uzglabāšanas 
tvertne ar tilpumu 800 m3 ir slēgta tipa un paredzēta tūlītējai NAIK izmantošanai. Tajā esošais 
NAIK tiks izmantots vienas līdz divu diennakšu laikā. Līdz ar to NAIK krājumi koģenerācijas 
stacijā neveidosies, līdz minimumam samazinot NAIK pašaizdegšanās risku.  

Ugunsdrošības pasākumi koģenerācijas stacijā izplānoti ņemot vērā Latvijas LBN 201-10 
“Būvju ugunsdrošība” prasības.  

Lai maksimāli novērstu ar koģenerācijas stacijas iekārtu apsaimniekošanu saistītos riskus, tā 
darbībā jau tiek un tiks nodrošināta virkne pasākumi šādu risku samazināšanai, kā, piemēram, 
NAIK pieņemšanas punkta projektēšana atbilstoši likumdošanas prasībām (ugunsdzēsība, 
zibens novadīšana), trauksmes automātiskās sistēmas ierīkošana infrastruktūras telpās, 
tehnoloģisko iekārtu aprīkošana ar automātisko vadības un brīdināšanas sistēmu, ar 
ugunsdrošības sensoriem un atsevišķām paaugstinātas ugunsbīstamības iekārtām, darba 
drošības prasību ievērošanu personālam (instrukcijas, rīcības plāni avāriju gadījumos, 
apmācības, individuālie darba aizsardzības līdzekļi). 

Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus veiksmīgai evakuācijai, 
koģenerācijas stacijā strādā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma. Funkcionē sadalītās kontroles sistēma, kas orientēta uz to, ka neviens atsevišķs 
bojājums vadības sistēmā nevar izraisīt vienlaicīgu darbgatavības zudumu normālajā un 
rezerves darbības režīmā esošajās iekārtās. Vadības panelis, tāpat kā katra no iekārtām 
atsevišķi, aprīkota ar avārijas slēdzi. 

Periodiski koģenerācijas stacijas tehnoloģiskā procesa iekārtām tiek veiktas ekspertu 
pārbaudes to drošas ekspluatācijas nodrošināšanai. 
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Plašāka informācija sniegta IVN ziņojuma 6.nodaļā. 

5. Lūdzam nodrošināt smaku, kā arī piesārņojošo 
vielu koncentrācijas modelēšanu,… 

Ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto 
programmu Nr. 5-03/3, kas izsniegta ņemot vērā iesniegumu kurš reģistrēts VPVB 
01.03.2019., Nr. 5-01/401. 

Potenciālais smaku emisijas avots SIA ”Fortum Latvia” teritorijā varētu būt NAIK pieņemšana 
zona, 2. un 3. alternatīvas gadījumā. NAIK atkritumu sastāvs ir ar ļoti zemu smaku izraisošu 
potenciālu - plastmasa, kartons, papīrs, tekstils un otrreizējā nebīstamā koksne. NAIK 
pieņemšana, izbēršana un pirmsapstrāde paredzēta slēgtā vidē – NAIK pieņemšanas zonā. Lai 
novērstu putekļu un smaku izplatību apkārtējā vidē, NAIK pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts 
gaisa retinājums un tā attīrīšana, izmantojot mehānisko filtru un ogles filtrēšanas sistēmu. 

Smaku izkliedes aprēķini SIA ”Fortum Latvia” paredzētajai darbībai - NAIK pieņemšanai un 
uzglabāšanai Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A netika veikti, jo tika izmantoti publiski pieejama 
informācija par smaku aprēķiniem līdzīgu darbību ietekmes uz vidi novērtējumam.  

IVN ietvaros veikts Gaisa kvalitātes novērtējums.  

6. … novērtēt žurku, mušu, dažādu parazītu un tml. 
Vairošanās un barošanās iespējas… iespējamo 
saslimšanas risku pieaugumu. 

Kurināmā NAIK piegāde tiks veikta ar autotransportu slēgtā konteinerā. NAIK pārkraušana un 
glabāšana paredzēta slēgtā būvē, ne ilgāk par divām diennaktīm, nepieļaujot NAIK nokļūšanu 
apkārtējā vidē,  kā rezultātā nav sagaidāmi jautājumā minētie riski.  

Ņemot vērā, ka NAIK ražošanas vietās atkritumu šķirošanas līnijas atdala bioloģiskos 
atkritumus un tie tiek novietoti kompostēšanas laukumos vai biogāzes ražošanas vietās, tikai 
ļoti neliela daļa no kopējā NAIK sastāva, būs bioloģiskie atkritumi (piemēram, pārtikas un 
dārza atkritumu piemaisījumi), kas var radīt potenciālos riskus minētajām problēmām.  

7. Novērtēt iecerētās darbības radītā piesārņojuma 
ietekmi uz iedzīvotāju dzīvesvietā atklāti 

Ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto 
programmu Nr. 5-03/3, kas izsniegta ņemot vērā iesniegumu kurš reģistrēts VPVB 
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audzētiem augļiem, dārzeņiem, augļiem, to 
lietošanu uzturā. 

01.03.2019., Nr. 5-01/401. 

IVN ietvaros veikts Gaisa kvalitātes novērtējums. Paredzēts, ka faktiskajiem izmešu diennakts 
rādījumiem būs iespējams sekot līdzi uzņēmuma mājas lapā.   

IVN izstrādes ietvaros veiktie piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini rāda, ka, izmantojot plānoto 
dūmgāzu attīrīšanas sistēmu, netiks pārsniegti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 
“Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie piesārņojošo vielu robežlielumi un mērķlielumi, kā arī 
Labāko pieejamo tehnoloģisko risinājumu vadlīnijās minētie piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes 
novērtējuma līmeņi, un neradīs papildus ietekmi  uz piemājas dārzos audzētajiem augiem, 
dārzeņiem un augļiem.  

8. 1)No kurienes tiks iegūts NAIK, vai tas tiks iegūts, 
no Latvijā saražotiem atkritumiem, vai tiks 
importēts? 

Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā prioritārs statuss ir noteikts Latvijas 
teritorijā radīto atkritumu apstrādei un reģenerācijai, aizliedzot un stingri regulējot atkritumu 
ievešanu Latvijas teritorijā apglabāšanai un sadedzināšanai. Valsts teritorijā strādājošajām 
atkritumu reģenerācijas iekārtām pirmkārt ir jānodrošina valsts un reģionu atkritumu 
apsaimniekošanas plānu izpilde. 
Šobrīd Latvijas poligonos nonāk vairāk nekā  800 000 t atkritumu gadā, no kuriem vismaz pusi 
varētu izmantot reģenerācijai enerģijā. Pat raugoties ilgtermiņā,  NAIK ražošanai Latvijā būs 
pieejamas 200 000 – 250 000  t nepārstrādājamo atkritumu. Iespējamais NAIK piegādātājs, 
piemēram, varētu būt SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” no atkritumu šķirošanas stacijas 
un poligona “Brakšķi”, kur jau šobrīd notiek NAIK ražošana. IVN ziņojumā vērtēts, ka NAIK 
piegādātājam noteicošais būs SIA “Fortum Latvia” noteikto nosacījumu NAIK kvalitātei 
ievērošana. 

 2)Kādas prasības tiks izvirzītas NAIK, kā tiks 
pārbaudīta šo prasību izpilde? 

SIA “Fortum Latvia” NAIK noteiktajā apjomā un kvalitātē iegādāsies no tā ražotāja.  NAIK tiek 
ražots no nebīstamajiem atkritumiem (piemēram, plastmasas, kartona, papīra, tekstila un 
koksnes), kuru apstrādes rezultātā izveidota vienveidīga kurināmā masa, ko iespējams 
izmantot kā papildu kurināmo enerģijas ieguvei. IVN Ziņojuma izstrādes gaitā tika veiktas 
analīzes NAIK paraugiem no Jelgavas atkritumu šķirošanas stacijas “Brakšķi” un paraugiem no 
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sadzīves atkritumu poligona “Getliņi”, testēšanas rezultātu pārskati apkopoti IVN ziņojuma 
1.3. tabulā. Laboratorijas testos iegūtie NAIK materiālu rezultāti sniedz sekojošus kurināmā 
kvalitāti raksturojošos rādītājus (vidēji): 

• Mitums: 21% (variācijas koeficients*  40%) 

• Neto siltumspēja: 21 MJ/kg (variācijas koeficients 20%) 

• Pelnu saturs: 13% (variācijas koeficients 10%) 

• Hlors: 0,5% (variācijas koeficients 29%) 

• Dzīvsudrabs: 0,1 mg/kg (0,0056 mg/MJ) 

Atbilstoši  LVS EN 15359:2017 “Cietais reģenerētais kurināmais. Specifikācijas un klases” 
klasifikācijai, NAIK paraugu kvalitāte atbilst 3.klasei (robežvērtības: neto siltumspēja ≥ 15 
MJ/kg, - hlors (Cl) ≤ 1,0 %, dzīvsudrabs (Hg) - vidējais lielums ≤ 0,08 mg/MJ; 80.procentile ≤ 
0,16 mg/MJ).  

NAIK sastāva un kvalitātes atbilstību prasībām kontrolēs gan NAIK piegādātāji, gan Fortum. 
NAIK kvalitātes kontrole tiks nodrošināta, veicot regulāru paraugu ņemšanu NAIK 
sagatavošanas vietās. Kurināmā piegādātājiem līgumos tiks noteiktas kvalitātes prasības pelnu 
saturam, hlora saturam un dzīvsudraba saturam, kam piegādātāji veiks kvalitātes kontroli un 
analīzes. 

Fortum veiks rūpīgu katra NAIK piegādātāja auditu, lai pārliecinātos par viņu spējām 
nodrošināt atbilstošas kvalitātes NAIK, kā arī regulāri kontrolēs, lai piegādātāji NAIK ražošanas 
vietā veiktu nepārtrauktu kvalitātes kontroles uzraudzību un atbilstošas NAIK kvalitātes 
pārbaudes akreditētā laboratorijā. Piegādātajam NAIK , lai pārliecinātos par kvalitāti, Fortum 
regulāri, vienu reizi nedēļā, noteiks sekojošus būtiskos parametrus: hlors, siltumspēja, 
mitrums, pelnainība, blīvums. Siltumnīcefekta gāzu apjoma novērtēšanai NAIK tiks noteikta 



35 
 

Nr. Jautājums Skaidrojums 

biomasas frakcija (biomasas izcelsmes oglekļa attiecība pret kopējo oglekļa attiecību). Paraugu 
ņemšanu un analīžu veikšanu pēc SIA “Fortum Latvia” pieprasījuma nodrošinās LR vai ES 
valstīs akreditēta laboratorija.   
 

 3)Kur tas tiks uzkrāts pirms piegādes SIA “Fortum 
Latvia”, kur notiks tā sajaukšana ar šķeldu? 

NAIK uzkrāšana pirms piegādes SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijai notiks pie NAIK 
ražotājiem.    
NAIK jau atbilstošā kvalitātē tiks piegādāts no NAIK ražotāja un tiks pieņemts pieņemšanas 
punktā, kas būs slēgta tipa būve. Pieņemšanas zonā būs 800 m3 NAIK uzglabāšanas bunkurs, 
kas nodrošinās ražošanas procesam nepieciešamo NAIK līdz divām diennaktīm. 
No NAIK uzglabāšanas bunkura kurināmais pa slēgtu padeves līniju tiks padots uz esošo 
kurināmā līniju, kur tas sajauksies ar biomasu un/vai kūdru, un tiks nogādāts uz kurtuvi.  

 4)Kā NAIK tiks transportēts?  Kurināmā piegādes līdz šim ir organizētas un tiks organizētas ar kravas automašīnām. NAIK 
piegādās ar slēgtu autotransportu.  

 5)Cik ilgi plānots uzglabāt NAIK SIA “Fortum 
Latvia” teritorijā, kādos apjomos? 

Pieņemšanas zonā būs NAIK uzglabāšanas bunkurs ar ietilpību līdz 800 m3, kurā NAIK tiks 
uzglabāts tad, kad koģenerācijas stacijā notiks NAIK līdzsadedzināšana. Atvestais NAIK no 
uzglabāšanas bunkura tiks izlietots divu diennakšu laikā, nodrošinot nepārtrauktu atvestā 
NAIK izmantošanu un krājumu neveidošanos. Ārpus slēgtā tipa uzglabāšanas  bunkura NAIK 
netiks uzglabāts. 

 6)Kā tiks nodrošināta NAIK apsaimniekošana, ja 
tie izrādīsies neatbilstoši sadedzināšanai? 

Iespējamība, ka piegādātajam NAIK, kas ražots no nebīstamajiem sadzīves atkritumiem, var 
būt reģenerācijai nederīgi piemaisījumi, piemēram, būvmateriālu atkritumi, liela izmēra 
atkritumi u.c. ir minimāla, tomēr, lai izvairītos no riskiem un novērstu neatbilstošu atkritumu 
nonākšanu kurtuvē, NAIK pēc izkraušanas NAIK pieņemšanas zonā tiks vizuāli pārbaudīts un 
novirzīts uz NAIK pirmsapstrādes iekārtām (sākumā sijāšana un, ja nepieciešams, papildus uz 
smalcināšanu). NAIK vizuālā pārbaude nodrošinās arī to, ka kurtuvē nenonāks ar eļļu 
piesārņots kurināmais. Ar magnētu tiks atlasīti metālu saturoši piemaisījumi. Neatbilstoši 
atkritumi, tiks atsevišķi uzkrāti konteinerā kurināmā pieņemšanas un uzglabāšanas zonā, un 
nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kam ir atļauja attiecīgā atkritumu veida 
apsaimniekošanai. Precīzs sadedzināšanai nederīgu atkritumu daudzums šobrīd nav 
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prognozējams, bet šāda nepiemērota materiāla apsaimniekošana, saskaņā ar NAIK piegādes 
līguma nosacījumiem, būs paša NAIK piegādātāja atbildība.  

9. … sniegt vērtējumu kā no ārvalstīm importēto 
atkritumu sadedzināšana varētu ietekmēt Latvijas 
ilgtermiņa saistības attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanu…. Vai atbilstoši ES regulējumam 
atkritumu sadedzināšana ir uzskatāma par 
atkritumu reģenerāciju, kā arī vai par tādu tiks 
uzskatīta arī nākotnē. 

Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā prioritārs statuss ir noteikts Latvijas 
teritorijā radīto atkritumu apstrādei un reģenerācijai, aizliedzot un stingri regulējot atkritumu 
ievešanu Latvijas teritorijā apglabāšanai un sadedzināšanai. Valsts teritorijā strādājošajām 
atkritumu reģenerācijas iekārtām pirmām kārtām ir jānodrošina valsts un reģionu atkritumu 
apsaimniekošanas plānu izpilde.  
Atkritumu reģenerācijas iespēja SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā nodrošinās 
pārstrādei nederīgu atkritumu izmantošanu kā energoresursu, vienlaicīgi samazinot poligonos 
apglabājamo atkritumu apjomu par 30 tūkst. t/gadā. Šobrīd Latvijas poligonos nonāk vairāk 
nekā 800 000 t atkritumu gadā, no kuriem vismaz pusi varētu izmantot reģenerācijai enerģijā. 
Pat raugoties ilgtermiņā, , NAIK ražošanai Latvijā būs pieejamas 200 000 – 250 000 t 
nepārstrādājamo atkritumu. Arī Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam 
paredzēts izvērtēt iespējas sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas būvniecībai Latvijā, lai 
īstenotu Latvijai saistošo ES mērķu izpildi. 

Reģenerācijas iekārtu izveide, ņemot vērā ES politiku attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas 
sektoru aprites ekonomikas koncepta ietvaros, ir neatņemama sistēmas pilnveidošanas 
sastāvdaļa, proti, saskaņā ar Eiropas Parlamenta apstiprinātajiem noteikumiem, atkritumu 
apglabāšanas kā atkritumu utilizācijas metodes īpatsvars līdz 2035.gadam ir jāsamazina līdz 
10% no radītā sadzīves atkritumu apjoma – šāds mērķis nav sasniedzams bez atkritumu 
energoreģenerācijas iekārtu izveides. Iekārtu izveide nodrošinās, ka tādi atkritumi, kuru 
pārstrāde otrreizējās izejvielās nav tehnoloģiski iespējama (vai nav ekonomiski pamatota), tiks 
nevis apglabāti atkritumu poligonā, bet izmantoti enerģijas ražošanā. 

Direktīva 2008/98/EK nosaka ka atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu uzskata par 
reģenerāciju, ja minēto darbību energoefektivitāte sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās ir līdzvērtīga vai lielāka par 0,65. Ja iekārtu energoefektivitāte ir zemāka, tad 
atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu uzskata par atkritumu apglabāšanas darbību. 
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Energoefektivitāte SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā ar NAIK līdzsadedzināšanu būs 
virs 0,80. 

10. Kā tiks apsaimniekoti pēc NAIK sadedzināšanas 
palikušie atkritumi? 

Atkritumu apsaimniekošana tiek un tiks veikta, izvēloties atbilstošus konteinerus atkritumu 
uzglabāšanai, un par katra atkritumu veida tālāku apsaimniekošanu ir noslēgts, vai tiks 
noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekošanas kompāniju, kas organizē to izvešanu tālākai 
izmantošanai vai nogādāšanai uz poligonu. 

 Par dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelnu, kas var tikt klasificēti kā bīstamie atkritumi, 
apsaimniekošanu tiks slēgts līgums ar atbilstošu atkritumu pārstrādes uzņēmumu.  Ņemot 
vērā, ka Latvijā nav šādu atkritumu pārstrādes uzņēmumu, šobrīd mēs veicam pārrunas ar 
citiem Fortum grupas uzņēmumiem par iespējamo dūmgāzu attīrīšanas sistēmas bīstamo 
atkritumu daļas eksportu un pārstrādi Lietuvā, Igaunijā vai Somijā.  

11. Veikt novērtējumu par iecerētās darbības ietekmi 
uz rūpnīcas apkārtnē esošo īpašumu vērtību. 

 SIA “Fortum Latvia” konsultējās ar sertificētiem nekustama īpašuma vērtēšanas speciālistiem, 
kuri secināja, ka plānotā darbība koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielas 73A, Jelgavā, 
apkārtnē minēto īpašumu tirgus vērtību neietekmēs vai, ja ietekmēs, tad drīzāk nenozīmīgi, 
nebūtiski. 

 

12. Veikt iedzīvotāju aptauju par ieceri Iedzīvotāju aptauju veica SKDS, laika posmā no 24.08.2020. līdz 03.09.2020., skatīt IVN 
ziņojuma 13.nodaļu un IVN Ziņojuma pielikumā pievienoto atskaiti. 

Iesniegums kurš reģistrēts VPVB 28.02.2019., Nr. 5-01/371 

1. Kā var dedzināt atkritumus pilsētā… ? Mūsdienīgas pilsētas ar ilgtspējīgu politiku jau sen atkritumu atlikumus neaprok poligonos, bet 
izmanto kā resursu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai. Pārstrādei nepiemēroto 
atkritumu kā energoresursa izmantošana ir gudrākais veids, kā attīstītās valstis samazina 
poligonos apglabāto atkritumu apjomu. Tehnoloģijas ir attīstījušās un spēj nodrošināt 
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visstingrāko vides prasību izpildi, nodrošinot  videi un veselībai drošu enerģijas ieguvi.   
Enerģijas ražotnes, kas par energoresursu izmanto atkritumus, daudzviet ir integrētas 
pilsētvidē, jo siltuma ražošanā ir svarīgi, lai ražotnes atrodas maksimāli tuvu mājokļiem, 
kuriem jānodrošina siltumapgāde.  Tāpēc pat tādās pilsētās kā Vīne, Kopenhāgena, Stokholma 
šādas un līdzīgas ražotnes atrodas pilsētā, kur tās ir daļa no pilsētvides un nodrošina videi un 
cilvēkiem drošu atkritumu atlieku pārvēršanu enerģijā. Vēlamies precizēt, ka ir paredzēts no 
atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšanu kopā ar šķeldu. NAIK saturs kopējā 
kurināmā bilancē nepārsniegs 35%.  

2. Sanāksmē tika runāts tikai par pozitīvo, vai nav arī 
negatīvie aspekti… ? 

Ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto 
programmu Nr. 5-03/3, kura ietvaros vērtēti visi iespējamie ietekmes uz vidi aspekti – gan 
pozitīvie, gan negatīvie. IVN ziņojumā ir norādītas nepieciešamās darbības un tehnoloģiskie 
risinājumi, lai iespējamos negatīvos aspektus novērstu, piemēram: 

- ir paredzēts veikt dūmgāzu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un pilnveidot dūmgāzu 
monitoringa sistēmu, lai turpinātu nodrošināt atbildīgu izmešu kontroli; 

- NAIK kurināmā pieņemšanas un padeves sistēmu paredzēts izbūvēt vistālākajā vietā 
no dzīvojamās apbūves – koģenerācijas stacijas teritorijā gar dzelzceļu, kur troksni 
slāpēs esošās uzņēmuma ēkas;  

- visas jaunās darbības notiks slēgtā ēkā, kas būtiski slāpēs to radīto troksni; 
- NAIK pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts gaisa retinājums un tā attīrīšana, izmantojot 

mehānisko filtru un ogles filtrēšanas sistēmu, lai novērstu putekļu un smaku izplatību 
apkārtējā vidē. 

3. Fortuma un citi administratīvie pārstāvji nedzīvo 
Fortum apkārtnē, tāpēc necenšas iedziļināties 
iedzīvotāju satraukumā… 

Šāds apgalvojums neatbilst patiesībai. No 68 Fortum darbiniekiem, 45 Fortum darbinieki dzīvo 
Jelgavā, tostarp arī koģenerācijas stacijas tuvumā. Fortum jelgavnieku ģimenēs ir 22 bērni, kuri 
apmeklē Jelgavas skolas, kā arī 5 pirmsskolas vecuma bērni. Fortum pievērš lielu vērību savas 
darbības ietekmei uz vidi un cilvēku veselību. Fortum ražotnēs tiek izmantotas jaunākās 
pieejamās tehnoloģijas un izmešu daudzums no ražotnēm ir  zemāks nekā pieļaujamie izmešu 
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normatīvi. Šo labo praksi mēs turpināsim arī līdzsadedzinot NAIK. 

4. Sanāksmē netika sniegta informācija par 
dokumentācijas izpildes praktisko pārbaudi 
dabā… 

Tiks veikts vides kvalitātes novērtēšanas praktisks monitorings, lai novērotu procesu atbilstību 
normatīvo aktu nosacījumiem, sekojošiem aspektiem: 

 gaisu piesārņojošo vielu emisiju kontrolei; 

 temperatūras monitorings sadegšanas kamerā; 

 patērētā ūdens uzskaitei; 

 kurināmā veida un patēriņa uzskaitei, un tā kvalitātes kontrolei; 

 ķīmisko vielu un/vai maisījumu apjoma uzskaitei; 

 NAIK analīžu veikšana; 

 ražošanas notekūdeņu kvalitātes kontrolei; 

 atkritumu kontrolei; 

 elektroenerģijas patēriņa un uzskaites kontrolei. 

Papildus paredzēts, ka faktiskajiem izmešu diennakts rādījumiem būs iespējams sekot līdzi 
uzņēmuma mājas lapā.   

5. Par cik celsies siltumapgādes cenas pēc jaunās 
tehnoloģijas ieviešanas?  

Fortum nerealizē nevienu investīciju projektu, ja tam nav ekonomiska pamatojuma. Ar katru 
modernizāciju mēs cenšamies stiprināt mūsu konkurētspēju siltumenerģijas sektorā, lai varam 
piesaistīt arvien jaunus klientus. Siltumenerģijas tarifu ietekmē dažādi faktori un veido 
vairākas izmaksu komponentes, ne tikai  veiktās investīcijas. Lielākā siltumenerģijas tarifa 
komponente ir kurināmā izmaksas. Tā kā NAIK ir lētāks resurss nekā šķelda, kura tiek 
izmantota koģenerācijas stacijā šobrīd, tad kurināmā izmaksas, izmantojot NAIK, samazināsies. 
Tas atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas tarifa samazinājumu. Sniegt tarifa samazinājuma 
prognozes šobrīd ir pāragri,  jo NAIK līdzsadedzināšanu testa režīmā plānots sākt vien pēc 
diviem gadiem. Ilgtermiņā mēs prognozējam, ka gan gāzes, gan šķeldas cena turpinās pieaugt 
un, jo vairāk varēsim izmantot lētākus resursus, jo lētāka būs siltumenerģijas cena. 

6. Apkārtējo iedzīvotāju nekustamo īpašumu cenas SIA “Fortum Latvia” konsultējās ar sertificētiem nekustama īpašuma vērtēšanas speciālistiem, 
kuri secināja, ka plānotā darbība koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielas 73A, Jelgavā, 
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var tikai kristies… apkārtnē minēto īpašumu tirgus vērtību neietekmēs vai, ja ietekmēs, tad drīzāk nenozīmīgi, 
nebūtiski. 

7. Atkritumu klātbūtne tomēr ir saistīta ar negatīvo 
– smakas, mušas, grauzēji 

Uz koģenerācijas staciju tiks vests jau iepriekš sašķirots un sagatavots kurināmais slēgtās 
automašīnās. NAIK izkraušana un glabāšana paredzēta slēgtā būvē, nodrošinot, lai NAIK 
nenonāktu apkārtējā vidē. Atvestais NAIK tiks izmantots divu diennakšu laikā, kas mazina 
mušu un grauzēju risku. 

NAIK pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts gaisa retinājums un tā attīrīšana, izmantojot 
mehānisko filtru un ogles filtrēšanas sistēmu, lai novērstu putekļu un smaku izplatību 
apkārtējā vidē. 

Ņemot vērā, ka atkritumu šķirošanas līnijas atdala bioloģiskos atkritumus un tie tiek novietoti 
kompostēšanas laukumos vai biogāzes ražošanas vietās, tikai ļoti neliela daļa no kopējā NAIK 
sastāva, būs bioloģiskie atkritumi (piemēram, pārtikas un dārza atkritumu piemaisījumi), kas 
var radīt potenciālos riskus minētajām problēmām. 

8. Kas var garantēt gaisa kvalitāti? IVN ietvaros veikts Gaisa kvalitātes novērtējums. IVN izstrādes ietvaros veiktie piesārņojošo 
vielu izkliedes aprēķini rāda, ka, izmantojot plānoto dūmgāzu attīrīšanas sistēmu, netiks 
pārsniegti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie 
piesārņojošo vielu robežlielumi un mērķlielumi, kā arī Labāko pieejamo tehnoloģisko 
risinājumu vadlīnijās minētie piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes novērtējuma līmeņi. 
Paredzēts, ka faktiskajiem izmešu diennakts rādījumiem būs iespējams sekot līdzi uzņēmuma 
mājas lapā. Nepārtrauktā monitoringa iekārta tiks regulāri pārbaudīta un kalibrēta, kā arī tiks 
veikti neatkarīgas laboratorijas mērījumi, kuru rezultāti būs publiski pieejami. 

Iesniegums kurš reģistrēts VPVB 28.02.2019., Nr. 5-01/370 

1. Kāpēc 2013.gadā Fortum neinformēja sabiedrību 
par saviem plāniem kurināšanas procesā izmantot 

Investīcijas enerģētikā ir ilgtermiņa investīcijas, tādēļ ir svarīgi domāt par enerģijas ražotņu 
ilgtspējīgu darbību un efektivitāti ilgtermiņā jau plānošanas stadijā. Lai nodrošinātu ražošanas 
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atkritumus, ja jau sākotnēji tas tika paredzēts? elastību un iespēju pielāgoties kurināmā tirgus cenu svārstībām nākotnē, izmantojot klientiem 
cenu ziņā izdevīgāko kurināmo,  tika izvēlēta sadedzināšanas iekārta, kas ir piemērota 
dažādiem cietā kurināmā veidiem, tostarp par atkritumiem klasificēta otrreizējai koksnei, kas 
iegūta no dažādiem nebīstamiem koksnes atlikumiem, lai izmantotu otrreizējo koksni arī 
nepieciešama atļauja atkritumu līdzsadedzināšanai.  No atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) 
un otrreizējās koksnes izmantošana šobrīd nav iekļauta  SIA “Fortum Latvia” piesārņojošās 
darbības atļaujā. Lai varētu uzsākt NAIK līdzsadedzināšanu, tiek veikts Ietekmi uz vidi 
novērtējums, kurā tiek rūpīgi izvērtēta uzņēmuma iecere izmantot enerģijas ražošanā arī 
NAIK.  

2. Kāda ir analogu funkciju un jaudu ražotņu un 
tiešā to tuvumā dzīvojošo reālā sadarbības – 
sadzīvošanas pieredze un atsauksmes? 

Mūsdienīgas pilsētas ar ilgtspējīgu politiku jau sen atkritumu atlikumus neaprok poligonos, bet 
izmanto kā resursu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai. Pārstrādei nepiemēroto 
atkritumu kā energoresursa izmantošana ir gudrākais veids, kā attīstītās valstis samazina 
poligonos apglabāto atkritumu apjomu. Turklāt, šīs enerģijas ražotnes daudzviet ir integrētas 
pilsētvidē, jo siltuma ražošanā ir svarīgi, lai koģenerācijas stacija atrodas maksimāli tuvu 
mājokļiem, kuriem jānodrošina siltumapgāde. Jo garāka siltumtrase, jo lielāki siltuma zudumi. 
Tāpēc pat tādās pilsētās kā Vīne, Kopenhāgena, Stokholma šādas un līdzīgas ražotnes atrodas 
pilsētā, kur tās ir daļa no pilsētvides un nodrošina videi un cilvēkiem draudzīgu atkritumu 
atlieku pārvēršanu enerģijā. Viena no vecākajām šāda veida ražotnēm - Spittelau, atrodas ne 
tikai Vīnes centrā, bet ir arī  populārs tūrisma apskates objekts. Savukārt, Kopenhāgenā uz 
Amager Bakke enerģijas ražotnes jumta ir ierīkota slēpošanas trase. Spittelau enerģijas 
ražotnē gadā tiek izmantotas 250 000 t atkritumu,  Amager Bakke – 400 000 t atkritumu gadā. 
Jelgavas koģenerācijas stacijā plānots līdzsadedzināt tikai 30 000 t NAIK. 

3.  Vai un cik lielā mērā atkritumu pārstrādes, 
sagatavošanas, transportēšanas un dedzināšanas 
procesā radītais atmosfēras piesārņojums būs 
jūtams tuvāk un tālāk mītošiem jelgavniekiem? 

Paredzētās darbības ietvaros plānota no atkritumiem iegūta kurināmā, jeb NAIK 
līdzsadedzināšana. Atkritumu pārstrāde un sagatavošana koģenerācijas stacijā nav paredzēta 
un netiks veikta. Uz koģenerācijas staciju slēgtās automašīnās tiks vests iepriekš sašķirots un 
sagatavots kurināmais. Atvestā NAIK izkraušana tiks nodrošināta tā, lai NAIK nenonāktu 
apkārtējā vidē. NAIK pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts gaisa retinājums un tā attīrīšana, 
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izmantojot mehānisko filtru un ogles filtrēšanas sistēmu, lai novērstu putekļu un smaku 
izplatību apkārtējā vidē. 

Līdzsadedzinot NAIK, tiks ievērotas visas vides aizsardzības prasības un izmešu normatīvi.  
Emisiju robežlielumi kļūs vēl stingrāki, nekā strādājot tikai ar biomasu. Paredzēts, ka 
faktiskajiem izmešu diennakts rādījumiem būs iespējams sekot līdzi uzņēmuma mājas lapā.    

IVN ietvaros veikts Gaisa kvalitātes novērtējums. IVN izstrādes ietvaros veiktie piesārņojošo 
vielu izkliedes aprēķini rāda, ka, izmantojot plānoto dūmgāzu attīrīšanas sistēmu, netiks 
pārsniegti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie 
piesārņojošo vielu robežlielumi un mērķlielumi, kā arī Labāko pieejamo tehnoloģisko 
risinājumu vadlīnijās minētie piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes novērtējuma līmeņi. 

4. Vai ražošanā izmantotie atkritumi netiks ievesti 
no citām valstīm? 

Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā prioritārs statuss ir noteikts Latvijas 
teritorijā radīto atkritumu apstrādei un reģenerācijai, aizliedzot un stingri regulējot atkritumu 
ievešanu Latvijas teritorijā apglabāšanai un sadedzināšanai. Valsts teritorijā strādājošajām 
atkritumu reģenerācijas iekārtām pirmām kārtām ir jānodrošina valsts un reģionu atkritumu 
apsaimniekošanas plānu izpilde.  

IVN ziņojumā novērtēts, ka  SIA “Fortum Latvia” NAIK nepieciešamajā apjomā un kvalitātē 
iegādāsies no NAIK ražotāja. Iespējamais NAIK piegādātājs, piemēram, varētu būt SIA 
“Jelgavas komunālie pakalpojumi” no atkritumu šķirošanas stacijas un poligona “Brakšķi”. 
Šobrīd Latvijas poligonos nonāk vairāk nekā  800 000 t atkritumu gadā, no kuriem vismaz pusi 
varētu izmantot reģenerācijai enerģijā. Pat raugoties ilgtermiņā NAIK ražošanai Latvijā būs 
pieejamas 200 000 –250 000 t nepārstrādājamo atkritumu gadā.  

5. Vai un par cik izmainīsies jelgavnieku apkures 
rēķini izmantojot atkritumus kurināšanā? (Lūdzu 
aprēķina piemēru) 

Attiecībā uz siltumenerģijas tarifu, to ietekmē dažādi faktori un veido vairākas izmaksu 
komponentes, no kurām lielākā ir kurināmā izmaksas. Tā kā NAIK ir lētāks resurss nekā šķelda, 
kura tiek izmantota koģenerācijas stacijā šobrīd, tad kurināmā izmaksas, izmantojot NAIK, 
samazināsies. Tas atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas tarifa samazinājumu. Sniegt tarifa 
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samazinājuma prognozes šobrīd ir pāragri,  jo NAIK līdzsadedzināšanu testa režīmā plānots 
sākt vien pēc diviem gadiem. Bet ilgtermiņā mēs prognozējam, ka gan gāzes, gan šķeldas cena 
turpinās pieaugt un, jo vairāk varēsim izmantot lētākus resursus, jo lētāka būs siltumenerģijas 
cena. 

6. Kāpēc prezentācijā tika uzrādīts augstākās 
kvalitātes pārstrādāto atkritumu kurināmais, ja 
reāli tiks izmantots zemākas kvalitātes 
kurināmais. 

Projekta sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā tika rādīts reprezentatīvs paraugs no NAIK 
ražotāja, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par NAIK. IVN ziņojumā sniegta informācija par NAIK 
paraugiem, kas tika analizēti IVN ziņojuma izstrādes laikā. IVN Ziņojuma izstrādes gaitā tika 
veiktas analīzes  NAIK paraugiem no Jelgavas atkritumu šķirošanas stacijas “Brakšķi” un 
paraugiem no sadzīves atkritumu poligona “Getliņi”, testēšanas rezultātu pārskati apkopoti 
IVN ziņojuma 1.8.nodaļā, 1.3. tabulā. Vēlamies piebilst, ka rādītais paraugs atbilst mūsu 
kvalitātes prasībām, bet līdzīgi kā ar šķeldu, mēs plānojam izmantot zemākās iespējamās 
kvalitātes kurināmo, kura sadedzināšanai ir piemērotas mūsu tehnoloģijas, piemēram, zemāka 
siltumspēja un augstāks mitruma saturs.  
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2. Sabiedrības informēšana un iedzīvotāju aptauja 

 2.1. Informatīvie materiāli 
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 2.2. Iedzīvotāju aptauja (SKDS aptauja) 
Laika posmā no 24.08.2020. līdz  03.09.2020. tika veikta Jelgavas iedzīvotāju aptauja par 

siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā Jelgavā, izmantojot kurināmo, kas iegūts no 

atkritumiem. Aptauju veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. 
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3. IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana 

3.1. Paziņojumi medijos 
1) Informācija Jelgavas pilsētas domes mājas lapā: 

https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/ 

 

2) Informācija Fortum Latvia mājas lapā: 

https://www.fortum.lv/par-fortum/par-mums/fortum-latvija/projekta-ivn-zinojuma-

sabiedriska-apspriesana 

https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/
https://www.fortum.lv/par-fortum/par-mums/fortum-latvija/projekta-ivn-zinojuma-sabiedriska-apspriesana
https://www.fortum.lv/par-fortum/par-mums/fortum-latvija/projekta-ivn-zinojuma-sabiedriska-apspriesana
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3) Informācija Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=2150 

 

 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=2150
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4) Informācija SIA Enviroprojekts mājas lapā: 

http://www.enviro.lv/index.php/2020/10/15/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-

kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-rupniecibas-iela-

73a-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu/ 

 

5) Jelgavas vēstnesis 

http://www.enviro.lv/index.php/2020/10/15/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-rupniecibas-iela-73a-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu/
http://www.enviro.lv/index.php/2020/10/15/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-rupniecibas-iela-73a-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu/
http://www.enviro.lv/index.php/2020/10/15/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-kurinama-diversifikacija-esosaja-biomasas-kogeneracijas-stacija-jelgava-rupniecibas-iela-73a-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu/
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3.2. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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3.3. Atbildes uz jautājumiem, kas saņemti paredzētās darbības 

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

 

Nr. Jautājums Skaidrojums/ Atbildes 

VVD Zemgales RVP 05.11.2020 Nr.2.4/2077/ZE/2020 

1. Nav paskaidrots vai NAI 
transportēšanas līnija uz NAIK 
uzglabāšanas rezervuāru būs 
pietiekami slēgta, lai novērstu 
smaku emisijas 

Jau IVN Ziņojuma SA versijā bija informācija, ka NAIK pieņemšanas process ir slēgts, bet ņemot vērā saņemto 
jautājumu, IVN Ziņojuma 1.4.1 nodaļa papildināta un precizēta norādot, ka arī NAIK transportēšanas līnija būs 
slēgta. 

2. Kā optimālais variants kurināmā 
pieņemšanai izmantojama A.2. 
alternatīva, kas paredz atsevišķas 
NAIK pieņemšanas zonas izbūvi 
teritorijas DA daļā 

IVN Ziņojumā 8.nodaļā, salīdzinot paredzētās darbības alternatīvas, attiecībā uz ietekmju objektiem un veidiem 
ir secināts, ka izvēloties 2. un 3. kurināmā alternatīvu variantu kontekstā ar paredzētās darbības ietekmi uz gaisa 
piesārņojumu un smaku emisijām, kurināmā pieņemšanas un priekšapstrādes process īstenojams izvēloties A.2. 
tehnisko risinājumu - NAIK pieņemšanas zonas izbūvi teritorijas DA daļā.  

IVN Ziņojumā nav veiktas izmaiņas. 

3. 32. lpp - "NAIK kvalitātes kontrole 
tiks nodrošināta, veicot regulāru 
paraugu ņemšanu NAIK 
sagatavošanas vietās. Kurināmā 
piegādātājiem līgumos tiks noteiktas 
kvalitātes prasības pelnu saturam, 
hlora saturam un dzīvsudraba 
saturam, kam piegādātāji veiks 
kvalitātes kontroli un analīzes. " - 
nepieciešams precizēt, ko nozīmē 
regulāra NAIK kvalitātes pārbaude, 

Fortum veiks rūpīgu katra NAIK piegādātāja auditu, lai pārliecinātos par viņu spējām nodrošināt atbilstošas 
kvalitātes NAIK, kā arī regulāri kontrolēs, lai piegādātāji NAIK ražošanas vietās veiktu nepārtrauktu kvalitātes 
kontroles uzraudzību un atbilstošas NAIK kvalitātes pārbaudes akreditētā laboratorijā. 

NAIK ražotājam jānodrošina NAIK kvalitāte atbilstoši līgumā noteiktajām prasībām visam piegādātajam 
apjomam nepārtraukti. Lai pierādītu NAIK materiāla kvalitātes atbilstību, regulāras pārbaudes veiks gan NAIK 
ražotājs, gan Fortum.  

NAIK ražotājam akreditētā laboratorijā būs pienākums nodrošināt pārbaudi katrai 1000t partijai, nosakot pelnu 
saturu, mitruma saturu, siltumspēju un ķīmiskos parametrus, saskaņā ar standartā LVS EN 15359:2017 “Cietais 
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Nr. Jautājums Skaidrojums/ Atbildes 

vai tā tiks noteikta katrai no 
piegādātāja izejošajai kravai, vai 
partijai (tad kā tā tiks noteikta) 

reģenerētais kurināmais. Specifikācijas un klases” noteiktajiem parametriem. 

Fortum veiks paraugu ņemšanu no katras piegādātās kravas un uzglabās šos paraugus vienu mēnesi. Katram 
NAIK ražotājam atsevišķi, vismaz vienu reizi nedēļā, tiks noteikti sekojoši rādītāji: neto siltumspēja MJ/kg, hlors 
Cl %, dzīvsudrabs mg/MJ, mitrums %, pelnu saturs %. 

IVN Ziņojumā paredzētā NAIK kvalitātes kontrole, kas tiks nodrošināta veicot regulāru paraugu ņemšanu NAIK 
sagatavošanas vietā, novērtējot NAIK atbilstību Fortum noteiktajām prasībām pelnu saturam, hlora saturam un 
dzīvsudraba saturam, atbilst Secinājumiem par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) 
attiecībā uz atkritumu incinerāciju (2019.gada 3.decembris) European Commission, Integrated Pollution 
Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration. 2019. 

NAIK kvalitātes pārbaudes regularitāti un analizējamos parametrus LPTP neparedz, bet ir norādīts, ka tai jāatbilst 
tam atkritumu sastāvam, kas tiek saņemts NAIK sagatavošanas vietā un analīžu rezultāti jāsalīdzina ar Fortum 
noteiktajām prasībām, LVS EN 15359:2017 “Cietais reģenerētais kurināmais. Specifikācijas un klases” 
klasifikācijai.  

NAIK paraugu kvalitāte atbilst 3.klasei (robežvērtības: neto siltumspēja ≥ 15 MJ/kg, - hlors (Cl) ≤ 1,0 %, 
dzīvsudrabs (Hg) - vidējais lielums ≤ 0,08 mg/MJ; 80.procentile ≤ 0,16 mg/MJ). 

IVN Ziņojuma 1.8. un 12. nodaļas precizētas – papildus iekļauta informācija par NAIK kvalitātes kontroli. 

4. Nepieciešams precizēt, kā 
pieņemšanas kamerā tiks 
nodrošināta vizuālā kontrole, vai šī 
kontrole būs pietiekama, lai 
novērtētu NAIK atbilstību 

NAIK sastāva un kvalitātes atbilstību prasībām kontrolēs gan NAIK piegādātāji, gan Fortum. NAIK kvalitātes 
kontrole tiks nodrošināta, veicot regulāru paraugu ņemšanu NAIK sagatavošanas vietās. NAIK vizuālā kontrole 
NAIK pieņemšanas zonā ir kā papildus kontrole, lai nodrošinātu, ka nenotiek neatbilstošu atkritumu nonākšana 
sadedzināšanas iekārtā. 

Iekārtas operators, izmantojot videokameras sniegto attēlu iekārtas vadības pultī, seko katras NAIK kravas 
izkraušanai NAIK pieņemšanas zonā.  

Šādas vizuālās kontroles nodrošināšana, attiecībā uz ienākošo atkritumu vizuālo kvalitātes kontroli, atbilst LPTP 
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attiecībā uz atkritumu incinerāciju. 

IVN Ziņojuma 1.8. nodaļa papildināta un precizēta norādot, ka vizuālā kontrole notiek iekārtas operatoram, 
izmantojot videokameras sniegto attēlu iekārtas vadības pultī, sekojot katras NAIK kravas izkraušanai NAIK 
pieņemšanas zonā. 

5. Nav norādīts, vai NAIK piegādātājs 
neatbilstošo kravu vedīs atpakaļ, kā 
tiks nodrošināta atpakaļ atgrieztā 
materiāla uzskaite 

Komentārs ņemts vērā, veikti precizējumi IVN Ziņojuma 1.8.nodaļā, teksts precizēts: 

Konstatējot neatbilstošus atkritumus NAIK pieņemšanas zonā, NAIK pieņemšana tiks pārtraukta un piegādātā 
krava netiks pieņemta. Saskaņā ar līgumu nosacījumiem NAIK piegādātājam būs pienākums šo kravu aizvest un 
nodrošināt šo atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu. Gadījumos, kad neatbilstošos atkritumus NAIK 
piegādātājam nebūs iespējams atgriezt, tie tiks atsevišķi uzkrāti konteinerā kurināmā pieņemšanas un 
uzglabāšanas zonā, un nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kam ir atļauja attiecīgā atkritumu 
veida apsaimniekošanai. 

Atpakaļ atgrieztos, vai citus veidojošos atkritumus izvedīs atbilstošs atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis 
atļauju likumdošanā noteiktajā kārtībā. Atkritumus no teritorijas izvedīs atkritumu apsaimniekošanas operatori. 
Visu izvesto atkritumu uzskaite tiks veikta atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem par atkritumu uzskaiti. 

6. 1.3. tabulā nepieciešams sniegt 
salīdzinājumu ar LVS EN 15359:2017 
"Cietais reģenerētais kurināmais. 
Specifikācijas un klases" standartā 
noteiktajiem parametriem 

Komentārs ņemts vērā. 

IVN Ziņojuma 1.3. tabula NAIK paraugu testēšanas rezultātu apkopojums papildināta. 

7. 35. lpp - cik ilgā laikā var tikt 
piegādāts avārijas  skurināmais - 
dīzeļdegviela nepieciešamības 
gadījumos 

Komentārs ņemts vērā. IVN Ziņojuma 1.8. nodaļa precizēta. 

Kā avārijas kurināmo primāri plānots izmantot dabasgāzi. Dīzeļdegvielas (bīstamā ķīmiskā viela) izmantošana 
pastāvīgi nav paredzēta un tās uzglabāšana teritorijā netiks veikta. Dīzeļdegviela var tikt izmantota kā avārijas un 
rezerves kurināmais gadījumos, ja ir pārtraukta dabas gāzes padeve un ir nepieciešams uzsākt  koģenerācijas 
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stacijas darbību. Nepieciešamības gadījumā dīzeļdegviela tiks pasūtīta un tiks piegādāta ne ilgāk kā nedēļas 
laikā.  

8. 51.Ipp - informācija par pelnu 
apsaimniekošanu nav pietiekamā 
detalizācijas pakāpē, lai gūtu 
pārliecību, ka pelnu 
apsaimniekošana uzsākot NAIK 
līdzsadedzināšanu neradīs 
problēmas; nav norādītas reālās 
iespējas, kur realizēs kurināmā 
sadegšanas rezultātā radušos 
pelnus, īpaši ja tie tiks klasificēti kā 
bīstamie, ja pēc tiem nebūs tirgus 
pieprasījuma; cik bieži tiks testēti 
pelni 

Komentārs ņemts vērā. IVN Ziņojuma 1.16. un 11.3. nodaļas precizētas. 

1) Izdedžus būs iespējams apglabāt sadzīves atkritumu poligonā visu trīs alternatīvu gadījumā. Tai pat laikā, tiem 
iespējams rast arī citas izmantošanas iespējas, tos pārstrādājot un izmantojot kompozīto būvmateriālu ražošanā. 
Pēc paredzētās darbības uzsākšanas, izdedžiem laboratorijas apstākļos tiks veiktas sastāva analīzes, lai 
pārliecinātos par to nebīstamību drošai apglabāšanai poligonā. Lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu 
apjomu SIA “Fortum Latvia” plāno izdedžus nodot tālākai pārstrādei, ja būs uzņēmumi, kas izmantos izdedžus kā 
izejvielu (skatīt 1.16. nodaļu).  

2) Par dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelnu, kas var tikt klasificēti kā bīstamie atkritumi, apsaimniekošanu tiks 
slēgts līgums ar atbilstošu atkritumu pārstrādes uzņēmumu. 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. 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. (skatīt 1.16. nodaļu) 

3) Izdedžiem un pelniem tiks nodrošinātas pārbaudes kvalitatīvā sastāva kontrolei - vienu reizi mēnesī. (skatīt 
1.16. un 11.3. nodaļas) 

9. norādīta nekorekta informācija 
"2019.gada 5.augustā SIA "Baltic 
Plastic Products" Rūpniecības ielā 
39, Jelgavā, par paredzēto darbību 
zemes vienībā ar kadastra 

Komentārs ņemts vērā. 

IVN Ziņojuma 2.2. nodaļa Paredzētās darbības teritorijai blakus un netālu esošo vai plānoto citu darbību 
raksturojums precizēta 
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apzīmējumu 0900007031, kas 
atrodas apmēram 1000 m uz 
austrumiem saņēma Jelgavas RVP 
Atzinumu Nr.JE19AZ0092 par 
paredzēto darbību: plastmasas 
atkritumu pārstrādes iekārtu 
uzstādīšana un ekspluatācija. SIA 
"Baltic Plastic Products " plāno 
nodarboties ar plastmasas 
atkritumu (lietotas plēves 
iepakojums) pārstrādi, kā 
galaproduktu ražojot otrreizējās 
izejvielas - granulas līdz 10500 
tonnām gadā. Plānots pārstrādāt 
līdz 15330 t/gadā lietotu plēves 
iepakojumu" – uzņēmums atļauju 
darboties vēl nav saņēmis 

10. norādīta nekorekta informācija 
"2009.-2010.gadā demontējamās 
mazuta saimniecības teritorijā 
Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A SIA 
"Venteko" veikusi grunts un 
pazemes ūdens piesārņojuma izpēti. 
Pazemes ūdeņu piesārņojums ar 
naftas produktiem izpētē netika 
konstatēts, tāpat arī grunts 
paraugos paaugstināts piesārņojums 
ar naftas produktiem netika 

Komentārs ņemts vērā. 

IVN Ziņojuma 2.3. nodaļa Teritorijas hidroloģisko, hidroģeoloģisko un inženierģeoloģisko apstākļu raksturojums 
precizēta 
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konstatēts" -tika veikta mazuta 
saimniecības teritorijas sanācija 

11. nav norādīts vai papildus esošajiem 
ieviestajiem trokšņa samazināšanas 
pasākumiem, plānoti vēl kādi 
trokšņa samazināšanas pasākumi 

Komentārs ņemts vērā. IVN Ziņojuma 12. nodaļa precizēta 

Kurināmā diversifikācijas projekta rezultātā, koģenerācijas stacijas maksimālā jauda netiek palielināta un tās 
iekārtas kopumā tiks ekspluatētas tā, lai visos diennakts periodos netiktu pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie 
trokšņa robežlielumi. Trokšņu kontrolmērījumi tiks veikti  pēc NAIK izmantošanas uzsākšanas. 

Koģenerācijas stacijas radītā trokšņu līmeņa mērījumi tiks veikti reizi gadā. 

12. informācija par gaisa kvalitāti nav 
sniegta pietiekamā detalizācijas 
pakāpē, ir nekorekti sniegt atsauci 
uz emisiju limitu projektu, ko 
iedzīvotāji nevar izvērtēt un saprast. 
4.2; 5.1. tabulās nepieciešams 
salīdzināšanai iekļaut normatīvajos 
aktos noteiktos robežlielumus un 
mērķlielumus 

Komentārs ņemts vērā. 

IVN Ziņojuma 4.2.tabula papildināta ar papildus informāciju. IVN ziņojuma 5.3.nodaļa papildināta ar jaunu 
tabulu -  5.1.tabula. Piesārņojošo vielu robežvērtības, atbilstoši kurām var novērtēt piesārņojošo vielu izkliedes 
aprēķinu rezultātus. Turpmākajām tabulām mainīta numerācija. 

Detalizēta informācija par Gaisa kvalitātes novērtējumu pievienota IVN Ziņojuma 9.pielikumā. IVN Ziņojuma 5.3. 
nodaļa papildināta ar atsauci uz šo pielikumu. 

13. nekorekti norādīts, ka Paredzētā 
objekta tuvākajā apkārtnē atrodas 
viens uzņēmums, kurš noteikts kā 
riska objekts VAS "Latvijas dzelzceļš" 
Jelgavas dzelzceļa stacija; 
Rūpniecības ielā 75a, atrodas C 
kategorijas paaugstinātas 
bīstamības objekts - SIA "Astarte 
nafta" degvielas uzpildes stacija un 

Komentārs ņemts vērā. 

IVN Ziņojuma 6.2. nodaļa precizēta. 
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"Viada" degvielas uzpildes stacija, 
Rūpniecības ielā 20D 

14. Pārvalde, izvērtējot kurināmā 
diversifikācijas esošajā biomasa 
koģenerācijas iekārtā ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu, kas 
sagatavots saskaņā ar Vides 
pārraudzības valsts biroja 2019. 
gada 05. aprīlī izsniegto programmu 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
veikšanai, ir konstatējusi, ka 
ziņojums ir izstrādāts, bez 
pietiekamas detalizācijas, kas ļautu 
gūt pilnīgu priekšstatu par plānoto 
darbību, īpaši, pelnu 
apsaimniekošanu. 

IVN Ziņojums izstrādāts atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja sagatavotajai programmai. 

Par pelnu apsaimniekošanu atbilde sniegta, atbildot uz VVD Zemgales RVP 8.jautājumu, skatīt iepriekš. 

Veselības inspekcijas vēstule 17.11.2020. Nr. 4.6.4.-1./24693/ 

1. Tā kā trokšņa aspekts jau līdz šim 
izraisījis sabiedrības protestus no 
privātmāju iedzīvotājiem, Inspekcija 
iesaka veikt BKS darbības trokšņa 
līmeņa monitoringu. 

Komentārs ņemts vērā. IVN Ziņojuma 12. nodaļa precizēta 

Kurināmā diversifikācijas projekta rezultātā, koģenerācijas stacijas maksimālā jauda netiek palielināta un tās 
iekārtas kopumā tiks ekspluatētas tā, lai visos diennakts periodos netiktu pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie 
trokšņa robežlielumi. Trokšņu kontrolmērījumi tiks veikti  pēc NAIK izmantošanas uzsākšanas. 

Koģenerācijas stacijas radītā trokšņu līmeņa mērījumi tiks veikti reizi gadā. 

Pastāvīgu trokšņu monitoringu neesam paredzējuši, jo tas nesniegs reprezentatīvus mērījumus par 
koģenerācijas stacijas radītajiem trokšņiem, bet gan par kopējo trokšņu līmeni apkārtnē, ko veido visi apkārtnē 
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esošie trokšņa avoti – dzelzceļš, transporta plūsma uz koplietošanas ceļiem, metālapstrādes uzņēmums, 
benzīntanki, automazgātava, veikali un citi saimnieciskās darbības veicēji.  

Biedrības Zaļā brīvība vēstule 13.11.2020. Nr. 11.02 

1. Lūdzam noraidīt piedāvātas 
izmaiņas un uzdot operatoram līdz 
2021. gadā samazināt objektā radīto 
gaisa piesārņojumu, lai apkārtnes 
iedzīvotājiem tiktu nodrošinātas 
gaisa kvalitātes atbilstība ES Gaisa 
struktūrdirektīvā un atbilstošajos LR 
MK noteikumos noteiktie gaisa 
kvalitātes normatīviem, t.sk. PM10 
un PM2.5, nepieciešamības 
gadījumā uzstādot papildu gaisa 
attīrīšanas iekārtas un gaisa 
piesārņojuma monitoringa stacijas 
apdzīvoto māju tuvumā, padarot 
faktiskos emisiju rezultātus 
pieejamus sabiedrībai internetā 
atbilstoši Orhūsas konvencijai un 
Labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) 

SIA “Fortum Latvia” rīcībā nav datu, kas apstiprinātu biedrības Zaļā brīvība apgalvojumu par objekta būtisku 
negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti kā rezultātā tiktu pārsniegti ES Gaisa struktūrdirektīvā un MK 03.11.2009. 
noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”, kā arī citās vadlīnijās minētie gaisa kvalitātes normatīvi. 
Iekārtā jau šobrīd ir uzstādītas tādas dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2010/75/ES secinājumos par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP). Uzsākot 
atkritumu līdzsadedzināšanu, tiks izmantota aktivētās ogles dozatoru sistēma, kuras mērķis ir ierobežot 
organisko savienojumu (t.sk. dioksīnu un furānu) emisiju gaisā, maisa filtrs (paredzēts cieto daļiņu, t.sk. daļiņu 
PM10 un PM2,5, attīrīšanai), sorbenta (nātrija bikarbonāts) inžekcija dūmgāzēs pirms maisa filtra (paredzēts skābo 
gāzu – SO2, HCl un HF izmešu daudzuma samazināšanai/neitralizēšanai), selektīvā nekatalītiskā reducēšana – 
SNKR (paredzēts NOx daudzuma samazināšanai - sistēmā tiek izmantots amonija hidroksīds (25% amonjaka 
ūdens šķīdums). Amonjakam (NH3) reaģējot ar NOx, veidojas ūdens (H2O) un slāpeklis (N2). Arī šis dūmgāzu 
attīrīšanas paņēmiens atbilst LPTP.  

Iekārtā tiks veikts nepārtrauktais dūmgāzu monitorings atbilstoši LPTP prasībām, nepārtraukti monitorējot NOx, 
NH3, CO, SO2, HCl, HF, putekļu un kopējā organiskā oglekļa koncentrāciju dūmgāzēs. 

Prasība uzņēmumam uzstādīt gaisa kvalitātes monitoringa staciju apdzīvoto māju tuvumā netiek izvirzīta ne 
LPTP, ne arī Orhūsas konvencijā. Uzņēmumā, savas darbības kontrolēšanai, lai tiktu ievēroti izmešu normatīvi, 
paredzēta nepārtraukta gaisa kvalitātes mērīšana atbilstoši LPTP – mērīšana ar automātisku mērīšanas sistēmu, 
kas pastāvīgi uzstādīta objektā. 

Komentārs pieņems zināšanai – IVN Ziņojumā nav veiktas izmaiņas. 

2. Lūdzam noteikt ierobežojumus 
autotransportam ceļā uz/no objekta 

Kurināmā transporta plūsma uz uzņēmumu notiek, izvērtējot ražošanas nepieciešamību un drošu un 
nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi vairāk nekā 16000 Jelgavas mājsaimniecībām un 172 juridiskajiem 
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un ierobežot piekļuvi objektam 
kravas transportam vienīgi darba 
dienās un darba laikā, no pl. 8.00 
līdz pl. 18.00, proti, slēdzot objektu 
smagajam autotransportam 
brīvdienās, svētku dienās, vakaros 
un naktīs. 

klientiem – skolām, bērnudārziem, sabiedriskajām iestādēm. Ievērojot pieguļošo teritoriju dzīvojamo māju 
īpašnieku iebildumus, kas tika saņemti paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā par 
koģenerācijas stacijas radīto transporta troksni - ārpus apkures sezonas transporta kustība uz uzņēmumu un no 
uzņēmuma vakara laikā nenotiktu: kurināmā piegādi plānots veikt darba dienās no pulksten 8:00-19:00. 
Savukārt, apkures sezonas laikā, kurināmā piegāde plānota darbadienās no pulksten 8:00-20:00 un, ja būs 
nepieciešams, minimālajā nepieciešamajā apjomā, kurināmā piegāde notiks arī sestdienās un svētku dienās.  

Kā jau  IVN Ziņojuma 2.2. nodaļā bija norādīts, izmantojot VAS “Latvijas Valsts ceļi” publiski pieejamo 
informāciju, var secināt ka vidējais transportlīdzekļu skaits diennaktī, kas šķērso Tērvetes un Rūpniecības ielas 
krustojumu pārsniedz 10 000 automašīnas, no kurām apmēram 1 500 ir kravas automašīnas. Satiksmes 
intensitāte uz pilsētas ielām, valsts un reģionālajiem autoceļiem palielināsies apmēram par 0,7 % jeb vidēji 12 
automašīnām diennaktī, kas vērtējama kā nebūtiska ietekme pie jau esošās autoceļu noslodzes 10 000 
automašīnas diennaktī.  

IVN Ziņojuma 1.9. nodaļa precizēta. Sniegta papildus informācija par kurināmā transporta plūsmas 
organizēšanu. 

VVD Zemgales RVP 19.11.2020Nr.2.3/2184/ZE/2020 

Pārsūtītais iesniegums, parakstījusi 1 persona 

1. 1. Paredzētā darbība ir pretēja 
Latvijas ilgtermiņa attīstības 
plāniem, kā, piemēram "Gaisa 
piesārņojuma samazināšanas rīcības 
plāns 2019.-2030 gadam" Rīcības 
plāna mērķis ir samazināt Latvijas 
kopējās emisijas 2020. -
2030.gadam, kuras tiek radītas 
vairākos sektoros - enerģētikas, 

Ne esošā, ne paredzētā darbība nav pretrunā ar Latvijas ilgtermiņa attīstības plāniem. Gluži pretēji – SIA 
“Fortum Latvia” ir uzstādītas mūsdienīgas iekārtas, kas atbilst secinājumiem par labākajiem tehniskajiem 
paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām (Komisijas īstenošanas lēmums 2017/1442) un 
atkritumu incinerāciju (Komisijas īstenošanas lēmums 2019/2010) un kas nodrošina atbilstošu dūmgāzu 
attīrīšanu un piesārņojošo vielu ierobežošanu.  

Rīcības plāna mērķis galvenokārt ir ierobežot piesārņojošo vielu daudzumu no tādām iekārtām, kas ir 
neefektīvas, ar zemu lietderības koeficientu, novecojušas un nenodrošina atbilstošu dūmgāzu attīrīšanu. To 
apliecina MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo 
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transporta, rūpniecības, 
lauksaimniecības un 
mājsaimniecības nozarēs, un 
uzlabot gaisa kvalitāti iedzīvotājiem, 
kas dzīvo Latvijas lielākajās pilsētās. 
Aprēķinātās emisiju prognozes 
parāda, ka Latvijā ir nepieciešams 
īstenot papildus pasākumus, lai 
nākotnē samazinātu slāpekļa oksīdu, 
daļiņu PM2,5 un amonjaka emisijas. 
Putekļu emisijas papildus tiks 
radītas sadedzināšanas un 
transportēšanas procesos. 

vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” prasības, kas esošo sadedzināšanas iekārtu operatoriem nosaka 
pārejas periodu, pēc kura jānodrošina emisijas robežvērtības esošām vidējas jaudas (1-50 MW) un lielas jaudas 
(>50 MW) sadedzināšanas iekārtām. Šādām sadedzināšanas iekārtām ir jāuzstāda papildus dūmgāzu attīrīšanas 
iekārtas, lai nodrošinātu atbilstošos emisijas līmeņus. 

IVN Ziņojumā nav veiktas izmaiņas. 

2. 2. Paredzētā darbība ir pretrunā 
Latvijas ilgtermiņa saistībām 
attiecībā uz emisiju samazināšanu. 
No 2020. gada spēkā ir emisiju 
samazināšanas saistības Latvijai, 
kuras ievietotas tabulā. (…) 

2020. gadā iesniegtās 
inventarizācijas kopsavilkumā 
minēts, ka otrs lielākais PM2.5 
emisiju avots ir enerģijas un siltuma 
ražošana (12,6%). Kopš 2005. gada 
emisijas šajos sektoros ir 
palielinājušās. Emisiju mērķi EK 
2016/2284 direktīvā noteiktais 

SIA “Fortum Latvia” netiks atvērti jauni piesārņojuma avoti. Plānotā darbība norisināsies esošajā iekārtā, kas tiks 
pielāgota NAIK līdzsadedzināšanai. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumam kļūstot konkurētspējīgākam, ir 
plānots paplašināt klientu loku, kuri to izmanto, tādējādi samazinot gan lokālo apkures iekārtu skaitu Jelgavas 
pilsētā, gan samazinot fosilās enerģijas (dabas gāzes) izmantošanu siltumenerģijas ražošanai. Tieši centralizētās 
siltumapgādes attīstība Jelgavas pilsētā ir galvenais risinājums, lai samazinātu gaisa piesārņojumu apkures 
sezonas laikā un palielinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanas apjomu. 

Skatīt arī atbildi uz iepriekšējo, iedzīvotāju iesnieguma 1.jautājumu. 

IVN Ziņojumā nav veiktas izmaiņas. 
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emisiju mērķis smalkajām 
suspendētajām daļiņām (PM2.5) 
2020. gadā ir 16% samazinājums no 
2005. gadā emitētā apjoma jeb 
emisiju apjomam 2020. gadā jābūt 
23,71 kt. 2030. gadam noteiktais 
mērķis ir 43% samazinājums pret 
2005. gadu jeb emisiju apjoms 2030. 
gadā nedrīkst pārsniegt 16,09 kt. 
Gēteborgas protokolā noteikts, ka 
valstī kopējās PM2.5 emisijas 
periodā pēc 2020. gada nedrīkst 
pārsniegt 22,68 kt robežu. Jau 
šobrīd valstij ir problemātiski 
noteikt mērķus, ko vēl vairāk sarežģī 
jauna piesārņojuma avota 
atvēršana. Enerģijas un siltuma 
ražošana ir arī citu gaisu 
piesārņojošo vielu avots, ieskaitot 
smagos metālus. 

3. 3. Pētījumā "Pilsētvides kvalitātes 
izvērtēšana un gaisa piesārņojuma 
zonējuma izstrādāšana Jelgavas 
pilsētas administratīvajai teritorijai" 
(2017) konstatēts, ka Jelgavas 
pilsētā gaisa piesārņojumu veido 
vairāki piesārņotāji, kuri savstarpēji 
veido kumulatīvo piesārņojumu, kas 

SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacija Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, darbu sāka 2013. gadā un joprojām ir 
modernākā biomasas koģenerācijas stacija Latvijā, kas par kurināmo izmanto vietējos atjaunojamos 
energoresursus. Koģenerācijas stacija tika uzbūvēta Zemgales reģionālā mazuta pieņemšanas, izkraušanas un 
uzglabāšanas punkta vietā, blakus katlu mājai, kurā iepriekš izmantoja mazutu, bet vēlāk dabasgāzi un kura 
darbību pārtrauca 2012. gadā. Līdz ar mazuta izmantošanas pārtraukšanu un mazuta saimniecības ēku 
demontāžu, tuvējā apkārtnē tika novērsta mazuta piesārņojošā ietekme uz vidi. 

Citāts no minētā 2017.gada pētījuma "Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma 
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atstāj negatīvi ietekmi uz pilsētas 
vides kvalitāti kopumā. Turklāt 
punktveida piesārņojuma avoti ir 
izvietoti pilsētas blīvi apdzīvotajās 
teritorijās, kā viens no šādiem 
punktveida objektiem ir arī Fortum. 
Šajā teritorijā gaisa kvalitāte netiek 
raksturota kā augsta - jebkura veida 
papildus piesārņojums var 
pasliktināt jau esošo situāciju. Gaisa 
kvalitāte pasliktinājusies būtiski 
Grēbnera parka apkārtnē pēc 
Fortum koģenerācijas darba 
uzsākšanas . Ziņojumā ir pausts 
pretējais, ka SIA "Fortum Latvia" 
darbība nav ietekmējusi gaisa 
kvalitāti. 

Līdzīgi Jelgavā novērotas 
paaugstināta riska zonas ar 
smagajiem metāliem: HEAVY METAL 
CONTAMINATION AND 
DISTRIBUTION IN THE URBAN 
ENVIRONMENT OF JELGAVA 

Sabiedriskajā apspriešanā tika 
uzsvērts, ka paredzētās darbības 
papildus radītais gaisa piesārņojums 
nepārsniegs konkrētas gaisa 

izstrādāšana Jelgavas pilsētas administratīvajai teritorijai", 40 lpp. 
(https://www.jelgava.lv/files/jelgava_gaiss_final_28_03_2016.pdf): 

“Gaisa kvalitāte pasliktinājusies būtiski Jelgavas pilsētas centra daļā Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, SIA Larelini 
apkārtnē un Palīdzības ielā. Zemāka gaisa kvalitāte konstatēta arī pie bijušās galantērijas fabrikas Lielupe , Meiju 
ceļā, Uzvaras parka apkārtnē, Traktoristu ielā, Kazarmes ielā, Aspazijas un Asteru ielas apkārtnē, Dambja ielā, 
Em.Dārziņa ielā un Grēbnera parka apkārtnē.” 

IVN Ziņojuma autoru skaidrojums: 

Pētījuma "Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Jelgavas pilsētas 
administratīvajai teritorijai" autori Jelgavas pilsētā ir identificējuši trīs gaisa kvalitātes zonas – zema 
piesārņojuma, vidēja piesārņojuma un augsta piesārņojuma zonas. Izmantojot atsauci uz šo dokumentu IVN 
Ziņojumā velējāmies norādīt, ka saskaņā ar šo pētījumu teritorija pie paredzētās darbības vietas (Rūpniecības 
ielas un Tērvetes ielas krustojums) ietilpst 2.zonā (vidēja gaisa piesārņojuma zona), skatīt pētījuma 25.attēlu, 
43.lpp. IVN Ziņojumā nav norādes par to, ka SIA "Fortum Latvia" darbība nav ietekmējusi gaisa kvalitāti.  

Minētais pētījums balstās nevis uz reāliem gaisa kvalitātes mērījumu datiem, bet gan uz datiem par ķērpju floras 
sastāvu, izmantojot lihenoindikācijas metodi. Zonējuma pamatā ir nevis piesārņojošo vielu koncentrācija, bet 
I.A.P vērtības/indekss:  

 I Augsta piesārņojuma zona. Ar stipri ierobežotu ķērpju apdzīvotību jeb ķērpju izdzīvošanas zona (I.A.P. 
ir no 0-110)  

 II Vidēja piesārņojuma zona: Ar ierobežotu ķērpju apdzīvotību jeb pārejas zona (I.A.P. = 111 – 200)  
 III Zema piesārņojuma zona: Bagāta ar ķērpjiem jeb dabas vides zona (I.A.P.> par 200) 

Pētījumā netiek sniegta korelācija starp I.A.P. indeksu un piesārņojošo vielu koncentrāciju, kas ir gaisa kvalitātes 
novērtējuma pamats. Pētījumā netiek sniegta informācija par koncentrācijām tām piesārņojošām vielām, kurām 
izvirzīti normatīvi (robežlielums, mērķlielums, vadlīnijās minētas vērtības).  

Paredzētās darbības papildus radītais gaisa piesārņojums nepārsniegs konkrētas gaisa piesārņojuma normas, 
netiks pārsniegts arī summārais piesārņojums. Summārā piesārņojuma grafiskais attēlojums sagatavots daļiņām 
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piesārņojuma normas, summārā 
piesārņojuma ietekme netika 
vērtēta un netika sniegta par to 
informācija. 

PM10 un PM2,5. MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu 
izstrādi” 34.punkts nosaka, ka grafiskā formā piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini jāattēlo summārajai 
koncentrācijai, ja maksimālā aprēķinātā piesārņojošās vielas summārā koncentrācija ārpus darba vides pārsniedz 
30% no gaisa kvalitātes normatīva vai vadlīnijās noteiktā robežlieluma vai mērķlieluma.  

IVN Ziņojuma sagatavošanas ietvaros tika vērtēta arī summārā piesārņojuma koncentrācija – tā ir atspoguļota 
Ziņojuma 5.2.tabulas (iepriekš 5.1. tabulas) 3.kolonnā - Maksimālā summārā koncentrācija, μg/m³  

IVN Ziņojumā nav veiktas izmaiņas. 

4. 4. Emisiju aprēķini ir veikti pretēji 
MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi 
par stacionāru piesārņojuma avotu 
emisijas limita projektu izstrādi" 
10.punktam, izmantojot emisiju 
aprēķinos ražotāja sniegtos datus 
par emisijām, turklāt tos vēl 
papildus koriģējot. 

SIA “Fortum Latvia” ir A kategorijas piesārņojošās darbības operators, kuram jānodrošina tāds piesārņojošo vielu 
emisijas līmenis, kāds minēts secinājumos par labākajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz lielām 
sadedzināšanas stacijām (Komisijas īstenošanas lēmums 2017/1442) un atkritumu incinerāciju (Komisijas 
īstenošanas lēmums 2019/2010). 

Izmantojot emisijas faktorus no Eiropas Vides aģentūras emisiju krājuma EMEP/EEA vai Amerikas Savienoto 
Valstu Vides aizsardzības aģentūras emisiju faktoru apkopojuma AP-42, tiktu pārsniegta pieļaujamā piesārņojošo 
vielu koncentrācija dūmgāzēs, kāda jānodrošina A kategorijas sadedzināšanas iekārtu operatoriem. Emisijas 
faktori atkritumu līdzsadedzināšanai kopā ar biomasu netiek doti ne EMEP/EEA, ne AP-42 emisijas faktoru 
datubāzēs. Jāatzīmē, ka AP-42 emisijas faktoru datubāze pēdējo reizi ir atjaunota 2003.gadā (koksnes 
sadedzināšana), bet tehnoloģijas ir attīstījušās un prasības attiecībā uz dūmgāzu attīrīšanu ir kļuvušas stingrākas.  

IVN Ziņojumā nav veiktas izmaiņas. 

5. 5. SIA Fortum Latvia - paredzētās 
darbības rezultātā veidosies 
bīstamie un nebīstamie atkritumu 
veidi „Ziņojuma" 1.5. punkts tabula 
1.2. un 1.16. punkts. Ja iepriekš 
dedzinot biomasu, kūdru, gāzi 

Komentārs ņemts vērā. IVN Ziņojuma 1.16. nodaļa precizēta. 

Par dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelnu, kas var tikt klasificēti kā bīstamie atkritumi, apsaimniekošanu tiks slēgts 
līgums ar atbilstošu atkritumu pārstrādes uzņēmumu. 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 
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lidojošie pelni ir klasificējami kā 
nebīstamie atkritumi, tad uzsākot 
NAIK līdzsadedzināšanu lidojošie 
pelni kļūst par bīstamajiem 
atkritumiem. Ziņojumā ir uzrakstīts, 
ka nav skaidrība kas šo bīstamo 
atkritumu veidu varētu 
apsaimniekot 1.16. punkts 52 lpp. 
SIA „Fortum Latvia" jāiesniedz 
noslēgts nodomu protokols ar 
potenciālo pelnu apsaimniekotāju. 
Ja paredzētās darbības veikšanai 
radīs bīstamos atkritumus, kuru 
apsaimniekošana nav risināta, šāda 
darbība nebūtu pieļaujama. Pirms 
darbības atļaujas uzsākšanas 
sabiedrībai ir jāgūst pilnīga 
pārliecība, ka bīstamie atkritumi tiks 
atbilstīgi apsaimniekoti, turklāt 
jāņem vērā, ka pie plānotā 
līdzsadedzināšanas apjoma 
visticamāk bīstamie atkritumi tiks 
radīti no NAIK, kas ievests Latvijā no 
citām valstīm, pārvēršot Latviju par 
bīstamo atkritumu deponēšanas 
vietu. 

samazināt kopējo bīstamo atkritumu daudzumu. SIA “Fortum Latvia” mērķis ir pēc iespējas veikt visu pelnu 
pārstrādi. 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. 

IVN Ziņojuma 1.9. nodaļa papildināta ar plašāku informāciju par to, no kurienes tiks piegādāts NAIK:  

Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā prioritārs statuss ir noteikts Latvijas teritorijā radīto 
atkritumu apstrādei un reģenerācijai, aizliedzot un stingri regulējot atkritumu ievešanu Latvijas teritorijā 
apglabāšanai un sadedzināšanai. Valsts teritorijā strādājošajām atkritumu reģenerācijas iekārtām pirmkārt ir 
jānodrošina valsts un reģionu atkritumu apsaimniekošanas plānu izpilde.  

Primārais sadarbības partneris būs Zemgales atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas poligons “Brakšķi”, no 
kura plānots saņemt vislielāko NAIK apjomu. Jau šobrīd šajā uzņēmumā gatavo no atkritumiem iegūtu kurināmo, 
kurš tiek izmantots cementa rūpniecībā. Papildus, ja būs nepieciešams izmantot maksimālo plānoto NAIK 
apjomu, esam plānojuši sadarboties arī ar citiem atkritumu pārstrādes uzņēmumiem – gan Zemgalē, gan Rīgā. 

6. 6. Ziņojumā norādīts: “Investīcijas 
enerģētikā ir ilgtermiņa investīcijas 

Strādājot pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz kurināmā diversifikāciju biomasas 
koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, tika secināts, ka uzstādītā sadedzināšanas iekārtā ir 
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(…)”.Kad koģenerācijas stacijai pirms 
darbības uzsākšanas tika veikts 
sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums nekāda informācija, ka 
iekārta ir paredzēta arī atkritumu 
sadedzināšanai netika sniegta. Tas 
nozīmē, ka SIA "Fortum Latvia", 
nesniedzot šo informāciju ir 
izvairījies no ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras veikšanas 
jau sākotnējā stadijā un maldinājis 
sabiedrību ar to, ka stacija plānota 
darbībai no atjaunojamiem 
resursiem (šķeldas). Šobrīd 
sabiedrība ir nostādīta situācija, ka 
SIA "Fortum Latvia" faktiski viss 
darbības veikšanai ir (vieta, iekārta), 
tikai trūkst tāds sīkums, kā formālā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra. Tas ir novedis pie tā, ka 
vispār nav iespējams apspriest un 
risināt darbības vietas alternatīvas, 
kas ir viens no LPTP primārajiem 
jautājumiem. Novietot atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtu pilsētā, 
vietā, kur valdošie vēji izmešus nes 
uz pilsētu ir bezatbildīgi, jo 
ierosinātāju interesē tikai un vienīgi 
ekonomiskais pamatojums, nevis 

piemērota NAIK (tajā skaitā otrreizējas koksnes) līdzsadedzināšanai, ja tiek veiktas tehnoloģisko procesu 
korekcijas, tiek uzstādītas papildus iekārtas  kurināmā pieņemšanai un piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai 
un nodrošināta emisiju nepārtrauktu mērījumu sistēma. Uzstādot sadedzināšanas iekārtu, iedzīvotājiem un 
kompetentām institūcijām tika sniegta visa ierosinātāja rīcībā esošā informācija.  

Likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu 17.panta (3) punkta 1) daļa nosaka, ka Ziņojumā ir jāsniedz informācija 
par paredzēto darbību, tās norises vietu un apjomu, kā arī iespējamām un samērīgām alternatīvām attiecībā uz 
paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem. 

IVN Ziņojumā ir ņemts vērā šis nosacījums un ir izvērtētas kurināmā alternatīvas, kā arī tehnoloģisko risinājumu 
alternatīvas – NAIK pieņemšanas zonas izbūvei un dūmgāzu attīrīšanai. 

Komentārs pieņemts zināšanai, IVN Ziņojumā nav veiktas izmaiņas. 
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vides intereses. Aicinām jo rūpīgi 
izvērtēt ziņojumā veiktos aprēķinus 
par piesārņojošo vielu izkliedēm un 
trokšņa piesārņojumu. 

7. 7. Ziņojumā nav izvērtēts un veikti 
aprēķini vai esošais dūmeņa 
augstums ir optimāls, lai noteiktos 
laika apstākļos, piemēram, bezvējš, 
kad augšējais spiediens mazāks par 
māju augstumā esošo, netiks 
pārsniegti gaisa piesārņojuma 
normatīvi? Ziņojumā nav iekļautas 
gaisa piesārņojuma kartes dažādos 
laika apstākļos ar dažādām 
kurināmā attiecībām. 

Detalizēta informācija par Gaisa kvalitātes novērtējumu pievienota IVN Ziņojuma 9.pielikumā. IVN Ziņojuma 5.3. 
nodaļa papildināta ar atsauci uz šo pielikumu. 
 
Lai raksturotu gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļus, izmantota gaisa kvalitātes 
modelēšanas gaitā iegūtā informācija par piesārņojošās vielas maksimālo koncentrāciju (100. procentile) 
stundas intervālam un meteoroloģiskajiem parametriem, pie kādiem tā aprēķināta. Šie rezultāti ir atspoguļoti 
Ziņojuma 5.3.tabulā. Nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi (ņemot vērā esošo fona piesārņojumu). Aprēķinu 
rezultāti rāda, ka dūmeņa augstums ir pietiekošs, lai netiktu pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi arī nelabvēlīgos 
meteoroloģiskos apstākļos (ņemot vērā arī fona piesārņojumu). Jāatzīmē, ka katrai piesārņojošai vielai ir savs 
noteikšanas periods – tā, piemēram, daļiņām PM2.5 noteikšanas periods ir kalendāra gads, un aprēķināto stundas 
koncentrāciju nedrīkst salīdzināt ar gada robežlielumu.  
 
Gaisa piesārņojuma kartes ir sagatavotas atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 “Noteikumi par 
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām. 
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini ir veikti 3 alternatīvu variantiem. Aprēķinos ir izmantota sliktākā iespējamā 
situācija katrai alternatīvai. 

Dūmeņa augstums un diametrs ir starp tiem parametriem, kurus izmanto piesārņojuma izkliedes aprēķinos. 
Dūmgāzu novadīšana notiek pa dūmeni, kura augstums ir 70 m un iekšējais diametrs ir 2050 mm.  

8. 8. Ziņojumā iedzīvotāji nevarēja gūt 
pilnīgu pārliecību par to, ka NAIK 
pieņemšanas punkts būs tādā veidā 
būvēts, lai NAIK putekļi un smakas 

Kurināmā pieņemšanas punkts būs slēgta tipa būve ar paceļamiem vārtiem. Automašīnas NAIK izkraušanas daļa 
atradīsies slēgtajā un kontrolētajā izkraušanas zonā. Lai novērstu putekļu un smaku nokļūšanu apkārtējā vidē, 
tiks lietoti piespiedēji/aizkari, kas samazina atvērumu starp un ēku un automašīnu. Gaisa retinājums nodrošinās 
visu putekļu un smaku iesūkšanu tehnoloģiskajās iekārtās, kurās tas tiks attīrīts mehāniskajā un aktīvās ogles 
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nenonāktu vidē automašīnas kravas 
kastes un atkritumu pieņemšanas 
ēkas saskares punktos. 

filtrā. Šāds risinājums izvēlēts apzināti, jo tas ir labāks un efektīvāks risinājums nekā tas, ja visa automašīna 
iebrauc izkraušanas ēkā.  Gadījumā, ja visa automašīna iebrauc slēgtā ēkā, tad vārti stāv atvērti ilgāku laiku un 
potenciāli smakai ir lielākas iespējas nokļūt apkārtējā vidē, kā arī šādā telpā uz grīdas nonāk neliels daudzums 
NAIK materiāla, kas, automašīnai iebraucot un izbraucot, pielīp pie automašīnas riepām, radot tā tālāku, grūtāk 
kontrolējamu piesārņojumu apkārtējā teritorijā. Risinājums detalizēti tiks izstrādāts turpmākajā projekta 
izstrādes laikā, lai nepieļautu putekļu un  smaku izplatību. 

NAIK transportēšana notiks slēgta tipa puspiekabēs ar  slīdošo grīdu , kas ir piemērota NAIK transportēšanai un 
izkraušanai plānotajā NAIK pieņemšanas zonā. NAIK piegāde automašīnās ar kravas kastēm nav paredzēta. IVN 
Ziņojuma 1.9.6. nodaļa precizēta.  

9. 9. Ziņojums ir balstīts uz SIA 
"Fortum Latvia" piegādāto NAIK 
paraugu testēšanu. No ziņojuma nav 
iespējams konstatēt, kāda ir šo NAIK 
paraugu izcelsme (no kāda 
piegādātāja tie ir iegūti), tādēļ 
iegūtie rezultāti nav izmantojami, lai 
testēšanas pārskati reprezentatīvi 
pamatotu NAIK sastāvu un uz tiem 
varētu balstīt kādu prognozi. 

Jānorāda, ka jau sākotnējās 
sabiedriskās apspriešanas laikā 
sabiedrībai tika piedāvāts apskatīt 
NAIK paraugu, kas netiks izmantots 
ražošanai, jo nespēj saražot šāda 
veida materiālu, jo SIA "Fortum 
Latvia" nav tik augstas prasības pret 

1) IVN Ziņojuma 1.8.nodaļā sniegta jautātā informācija, citāts:  

“IVN Ziņojuma izstrādes gaitā tika veiktas analīzes NAIK paraugiem no Jelgavas atkritumu šķirošanas stacijas 
“Brakšķi” un paraugiem no sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” (skatīt 7. pielikumu), testēšanas rezultātu 
pārskati apkopoti 1.3. tabulā.” 

2) Projekta sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā tika rādīts reprezentatīvs paraugs no NAIK ražotāja, lai sniegtu 
vispārēju priekšstatu par NAIK. IVN ziņojumā sniegta informācija par NAIK paraugiem, kas tika analizēti IVN 
ziņojuma izstrādes laikā. Vēlamies piebilst, ka rādītais paraugs atbilst SIA “Fortum Latvia” kvalitātes prasībām, 
bet līdzīgi kā ar šķeldu, mēs plānojam izmantot zemākās iespējamās kvalitātes kurināmo, kura sadedzināšanai ir 
piemērotas mūsu tehnoloģijas, piemēram, zemāka siltumspēja un augstāks mitruma saturs, tas ļauj būtiski 
palielināt NAIK ražošanas apjomu no atkritumu atlikumu masas, kas tiek vesta uz apglabāšanu. 
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materiālu 

10. 10. Ierosinātājam tika uzdots 
jautājums ir - cik tad īsti vispār 
paredzēts dedzināt atkritumus 
Fortum koģenrācijas stacijā? Pēc 
Vides pārraudzības valsts biroja 
izsniegtās programmas tika 
paredzēts dedzināt 30000 tonnas 
gadā, Ziņojumā tabulās, pēc kurām 
veikti emisiju aprēķini parādās, ka 
tas ir 21% (30 000t NAIKxl00:142 
līdz 145 000t biomasa) Bet citās 
Ziņojuma sadaļās nosaukti 35% 
NAIK piejaukumu kurināmā 
maisījumā, tas uz 142-145000 
tonnām biomasas sastāda 50000 
tonnas NAIK gadā. Kāds tad īsti būs 
NAIK apjoms? 

Ja iemesls ir "siltumspējā" un, ka 
tiešām tiks dedzinātas tikai 30000t 
NAIK, tad manuprāt vienam no 
aprēķina piemēriem vajadzēja būt 
pieņemot, ka 30000 tonnas ir 35% 
un izveidojot attiecību ar biomasu 
30000x100:35%= 86000t biomasas. 
Vai attīrīšanas iekārtu jaudas un 
apjoms nebija jāplāno un emisijas 

SIA "Fortum Latvia" veiktajos aprēķinos ir ievērojusi divus ierobežojošos nosacījumus: NAIK piejaukums 
enerģijas veidā būs līdz 35 % un kopējais NAIK sadedzinātais apjoms gada laikā nepārsniegs 30 000 t. 

NAIK vienlaicīgais piejaukums biomasai nepārsniegs 35% un gada ietvaros NAIK daudzums nepārsniegs 30 000 t. 
Tas nozīmē, ka  NAIK var tikt pievienots biomasai arī mazāk par šiem 35% vai var netikt pievienots vispār. 

Gaisa kvalitātes novērtējums, saskaņā  ar novērtējumā sniegto informāciju par gaisa piesārņojumu, veikts 
sliktākajam iespējamam scenārijam šādiem kurināmā maisījumiem 1) tikai biomasa (100% no enerģētiskās 
vērtības); 2)biomasa (līdz 65% no enerģētiskās vērtības), NAIK (līdz 35% no enerģētiskās vērtības); 3)biomasa 
(līdz 55% no enerģētiskās vērtības), NAIK (līdz 35% no enerģētiskās vērtības) un kūdra (līdz 10% no enerģētiskās 
vērtības). 

Dūmgāzu attīrīšanas iekārtas ir projektētas tā, lai nepārsniegtu piesārņojošo vielu koncentrāciju dūmgāzēs, kāda 
minēta secinājumos par LPTP. Stacija ir aprīkota ar automātisko mērījumu sistēmu - ja piesārņojošo vielu 
koncentrācija tuvojas sistēmā noteiktajām robežām, tad emisiju nepārtrauktā mērījumu sistēma automātiski 
ziņos par izmaiņām. Iekārtas operators, sekojot paziņojumiem, veic nepieciešamās izmaiņas, līdz emisiju līmenis 
ir zem trauksmes robežas. 
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jārēķina atbilstoši lielākajam NAIK 
piejaukumam un mazākajam 
biomasasas apjomam? Vai tiešām 
piesārņojums dūmgāzēs nemainās, 
mainot kurināmā attiecības? 

(SIA Fortum atbildes citāts) 

Kā redzams pēc sniegtās 
informācijas, lai saražotu noteiktos 
460 GWh enerģijas attiecībā uz NAIK 
proporciju kurināmā maisījumā 2. 
un 3. alternatīvas gadījumā, pietiek 
ar 30%, proti, nav jāsasniedz 
maksimālais apjoms 35%. Papildus 
skaidrojam, ka jebkuras IVN 
procedūras mērķis ir augšējo 
plānotās darbības robežu 
noskaidrošana un šajā gadījumā 
mērķis ir sasniegts. 

Pēc būtības netika sniegta atbilde 
par attīrīšanas iekārtu projektēto 
jaudu, kādiem parametriem tā ir 
projektēta. 

11. 8. Ierosinātājam tika uzdots 
jautājums: Ziņojumā vispār nav 
pieminēts, ka iedzīvotāji visu 
iekārtas darbības laiku ir bijuši 

Paredzētās darbības rezultātā plānots, ka saražotās enerģijas apjoms varētu maksimāli pieaugt līdz 460GWh 
gadā. Tas izskaidrojams ar Fortum ilgtermiņa plāniem vēl vairāk samazināt dabas gāzes izmantošanu 
siltumenerģijas ražošanā, turpināt centralizētās siltumapgādes sistēmai pieslēgt jaunus klientus (tajā skaitā 
privātmājas), piegādāt siltumenerģiju uzkarsēta ūdens vai tvaika veidā rūpnieciskajiem patērētājiem un 
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neapmierināti ar 39 ventilatoru 
troksni, kuri atrodas uz rūpnīcas 
jumta un, ka šobrīd joprojām notiek 
tiesvedības process . Kādēļ 
Ziņojumā nav izvērtēts, ka palielinot 
rūpnīcas noslodzes jaudu no 60% uz 
82% palielināsies arī ventilatora 
noslodzes jauda un līdz arī ar to 
trokšņa emisija no ventilatoriem. 
Jautājums aktuāls ari par citām 
troksni radošām iekārtām un par šo 
noslodzes jaudas palielinājumu? 

(SIA Fortum Latvia atbildes citāts) 

Jānorāda, ka tieši jautājums par 
radīto troksni ir viens no strīdus 
jautājumiem. Proti, vai iekārta jau 
šobrīd nerada nepieļaujamu troksni. 
Savukārt, lai arī tiek apgalvots, ka 
izmaiņas trokšņu radošajos avotos 
netiek plānotas, jānorāda, ka strīdus 
lietā pašam SIA "Fortum Latvia" 
veicot trokšņa novērtējumu, tika 
izdarīts pieņēmums, ka iekārta 
nedarbojas ar pilnu jaudu. Ja 
uzsākot NAIK dedzināšanu tiks 
palielināts iegūtās enerģijas apjoms, 
nav šaubu, ka tiks palielināts 

proporcionāli palielināt elektroenerģijas ražošanas apjomu. Nav paredzēta dzesēšanas ventilatoru noslodzes 
jaudas palielināšana.  

Plānotās darbības rezultāta koģenerācijas stacijā esošo iekārtu uzstādītā jauda netiek palielināta. Tā pat kā līdz 
šim visas iekārtas tiks ekspluatētas atbilstošā režīmā tā, lai netiktu pārsniegtas noteiktās trokšņa robežvērtības.  

Attiecībā uz tiesvedības procesu paskaidrojam, ka IVN ziņojumā neiekļāvām aprakstu par tiesvedību 
administratīvajā lietā, kuras ietvaros  privātpersona iesniegusi pieteikumu par Valsts vides dienesta Jelgavas 
reģionālās vides pārvaldes izdotās atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Koģenerācijas stacijā atcelšanu, 
jo šīs tiesvedības priekšmets nav tiešā veidā saistīts ar IVN procesa ietvaros apspriežamo darbību, nedz arī ar 
koģenerācijas stacijas faktiskās darbības un radīto trokšņu līmeņa izvērtējumu. Tiesvedības procesa ietvaros 
strīds ir starp privātpersonu un Vides pārraudzības valsts biroju, bet SIA ”Fortum Latvia” ir tikai trešās personas 
statusā. Turklāt tiesvedības process ir atklāts un tādējādi jebkuram interesantam ir iespējas iegūt nepieciešamo 
informāciju, kā arī informācija par tiesas procesu ir guvusi atspoguļojumu medijos. Gan pirmās instances tiesa, 
gan apelācijas instances tiesa privātpersonas pieteikumu ir noraidījušas.  Attiecībā uz jautājumā izteiktajām 
bažām par koģenerācijas stacijas darbības radīto troksni, papildus jānorāda ka SIA “Fortum Latvia” ir regulāri 
veikusi koģenerācijas stacijas radītā trokšņa līmeņa novērtējumu, pieaicinot atbilstoši kvalificētus speciālistu, un, 
balstoties uz šādu speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto trokšņu testēšanu, SIA “Fortum 
Latvia” nav pamata uzskatīt, ka koģenerācijas stacijas darbībā tiktu pārsniegti kādi normatīvajos aktos noteiktie 
pieļaujamie limiti. 
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iekārtas darbības laiks, kas savukārt 
radīs trokšņa piesārņojuma 
pieaugumu. Jautājums par trokšņa 
ietekmēm. 

12. 11. Attiecībā uz obligātajām 
prasībām, aicinām noteikt, ka : SIA 
Fortum Latvia būtu jānodrošina 
iedzīvotājiem iespēja tiešsaistē 
sekot dūmgāzu monotoringam, kā 
tas ir noteikts citam komersantam – 
SIA "Sātiņi LM". 

SIA Fortum Latvia mājas lapā ir jābūt 
publiski pieejamai informācijai par 
NAIK kurināmā kvalitātes rādītājiem 
un izcelsmes valsti. 

Aizliegt kurināmā piegādi 
sestdienās, svētdienās un svētku 
dienās, ievērojot, ka transporta 
plūsma tiek virzīta tieši gar 
privātmājām 

Izmantojot NAIK kā kurināmo, arī līdzsadedzinot, ir jānodrošina nepārtraukts dūmgāzu monitorings vairākiem 
parametriem. Mērījumu veikšana tiks nodrošināta nepārtraukti un mērījumi par katru dienu nākošajā dienā būs 
pieejami sabiedrībai un jebkuram interesentam uzņēmuma mājas lapā. IVN Ziņojuma 12. nodaļa precizēta. 

 

Saskaņā ar IVN Ziņojumu - atbilstoši  LVS EN 15359:2017 “Cietais reģenerētais kurināmais. Specifikācijas un 
klases” klasifikācijai, NAIK kvalitāte būs atbilstoša standartā noteiktajai 3.klasei (robežvērtības: neto siltumspēja 
≥ 15 MJ/kg, - hlors (Cl) ≤ 1,0 %, dzīvsudrabs (Hg) - vidējais lielums ≤ 0,08 mg/MJ; 80.procentile ≤ 0,16 mg/MJ). 
NAIK kvalitātes kontrole tiks nodrošināta, veicot regulāru paraugu ņemšanu NAIK sagatavošanas vietās. 
Kurināmā piegādātājiem līgumos tiks noteiktas kvalitātes prasības pelnu saturam, hlora saturam un dzīvsudraba 
saturam, kam piegādātāji veiks kvalitātes kontroli un analīzes. 

Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā prioritārs statuss ir noteikts Latvijas teritorijā radīto 
atkritumu apstrādei un reģenerācijai, aizliedzot un stingri regulējot atkritumu ievešanu Latvijas teritorijā 
apglabāšanai un sadedzināšanai. Valsts teritorijā strādājošajām atkritumu reģenerācijas iekārtām pirmkārt ir 
jānodrošina valsts un reģionu atkritumu apsaimniekošanas plānu izpilde.  

Primārais sadarbības partneris būs Zemgales atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas poligons “Brakšķi”, no 
kura plānots saņemt vislielāko NAIK apjomu. Jau šobrīd šajā uzņēmumā gatavo no atkritumiem iegūtu kurināmo, 
kurš tiek izmantots cementa rūpniecībā. Papildus, ja būs nepieciešams izmantot maksimālo plānoto NAIK 
apjomu, esam plānojuši sadarboties arī ar citiem atkritumu pārstrādes uzņēmumiem – gan Zemgalē, gan Rīgā. 

Kā jau  IVN Ziņojuma 2.2. nodaļā bija norādīts, izmantojot VAS “Latvijas Valsts ceļi” publiski pieejamo 
informāciju, var secināt ka vidējais transportlīdzekļu skaits diennaktī, kas šķērso Tērvetes un Rūpniecības ielas 
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krustojumu, pārsniedz 10 000 automašīnas, no kurām apmēram 1 500 ir kravas automašīnas. Satiksmes 
intensitāte uz pilsētas ielām, valsts un reģionālajiem autoceļiem palielināsies apmēram par 0,7 % jeb vidēji 12 
automašīnām diennaktī, kas vērtējama kā nebūtiska ietekme pie jau esošās autoceļu noslodzes 10 000 
automašīnas diennaktī. 

Kurināmā transporta plūsma uz uzņēmumu notiek izvērtējot ražošanas nepieciešamību un drošu un 
nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi vairāk nekā 16000 Jelgavas mājsaimniecībām un 172 juridiskajiem 
klientiem – skolām, bērnudārziem, sabiedriskajām iestādēm. Ievērojot pieguļošo teritoriju dzīvojamo māju 
īpašnieku iebildumus, kas tika saņemti paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā par 
koģenerācijas stacijas radīto transporta troksni - ārpus apkures sezonas transporta kustība uz uzņēmumu un no 
uzņēmuma vakara laikā nenotiktu: kurināmā piegādi plānots veikt darba dienās no pulksten 8:00-19:00. 
Savukārt, apkures sezonas laikā, kurināmā piegāde plānota darbadienās no pulksten 8:00-20:00 un, ja būs 
nepieciešams, minimālajā nepieciešamajā apjomā, kurināmā piegāde notiks arī sestdienās un svētku dienās. 

VPVB saņemta vēstule, ko parakstījušas 11 personas 

20. nov.2020, Nr.5-01/2020 

 Jautājumi 1.-11. (kopskaitā 
12.jautājumi) sniegti iepriekš 
sniedzot jautājumus uz VVD 
Zemgales RVP 
19.11.2020Nr.2.3/2184/ZE/2020 
pārsūtīto iesniegumu, ko 
parakstījusi 1 persona 

Atbildes un skaidrojumus skatīt iepriekš, atbildes uz VVD Zemgales RVP 19.11.2020Nr.2.3/2184/ZE/2020 
pārsūtīto iesniegumu. 

1. 12. Orhūsas konvencija par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju 

Atbilstoši IVN Ziņojuma 12. Nodaļā sniegtajai informācijai veicamā monitoringa veidus un to regularitāti nosaka 
normatīvie akti, kā arī vides uzraudzības valsts institūcijas var noteikt papildus prasības A kategorijas 
piesārņojošās darbības atļaujā.  



126 
 

Nr. Jautājums Skaidrojums/ Atbildes 

griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem (Latvijā pieņemta 
un apstiprināta 2002.gada 18.aprīlī) 
paredz sabiedrības tiesības uz 
informāciju. Konkrētā gadījumā 
uzskatām, ka sabiedrības viedoklis 
par trokšņa novērtējumu un 
piesārņojuma novērtējumu ir vērsts 
uz Orhūsas konvencijas mērķu 
sasniegšanu, informācijas sniegšanu 
par piesārņojošo darbību. Savukārt 
lūgums par faktiskās datu 
pieejamību sabiedrībai, balstīts uz 
Orhūsas konvencijā nostiprinātajām 
sabiedrības tiesībām uz informāciju. 

SIA “Fortum Latvia” ir A kategorijas piesārņojošās darbības operators un vides piesārņojuma monitorings tiek un 
arī turpmāk tiks īstenots saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.  

SIA “Fortum Latvia” ir regulāri veikusi koģenerācijas stacijas radītā trokšņa līmeņa novērtējumu, pieaicinot 
atbilstoši kvalificētus speciālistu. Balstoties uz šādu speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto 
trokšņu testēšanu, SIA “Fortum Latvia” nav pamata uzskatīt, ka koģenerācijas stacijas darbībā tiktu pārsniegti 
kādi normatīvajos aktos noteiktie pieļaujamie limiti. 

Koģenerācijas stacijas radītā trokšņu līmeņa mērījumus veiksim reizi gadā. Pastāvīgu trokšņu monitoringu 
neesam paredzējuši veikt, jo tas nesniegs reprezentatīvus mērījumus par koģenerācijas stacijas radītajiem 
trokšņiem, bet gan par kopējo trokšņu līmeni apkārtnē, ko veido visi apkārtnē esošie trokšņa avoti – dzelzceļš, 
transporta plūsma uz koplietošanas ceļiem, metālapstrādes uzņēmums, benzīntanki, automazgātava, veikali un 
citi saimnieciskās darbības veicēji. 

Gaisa piesārņojuma un smaku samazināšanai, koģenerācijas stacijas turpmākajā ekspluatācijas laikā notiks 
nepārtraukta dūmgāzu kvantitatīvo raksturlielumu kontrole. Dūmgāzu  mērījumu veikšana tiks nodrošināta 
nepārtraukti un mērījumi par katru dienu nākošajā dienā būs pieejami sabiedrībai un jebkuram interesentam 
uzņēmuma mājas lapā. Dioksīnu un furānu mērījumus veiks akreditēta laboratorija ne retāk kā 2 reizes gadā, bet 
pirmajā iekārtas darbības gadā - vismaz reizi 3 mēnešos. Arī šo mērījumu rezultāti būs pieejami sabiedrībai 
uzņēmuma mājas lapā. 

VPVB saņemta vēstule, ko parakstījušas 3 personas 

19. nov.2020, Nr.5-01/2002 

 Jautājumi 1.-11. (kopskaitā 
12.jautājumi) sniegti iepriekš 
sniedzot jautājumus uz VVD 
Zemgales RVP 
19.11.2020Nr.2.3/2184/ZE/2020 

Atbildes un skaidrojumus skatīt iepriekš. 
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pārsūtīto iesniegumu, ko 
parakstījusi 1 persona 

VPVB saņemta vēstule, ko parakstījušas 2 personas 

20. nov.2020, Nr.5-01/2019 

 Jautājumi 1.-11. (kopskaitā 
12.jautājumi) sniegti iepriekš 
sniedzot jautājumus uz VVD 
Zemgales RVP 
19.11.2020Nr.2.3/2184/ZE/2020 
pārsūtīto iesniegumu, ko 
parakstījusi 1 persona 

Atbildes un skaidrojumus skatīt iepriekš. 
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Īsais kopsavilkums  

Ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) politiku attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sektoru, 

aprites ekonomikas koncepta ietvaros, atkritumu reģenerācijas iekārtu izveide ir neatņemama 

sistēmas pilnveidošanas sastāvdaļa. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un ES Padomes direktīvu par 

atkritumiem, līdz 2035.gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves 

atkritumu apjomu ir jāpalielina vismaz līdz 65% un apglabāšanai jābūt mazākai par 10% pēc 

masas – šāds mērķis nav sasniedzams bez atkritumu pārstrādes un reģenerācijas enerģijā 

iekārtu izveides. 

SIA “Fortum Latvia”, veicot siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz 

kurināmā diversifikāciju biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, 

priekšizpēti, tika secināts, ka uzstādītā sadedzināšanas iekārtā ir piemērota no atkritumiem 

iegūta kurināmā (turpmāk NAIK) līdzsadedzināšanai, ja tiek veiktas tehnoloģisko procesu 

korekcijas, tiek uzstādītas papildus iekārtas  kurināmā pieņemšanai un piesārņojošo vielu emisiju 

samazināšanai un nodrošināta emisiju nepārtrauktu mērījumu sistēma. SIA “Fortum 

Latvia”plāno, investēt tehnoloģijās, kas nodrošina pārstrādei nepiemēroto atkritumu pārstrādi 

enerģijā cilvēkiem un videi drošā veidā. Projekta ietvaros plānots kopā ar šķeldu līdzsadedzināt 

NAIK. Izmantojot NAIK kā kurināmo, otrreizējai pārstrādei nepiemēroti sadzīves atkritumi netiks 

apglabāti sadzīves atkritumu poligonā, bet gan tiks izmantoti siltuma un elektrības ražošanā. 

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) Ziņojuma sagatavošanas laikā vērtēta paredzētās darbības 

ietekme uz gaisa kvalitāti, smaku izplatība, darbības radītā trokšņa novērtējums, transporta 

plūsmas intensitātes izmaiņas, hidroģeoloģiskā režīma izmaiņas, augsnes, grunts, gruntsūdeņu 

un virszemes ūdeņu piesārņojuma iespējamības novērtējums, veikta uzņēmuma darbības risku 
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analīze, kā arī vērtēta iespējamā ietekme uz cilvēka veselību un dzīvību. Būtiski iespējamie 

ierobežojumi, kas var ietekmēt paredzēto darbību vai citas darbības, tajā skaitā kontekstā ar jau 

esošo teritorijas izmantošanu, IVN Ziņojuma sagatavošanas laikā netika konstatēti. 

Koģenerācijas stacija tika nodota ekspluatācijā 2013.gadā. Kurināmā diversifikācija palielinātu 

SIA “Fortum Latvia” enerģijas ražošanas elastību, izmantojot ekonomiski izdevīgāko kurināmo, 

un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu poligonos Latvijā. Paredzētās darbības uzdevums 

kopumā ir nodrošināt Jelgavas pilsētas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar konkurētspējīgu 

siltumenerģiju, kas ir ražota no Latvijā iegūtiem atjaunojamiem resursiem un NAIK, tādējādi 

veicinot efektīvu un saudzīgu resursu izmantošanu, kas balstīti uz aprites ekonomikas 

principiem. 

Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu koģenerācijas stacijas zemes gabals atrodas pilsētas 

rūpnieciskās apbūves teritorijā. 

Ņemot vērā to, , veicot siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz kurināmā 

diversifikāciju biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, priekšizpēti, tika 

secināts, ka uzstādītā sadedzināšanas iekārtā ir piemērota NAIK (tajā skaitā otrreizējas koksnes) 

līdzsadedzināšanai, ja tiek veiktas tehnoloģisko procesu korekcijas, tiek uzstādītas papildus iekārtas  

kurināmā pieņemšanai un piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai un nodrošināta emisiju nepārtrauktu 

mērījumu sistēma. IVN paredzētās darbības vietas alternatīva netika apskatīta. Tāpat netika 

apskatīta arī sadedzināšanas iekārtas tehnoloģisko risinājumu alternatīva. 

Lai saražotu nepieciešamo enerģijas apjomu – 460 GWh enerģijas, izvērtēti kurināmā alternatīvu 

trīs varianti: izmantot tikai biomasu; biomasas un NAIK maisījuma līdzsadedzināšana; biomasas 

un/vai kūdras un NAIK maisījuma līdzsadedzināšana. Kurināmā pieņemšanas un priekšapstrādes 

procesā izvērtētas alternatīvas kurināmā pieņemšanas punktam: NAIK pieņemšana esošajā 

pieņemšanas punktā vai jauna izveide. Dūmgāzu attīrīšanai, NAIK izmantošanas gadījumā, 

izvērtētas šādas alternatīvas: maisa filtra izmantošana un aktivētās ogles dozatora sistēmas 

uzstādīšana. 

IVN gaitā, veicot kurināmo un kurināmo maisījumu alternatīvu salīdzinājumu un analīzi, netika 

konstatēti tādi apstākļi, kas nepieļautu kādas alternatīvas realizāciju. Visu trīs kurināmo un 

kurināmo maisījumu alternatīvu realizācija ir iespējama. Vērtējot tehnoloģisko risinājumu 

alternatīvas, tika secināts, ka ir jāizbūvē atsevišķs NAIK pieņemšanas punkts, dūmgāzu attīrīšanai 

jāuzstāda papildus aktivētās ogles uzglabāšanas un dozēšanas sistēma, jāveic sadegšanas 

procesa kontroles automatizācijas sistēmas rekonstrukcija, kā arī jāpilnveido dūmgāžu 

monitoringa nepārtrauktās uzraudzības sistēma. 

Ar paredzētās darbības īstenošanas uzsākšanu uzņēmumā nepieciešamie būvdarbi un iekārtu 

uzstādīšanu paredzēts uzsākt 2021.gadā, savukārt būvju nodošana ekspluatācijā paredzēta 

2022.gada otrajā pusē. NAIK līdzsadedzināšanu SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā plānots 

uzsākt 2022.gada apkures sezonas sākumā.   
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1. Paredzētās darbības un darbības vietas izvēles argumentēts 

pamatojums 

1.1. Esošās iekārtas 

Jau šobrīd koģenerācijas stacijā uzstādītā verdošā slāņa sadedzināšanas tehnoloģija (BFB) (skatīt 

1.attēlā) ir plaši izplatīta Eiropā un Skandināvijā un ir atzīta par atbilstošāko tehnoloģiju NAIK 

līdzsadedzināšanai, salīdzinot ar kustīgo ārdu sadedzināšanas iekārtu. Verdošā slāņa 

tehnoloģiskā procesa galvenā priekšrocība ir verdošā slāņa smiltīs akumulētā enerģija, kas 

nodrošina efektīvu sadedzināšanu un iespēju labāk automatizēt un kontrolēt sadedzināšanas 

procesu, līdz ar to – lielāka efektivitāte un degšanas stabilitāte, kā arī iespēja līdzsadedzināt 

problemātisku kurināmo ar zemu siltumspēju, lielu mitruma saturu, ar dažādu ķīmisko sastāvu 

un smalku frakciju. 

 

1.attēls. Verdošā slāņa tehnoloģijas principiālā shēma1 

Ņemot vērā esošās tehnoloģijas efektivitātes un ekonomiskos faktorus, tā netiks mainīta 

(tādejādi neapskatot alternatīvas līdzsadedzināšanas procesā). Verdošā slāņa tehnoloģija tiks 

papildināta ar monitoringa iekārtām un tiks veikti dažādi citi uzlabojumi NAIK līdzsadedzināšanas 

pasākumu nodrošināšanai. 

                                                      

 

1
https://www.researchgate.net/publication/260844624_Guidebook_on_Local_Bioenergy_Supply_Based_on_Wood

y_Biomass  

https://www.researchgate.net/publication/260844624_Guidebook_on_Local_Bioenergy_Supply_Based_on_Woody_Biomass
https://www.researchgate.net/publication/260844624_Guidebook_on_Local_Bioenergy_Supply_Based_on_Woody_Biomass
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1.2. Alternatīvu raksturojums 

Plānojot vēl vairāk samazināt importētā fosilā kurināmā dabas gāzes izmantošanu, kā arī 

turpinot pieslēgt centralizētajai siltumapgādei jaunus klientus ilgtermiņā, ir plānots palielināt 

koģenerācijas stacijas vidējo noslodzi gadā no 60% līdz 82%. Ietekmes uz vidi novērtējuma 

mērķis ir novērtēt un salīdzināt tehnoloģiskos procesus, kuru rezultātā SIA “Fortum Latvia” var 

nodrošināt kopējās saražotās enerģijas pieaugumu, izmantojot dažāda veida kurināmos 

(biomasu, kūdru un NAIK). 

IVN procesa ietvaros ir izvērtētas vairākas kurināmo un kurināmā maisījumu alternatīvas, kas 

apkopotas 1.tabulā. 

1.tabula. Kurināmo un kurināmo maisījumu alternatīvas 

 Biomasa 

(tonnas/gadā) 

Kūdra 

(tonnas/gadā) 

NAIK 

(tonnas/gadā) 

Papildus 
kurināmais* 

(gāze/ 
dīzeļdegviela) 

1.alternatīva 205 000 - - v 

2.alternatīva  145 000 - 30 000 v 

3.alternatīva 127 000 15 000 30 000 v 

*Siltumenerģijas ražošanas procesu uzsākšanai, kā papildus kurināmais, nelielos apjomos - līdz 1100 tūkst. m
3
/gadā tiks 

izmantota dabasgāze vai dīzeļdegviela - 40 tonnas/gadā. 

Lai saražotu nepieciešamo enerģijas apjomu – 460 GWh enerģijas, ir izvērtēti šādi kurināmā 

alternatīvu varianti: 

1.alternatīva. Izmantot tikai biomasu (līdz 205 000 t/gadā). Šajā gadījumā kurināmā 

diversifikācija būtu dažādu biomasas produktu (koksnes biomasas (šķelda, skaidas, mizas u.c.), 

energoaugu biomasas (salmi, augi), lauksaimniecības augu atlikumu (t.sk. graudu atsijas līdz 

5 000 t/gadā) izmantošana. 

2.alternatīva. Biomasas (līdz 145 000 t/gadā) un NAIK (līdz 30 000 t/gadā) maisījuma 

līdzsadedzināšana. 

3.alternatīva. Lai saražotu noteikto enerģijas apjomu, trešā alternatīva ir biomasas (līdz 

127 000 t/gadā) un/vai kūdras (līdz 15 000 t/gadā) un NAIK (līdz 30 000 t/gadā) maisījuma 

līdzsadedzināšana. 

Tehnisko risinājumu izvēles gaitā 2.alternatīvas un 3.alternatīvas gadījumā izskatītas arī dažādas 

galveno palīgprocesu alternatīvas, jo, izmantojot NAIK kā kurināmo, esošajās tehnoloģiskās 

iekārtās veicamas korekcijas un uzlabojumi (skatīt 2.attēlā). 
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Kurināmā pieņemšanas un priekšapstrādes procesā izvērtētas alternatīvas kurināmā 

pieņemšanas punktam: NAIK pieņemšana esošajā pieņemšanas punktā (A.1.) vai jauna izveide 

(A.2.). 

Koģenerācijas procesa iekārtām (kurtuvei) alternatīvas netika izskatītas, jo šobrīd esošā 

sadedzināšanas iekārta nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C vismaz 2 sekundes, pie kuras 

tiek likvidēti kaitīgie izmeši, kas var rasties sadegšanas procesā. Sadedzināšanas iekārta ir 

piemērota, lai kopā ar biomasu un kūdru var  līdzsadedzināt NAIK. 

Dūmgāzu attīrīšanai, NAIK izmantošanas gadījumā, izvērtētas šādas alternatīvas: esošā maisa 

filtra izmantošana (B.1.); papildus aktivētās ogles dozatora sistēmas uzstādīšana (B.2.). 

 

2.attēts. Palīgprocesu alternatīvas galvenajos ražošanas procesos  

Koģenerācijas stacijas iekārtu principiālā shēma pēc paredzētās darbības īstenošanas sniegta 

3.attēlā. 

 

3.attēls. Koģenerācijas stacijas iekārtu principiālā shēma pēc paredzētās darbības 
īstenošanas 

Kurināmā pieņemšana un 
priekšapstrāde 

A.1.alternatīva - NAIK 
pieņemšana esošajā 
pieņemšanas punktā 

A.2.alternatīva - NAIK 
pieņemšana jaunā 

pieņemsanas punktā 

Koģenerācijas 
process 

(reģenerācija) 

Dūmgāzu attīrīšana 

B.1.alternatīva - dūmgāzu 
attīrīšana izmantojot esošo 

maisa filtru 

B.2.alternatīva - aktivētās ogles 
dozatora uzstādīšana 
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1.3. Galvenie tehnoloģiskie procesi, izejvielas un palīgmateriāli  

Sadedzināšanas un tai sekojošo galveno palīgprocesu tehnoloģisko procesu veido trīs galvenās 

procesu grupas: 

1) Kurināmā pieņemšana un priekšapstrāde; 

2) Koģenerācijas process (kurināmā reģenerācija); 

3) Dūmgāzu attīrīšana. 

Koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai tiks izmantoti sekojoši energoresursi – biomasa 

(koksnes un citi biomasas atlikumi), NAIK, kūdra un, siltumenerģijas ražošanas procesu 

uzsākšanai, nelielos apjomos dabasgāze vai dīzeļdegviela. 

Uzņēmuma darbības nodrošināšanā tiks izmantotas ķīmiskās vielas, kuras nav klasificētas kā 

bīstamas: smilts (palīgmateriāls sadegšanas procesos), sāls (ūdens sagatavošanas procesos), 

kalcija hidroksīds (dūmgāzu attīrīšanai), nātrija fosfāts (ūdens sagatavošanai), nātrija 

bikarbonāts, aktivētā ogle (dūmgāzu attīrīšanai), eļļas un smērvielas (iekārtu apkopei). Tiks 

izmantotas arī bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas nepieciešami uzņēmuma darbības 

nodrošināšanā vai veidojas starpproduktos vai gala produktos: etilēnglikols (aukstuma aģents 

dzesēšanas sistēmā); nātrija hidroksīds, nātrija fosfāts, sērskābe, sālsskābe (ūdens 

sagatavošanas procesos); amonija hidroksīds, (dūmgāzu attīrīšana); granulēts sērs (korozijas 

novēršanai). Apkopojums par dažādu resursu un palīgvielu (tajā skaitā atkritumu) apjomiem, 

dažādu alternatīvu gadījumos, apkopots 2.tabulā. 

2.tabula. Kurināmā un kurināmā maisījumu un palīgprocesu resursu apjomi izvērtēto 

alternatīvu gadījumos 

Resurss/ atkritumi (t/gadā) 1.alternatīva 2.alternatīva 3.alternatīva 

Kurināmais    

Biomasa  205 000,00 145 000,00 127 000,00 

NAIK  0,00 30 000,00 30 000,00 

Kūdra  0,00 0,00 15 000,00 

        

Graudu atsijas (no Biomasas) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Gāze (t.m3/gadā) 50,00 55,00 70,00 

Dīzeļdegviela 40,00 30,00 30,00 

 Palīgvielas       

Nātrija bikarbonāts 5,00 1 200,00 1 000,00 

Amonija hidroksīds 0,00 1 100,00 1 300,00 

Aktivizētā ogle 0,00 70,00 70,00 

Granulēts sērs 95,00 80,00 70,00 

Smilts (smilšu slānis) 1 400,00 2 000,00 1 800,00 
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Resurss/ atkritumi (t/gadā) 1.alternatīva 2.alternatīva 3.alternatīva 

Kalcija hidroksīds 0,00 800,00 700,00 

Eļļas un smērvielas 3,00 3,00 3,00 

Tehnoloģiskais ūdens (m3/gadā) * 65 000 65 000 65 000 

Ūdens sadzīves vajadzībām (m3/gadā) * 5 000 5 000 5 000 

Atkritumi    

Smagie pelni 2 000,00 2 000,00 1 800,00 

Lidojošie pelni 6 200,00 9 000,00 8 000,00 

Ražošanas notekūdeņi (m3/gadā) * 65 000 65 000 65 000 

Sadzīves notekūdeņi (m3/gadā) * 5 000 5 000 5 000 

* ūdens resursi tiek saņemti un novadīti pa cauruļvadiem 

 

1.4. Paredzētās darbības salīdzinājums ar pasaules praksē izmantojamām 
tehnoloģijām  

Atkritumu līdzsadedzināšana (kā arī sadedzināšana) ar enerģijas ieguvi ir viena no pielietotajām 

atkritumu apsaimiekošanas metodēm ES valstīs, kas pamatā tiek izmantota lietderīgas enerģijas 

ražošanai un ļauj samazināt atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu. Eiropas 

valstu pieredze atkritumu izmantošanā enerģijas ražošanā (t.sk. Latvijas kaimiņvalstu – Igaunijas 

un Lietuvas), kā arī iekārtu ražotāju, to pārstāvju rekomendācijas liecina, ka atkritumu 

reģenerācija enerģijā ir ekonomiski ilgtspējīga, ja ir pieejama stabila un pietiekama atkritumu 

plūsma, kā arī, ja pamatā tiek ražota lietderīga enerģija koģenerācijas procesā.  

Pašlaik pētījumi2 apliecina, ka verdošā slāņa katls, kāds ir uzstādīts SIA “Fortum Latvia” 

koģenerācijas stacijā Jelgavā, galvenokārt tiek izmantots dažādu biomasu, kūdras un industriālo 

un sadzīves atkritumu sadedzināšanai. Šīs tehnoloģijas priekšrocība – iespēja izvēlēties plašu 

kurināmā klāstu. 

                                                      

 

2
 Ryabov, G. A. 2016. Development of the Circulating Fluidized Bed Combustion Technology: Studies of CFB 

Technology at VTI and the Justification for its Use in Russia. Power Technology and Engineering 50(4), 413–418. lpp. 
Henning Wilts, Nadja von Gries 2015. Europe’s waste incineration capacities in a circular economy. Waste and 
Resource Management 168, 166. – 176. lpp. 
Malin Stauber Alfredsson Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes The analysis of alternative fuel 
mixtures: Maģistra darbs – Stockholma, Zviedrija: KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SCHOOL OF 
ENGINEERING SCIENCES IN CHEMISTRY, BIOTECHNOLOGY AND HEALTH, 2018. – 82. lpp. 
Alexander Skaria 2018. A holistic approach to waste reduction [Tiešsaiste]. Taizeme. Pieejams: 
https://wasteadvantagemag.com/a-holistic-approach-to-waste-reduction/  
Kouvo, P. 2003. Trace Metal Distribution and Control in the Pilot-Scale Bubbling Fluidized Bed Combustor Equipped 
with the Pulse-Jet Fabric Filter, Limestone Injection, and the Humidification Reactor. Journal of the Air and Waste 
Management Association 53(4), 406–416. lpp. 

https://wasteadvantagemag.com/a-holistic-approach-to-waste-reduction/
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Eiropas valstīs izmantoto sadzīves cieto atkritumu sadedzināšanas tehnoloģijas atbilst gan ES, 

gan dalībvalstu normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem. Piemēram, Somijā gaisa 

piesārņojuma kontrolei tiek izmantotas iekārtas ar kaļķa maisa filtriem un aktivētās ogles 

iesmidzināšanu, kas nodrošina efektīvu un ekonomisku emisiju, furānu un dioksīdu, kontroli. 

Balstoties uz pētījumu datiem Eiropā, vislielākās sadzīves cietos atkritumu sadedzināšanas 

jaudas uz vienu iedzīvotāju ir Dānijā, tālāk seko Nīderlande, Norvēģija, Zviedrija un Šveice. 

Dūmgāzu attīrīšanai šāda tipa kurtuvēs ir piemērota sausā attīrīšana (injicējot amonjaka 

šķīdumu vai karbamīdu) un mehāniskā attīrīšana (maisa filtri). Atsevišķos gadījumos tiek 

izmantots arī skruberis skābju tvaiku absorbēšanai ar nātrija bikarbonāta palīdzību. 

Ziemeļvalstīs plaši tiek izmantoti verdošā slāņa sadedzināšanas katli, kas uzstādīti arī SIA 

“Fortum Latvia”. Balstoties uz iepriekš uzskaitītajiem pētījumiem, var secināt, ka tehnoloģija, kas 

tiek izmantota SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā, pasaulē tiek atzīta kā efektīvs un bieži 

pielietojams tehnoloģiskais risinājums. 

1.5. Limitējošie vai ierobežojošie faktori 

Paredzētās darbības piegulošajā teritorijā vai nelielā attālumā no tās atrodas vairāki rūpnieciska 

rakstura uzņēmumi un infrastruktūras objekti, kuru teritorijās notiek aktīva saimnieciskā 

darbība. Nav paredzēts, ka tiks izmantotas vai jebkādā veidā skartas uzņēmuma VAS “Latvijas 

dzelzceļš” inženierkomunikācijas ne būvniecības, ne turpmākās ekspluatācijas periodā. Saskaņā 

ar Jelgavas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, paredzētās darbības 

teritorijai nav noteikti apbūves un teritorijas izmantošanas ierobežojumi, izņemot tie, kas 

attiecas uz teritorijas atļauto izmantošanu: rūpnieciskās ražošanas apbūve. 

Limitējoši vai ierobežojoši faktori, kuri varētu ietekmēt paredzēto darbību, un kam būtu jāmeklē 

alternatīvi risinājumi, netika konstatēti. 

Piekļūšana paredzētās darbības teritorijai plānota pa šobrīd esošo SIA “Fortum Latvia” 

piebraucamo ceļu caur esošo caurlaides punktu, ņemot vērā to, ka alternatīvas piekļūšanas 

iespējas teritorijai nav iespējams nodrošināt. Tā kā paredzētā darbība būs saistīta ar jau 

teritorijā esošo darbību, minētais apstāklis nav uzskatāms par ierobežojošu faktoru, kam būtu 

jāmeklē alternatīvi risinājumi. 

 

2. Paredzētās darbības vietas apraksts  

Koģenerācijas stacija atrodas Rūpniecības ielā 73A, Jelgavas pilsētas dienvidrietumu daļā, 

Lielupes kreisajā krastā zemes vienībā kadastra Nr.09000070385, ar kadastra apzīmējumu 

09000070333. 

Atbilstoši Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam (2009.-2021.gadam) zemes gabala 

Rūpniecības ielā 73a atļautā izmantošana ir rūpnieciskās apbūves teritorija. Paredzētā darbība 
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atbilst noteiktajai atļautajai zemesgabala izmantošanai. Koģenerācijas stacijas kopējā aizņemtā 

teritorija ir ap 2,5 ha. 

Paredzētās darbības īstenošanas gaitā nebūs nepieciešama esošu būvju, ēku vai 

inženierkomunikāciju tīklu demontāža. Koģenerācijas stacijā jaunie objekti atradīsies līdzās 

esošajām būvēm – skatīt 4.attēlu. 

Paredzētajai darbībai atvēlētā teritorija ir pietiekama, lai tajā optimāli izvietotu plānotās 

nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas. Būvēm nepieciešamā platība, objektu izvietojuma 

nosacījumi un paredzētie risinājumi, lai nodrošinātu atbilstošu objektu darbību, tiks noteikti 

Būvprojekta sagatavošanas posmā (skatīt 5.attēlu). 

Būvdarbus paredzēts uzsākt 2021.gadā, savukārt būvju nodošana ekspluatācijā un NAIK 

pieņemšanas uzsākšana paredzēta 2022.gada otrajā pusē. 

 

4.attēls. Paredzētās darbības īstenošanas vietas koģenerācijas stacijā 
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5.attēls. NAIK pieņemšanas zonas vizualizācija. NAIK pieņemšanas zona Fortum stacijā Somijā 

 

3. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi būtiskuma novērtējums 

SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā notiek kontrolēts sadegšanas process, kur rūpīgi tiek 

sekots līdzi un tiek uzraudzīti visi parametri. Pieejamie jaunākie tehnoloģiskie risinājumi 

nodrošina to, ka tiek ievēroti visi ar vides prasībām saistītie normatīvie akti un NAIK izmantošana 

siltuma un elektroenerģijas iegūšanai nerada bīstamību apkārtējai videi vai sabiedrībai. NAIK 

reģenerācija enerģijā ļauj būtiski samazināt poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu, kur tie 

sadaloties rada vides piesārņojumu. SIA “Fortum Latvia” īstenotā projekta rezultātā atkritumu 

poligonos noglabājamo atkritumu daudzums samazināsies par 30 000 t gadā, nodrošinot 

lietderīgu un drošu nepārstrādājamo atkritumu izmantošanu, būtiski samazinot ietekmi uz vidi, 

salīdzinājumā ar to noglabāšanu poligonā. 
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IVN ziņojuma izstrādes gaitā izvērtētas visas nozīmīgākās ietekmes, kādas varētu veidoties 

paredzētās darbības rezultātā – būvniecības un ekspluatācijas laikā, kā arī novērtēta ietekmju 

atbilstība normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 3.tabulā sniegts visu ietekmju būtiskuma 

novērtējums, sniedzot izvērtējumu par sekojošiem ietekmju veidiem (skatīt 3.tabulu): 

 tiešās, netiešās un sekundārās ietekmes; 

 paredzētās darbības un citu darbību savstarpējo un kopējo ietekmi jeb kumulatīvo 

iedarbību; 

 īstermiņa, vidējo un ilglaicīgo ietekmi, 

 pozitīvo un negatīvo ietekmi. 

Ietekmes uz vidi būtiskuma novērtējums ietver gan ietekmju atbilstību likumdošanā 

noteiktajiem robežlielumiem, gan arī ietekmi uz cilvēku dzīves komforta līmeni. 

3.tabula. Paredzētās darbības radīto ietekmju būtiskuma izvērtējuma kopsavilkums 

Ietekmes objekts vai 
veids 

Paliekošā ietekme pēc paredzētās darbības 
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Gaisa piesārņojums + - - + - + - - + 

Smaku emisijas + - - + - + - - + 

Troksnis + - - + - - - - + 

Ietekme uz virszemes 
ūdeņu kvalitāti 

- + - + - - + - - 

Ietekme uz pazemes 
ūdeņu kvalitāti 

- + - + - - + - - 

Ietekme uz augsnes un - + - + - - + - - 
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Ietekmes objekts vai 
veids 

Paliekošā ietekme pēc paredzētās darbības 
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grunts kvalitāti 

Ietekme uz apkārtējo 
ainavu un 
kultūrvēsturisko 
mantojumu 

- + - + - + - - + 

Ietekme uz bioloģisko 
daudzveidību 

- - - + - - - - - 

Ietekme uz dabas 
resursu izmantošanu 

- + + - - + - - + 

Negadījumu risks + - - - + - + + - 

Sociāli ekonomiskā 
ietekme, ieguvumi 

+ - + - - + - - + 

Sabiedrības veselība - - - + - - - - - 

Satiksmes intensitāte + - - + - + - - + 

 

Pie paredzētās darbības prognozētajām tiešajām ietekmēm būvniecības laikā pieder: trokšņa un 

autotransporta radītā ietekme uz paredzētās darbības piegulošo teritoriju. Šīs ietekmes 

vērtējamas kā nebūtiskas un nenozīmīgas. Šīs ietekmes ir īslaicīgas un ar īstermiņa ietekmi uz 

vidi. Visām no šīm ietekmēm ir negatīvs raksturs, taču to īslaicīguma un novietojuma dēļ tās nav 

uzskatāmas par būtiskām. 

Pie tiešajām vides ietekmēm pieder ietekme, kuru izraisa aktivitāte, un šī ietekme izpaužas tajā 

pašā vietā un laikā. Netiešās ietekmes uz vidi izpaužas kā sekas darbības īstenošanai ar novirzi 

laikā vai telpā, tomēr cēloņu – seku sakarība joprojām ir saskatāma. Pie paredzētās darbības 

prognozētajām tiešajām ietekmēm ekspluatācijas laikā pieder: gaisa piesārņojums un smaku 

emisijas ietekme, ko var izraisīt darbības ar kurināmā izejmateriālu (smaku emisija) un dūmgāzu 

emisijas (gaisu piesārņojošo vielu emisijas). Lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu NAIK 

līdzsadedzināšanas procesu, obligāta prasība ir dūmgāzu karsēšana 850 °C temperatūrā, ko 

uzstādītā sadedzināšanas iekārta pilnībā nodrošina. Temperatūrai ir būtiska loma, īpaši, ja tiek 

izmantoti atkritumi, lai dūmgāzēs neveidotos kaitīgie izmeši. Dioksīni un furāni rodas nepilnīgas 

sadegšanas rezultātā – pie nepietiekami augstas sadegšanas temperatūras un pie nepietiekama 

skābekļa daudzuma sadegšanas procesā. (Skatīt 6.attēlu) 850 °C ir tā temperatūra, pie kuras tiek 

likvidēti kaitīgie izmeši, kas sadegšanas procesā var rasties. Papildu dūmgāzu attīrīšanai tiks 

uzstādīta aktivizētās ogles dozatora sistēma un bikarbonāta (dzeramās sodas) injekcijas iekārta, 

kas dūmgāzēs absorbēs smagos metālus, dioksīnus un furānus, nodrošinot videi drošu 
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sadedzināšanas procesu. Ņemot vērā to, ka gaisu piesārņojošo vielu emisiju noteiktais apjoms 

atbilst normatīvo aktu prasībām, tās tiek novērtētas kā neitrālas, bet pastāvīgas un ilgtermiņā. 

 

6.attēls. Dioksīnu un furnānu emisiju salīdzinājums no dažādiem sadegšanas procesiem 

 

NAIK koģenerācijas stacijai tiks piegādāts jau pilnībā sagatavots un teritorijā Rūpniecības ielā 

73A nekādas sagatavošanas darbības ar NAIK nenotiks. NAIK pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts 

gaisa retinājums un tā attīrīšana, izmantojot mehānisko filtru un ogles filtrēšanas sistēmu. IVN 

novērtētā smaku emisija arī novērtēta kā neitrāla, jo robežlielumi nav sasniegti.  

Satiksmes intensitātes palielināšanās uz plānotās darbības teritoriju prognozēta neliela (līdz 

12 a/m dienā papildus šobrīd esošai transporta plūsmai, kas šķērso Tērvetes un Rūpniecības 

ielas krustojumu, kas ir 10 000 automašīnas diennaktī), un tā vērtēta kā tieša, bet neitrāla 

ietekme. 

Ar kurināmā pieņemšanu saistītās iekārtas tiks izvietotas uzņēmuma dienvidu daļā gar dzelzceļu, 

kas atrodas vistālāk no tuvējās dzīvojamās apbūves un no kuras troksni slāpē esošās uzņēmuma 

ēkas. Trokšņa emisijas, ko veidos tehnoloģiskās iekārtas, būs tiešas, bet trokšņa vērtības visos 

diennakts periodos nepārsniegs 07.01.2014. MK noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība” noteiktos trokšņa robežlielumus, kas apliecina pareizu iecerētās kurināmā 

diversifikācijas iekārtu vietas izvēli uzņēmuma teritorijā. Koģenerācijas staciju apkalpojošā 

autotransporta palielinātās intensitātes pienesums kopējā troksnī būs ~0,1 dB jeb kļūdas 

robežās, paredzētā darbība neizmainīs pašreizējo kopējo trokšņa līmeni. 
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Negadījumu risks veido tiešu un nelabvēlīgu ietekmi, atkarībā no negadījuma veida un apjoma 

ietekme būtu īstermiņa vai vidēja termiņa. 

Savukārt, sociāli ekonomiskā ietekme veidos tiešu un pozitīvu ietekmi. Tā vērtējama kā 

pastāvīga ilgtermiņā. 

Paredzētās darbības īstenošana radīs arī netiešas ietekmes uz vidi. Novērtējuma procesā kā 

netiešās novērtētas ietekme uz augsni, grunti, kā arī pazemes un virszemes ūdeņiem, tomēr 

šādas ietekmes būtiskums var izpausties tikai avāriju gadījumos, kad minētajās vidēs var noplūst 

piesārņojums, līdz ar to ietekme būs īslaicīga, jo avārijas radītais piesārņojums tiks savlaicīgi 

apzināts un piesārņojuma avots likvidēts. Savukārt kā būtiska netieša un pozitīva vērtējama 

ietekme uz dabas resursu izmantošanu. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai kā 

kurināmais tiks izmantots NAIK, tādējādi ietaupot dabas resursu izmantošanu, piemēram, 

neatjaunojamos dabas resursus. 

Jaunās NAIK pieņemšanas zonas izbūve esošajā industriālās apbūves ainavā ieviesīs pastāvīgas 

un ilgtermiņa izmaiņas, tomēr ietekme uz ainavu kopumā vērtējama kā netieša un neitrāla. 

Uz bioloģisko daudzveidību paredzētās darbības realizācijas ietekmē nav konstatēta, tā būs 

neitrāla. 

Paredzētā darbība, tās atsevišķu komponentu summa un tās radīto ietekmju savstarpējā 

mijiedarbība nerada būtiskus vides riskus. Potenciālie avāriju radītie vides riski nav vērtējami kā 

augstas varbūtības notikumi, ja tiek ievēroti ekspluatācijas noteikumi, organizatoriski un 

inženiertehniski pasākumi avāriju situāciju nepieļaušanai. 

Ņemot vērā to, ka paredzētā darbība ietver arī būtisku pozitīvu aspektu, kā apglabājamo 

atkritumu apjoma samazināšanu, tādējādi samazinot slodzi uz vidi ilgtermiņā, papildu 

kompensējošie pasākumi ietekmes uz vidi mazināšanai nav nepieciešami. 

 

4. Avāriju risku novērtējums 

Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas laikā novērtēti un analizēti paredzētās darbības 

potenciālie darbības riski, ņemot vērā likumdošanā noteiktās prasības, kā arī izvērtējot līdzīgu 

uzņēmumu darbību un tur noteiktos (vai identificētos) riskus darbībās ar atkritumu 

līdzsadedzināšanu un koģenerācijas iekārtu darbību. 

Paredzētās darbības tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai netiks izmantotas bīstamās ķīmiskās 

vielas un bīstami maisījumi tādos kvalificējošos daudzumos, kādi noteikti 01.03.2016. MK 

noteikumos Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas 

pasākumi” 1.pielikumā. Uz paredzētās darbības objektu nav attiecināmas arī prasības, kas 
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noteiktas 19.09.2017. MK noteikumos Nr.563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un 

noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas 

kārtība”, darbībai netiks izmantotas bīstamās vielas un to kvalificējošie daudzumi, kas noteikti 

minēto MK noteikumu 1.pielikumā. 

Lai maksimāli novērstu ar koģenerācijas stacijas iekārtu apsaimniekošanu saistītos riskus, tā 

darbībā jau tiek un tiks nodrošināta virkne pasākumi šādu risku samazināšanai, kā, piemēram, 

NAIK pieņemšanas punkta projektēšana atbilstoši likumdošanas prasībām (ugunsdzēsība, zibens 

novadīšana), trauksmes automātiskās sistēmas ierīkošana infrastruktūras telpās, tehnoloģisko 

iekārtu aprīkošana ar automātisko vadības un brīdināšanas sistēmu, ar ugunsdrošības sensoriem 

un atsevišķām paaugstinātas ugunsbīstamības iekārtām, darba drošības prasību ievērošanu 

personālam (instrukcijas, rīcības plāni avāriju gadījumos, apmācības, individuālie darba 

aizsardzības līdzekļi). 

Visi Fortum grupas uzņēmumi jau šobrīd plāno un veic visus nepieciešamos preventīvos 

pasākumus, lai novērstu ārkārtas situāciju izveidošanās iespējas struktūrvienībās. Tiek veiktas 

sistemātiskas iekārtu un ēku uzturēšanas un apkopes darbības. Regulāri tiek sekots līdz, lai ēkas 

un iekārtas tiktu ekspluatētas, ievērojot ugunsdrošības, elektrodrošības un citus drošības 

nosacījumus. 

Fortum uzņēmumos ir izstrādāts “Iekšējais rīcības plāns ārkārtējās situācijās”. Tajā tiek sniegti 

rīcības ieteikumi uzņēmuma darbiniekiem par veicamiem preventīviem pasākumiem, kuri 

novērš ārkārtas situācijas riskus uzņēmumā, un darbinieku koordinētai rīcībai, ja ārkārtas 

situācija izveidojas. Darbinieku gatavību ārkārtas situācijām nodrošina periodiskas instruktāžas 

un speciālas apmācības par rīcībām ārkārtas situācijās. Atbildīgie speciālisti regulāri tiek apmācīti 

darba drošības jautājumos un informēti par izmaiņām darba drošības pasākumos un to 

ievērošanā. Darbinieki tiks apmācīti un instruēti drošai rīcībai bīstamu atkritumu identificēšanas 

gadījumā, ja tādi tiks pamanīti kurināmā masā. 

Paredzētās darbības vietas darbības riska analīze norāda uz to, ka paredzētās darbības 

īstenošanas rezultātā netiks radīti ievērojami riski blakus teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem. 

Ņemot vērā, ka uzņēmumā SIA “Fortum Latvia” ir izstrādāts rīcības plāns avāriju gadījumos 

(rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, rīcības plāns bīstamo vielu un degvielas noplūdes gadījumā 

koģenerācijas stacijas teritorijā), ir maza varbūtība, ka avārija SIA “Fortum Latvia” teritorijā 

izraisīs “domino” efektu (efekts, ko rada objekti vai objektu grupas, kurām var būt savstarpēja 

nevēlama ietekme un var palielināties lielu rūpniecisko avāriju risks vai šādu avāriju sekas var 

kļūt smagākas) koģenerācijas stacijas teritorijā un otrādi. 

 



18 

 

5. Paredzētās darbības sociāli – ekonomisko aspektu izvērtējums 

Realizējot plānoto darbību, sociāli-ekonomiskie ieguvumi būtu gan atkritumu apsaimniekošanas 

pilnveidošana ne tikai Jelgavas pilsētā, bet arī netieši valsts mērogā. Tāpat jāuzsver, ka 

koģenerācijas stacija Jelgavas pilsētas pašvaldībai ļauj palielināt vietējo energoresursu 

izmantošanu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā, tādējādi veicinot vietējo ekonomiku 

un samazinot Latvijas atkarību no energoresursu importa. Tiek prognozēts, ka rezultātā ir 

sagaidāma gan tieša, gan netieša pozitīva ietekme uz sociāli-ekonomisko situāciju un apstākļiem 

lokāli, reģionāli un arī valsts mērogā.  

SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacija Rūpniecības ielā 73A tika nodota ekspluatācijā 

2013.gadā. Tās uzdevums ir nodrošināt Jelgavas pilsētas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar 

siltumenerģiju, kura ir ražota no vietējiem atjaunojamiem resursiem, tādējādi veicinot efektīvu 

un saudzīgu resursu izmantošanu un aprites ekonomiku. 

Kopumā tiek prognozēts, ka paredzētās darbības īstenošanas rezultātā ir sagaidāma gan tieša, 

gan pastarpināta pozitīva ietekme uz sociāli – ekonomiskajiem apstākļiem gan reģionālā, gan 

valsts mērogā. Paredzētās darbības īstenošanas ieguvumi: 

 reģenerācijas iekārtu izveide, ņemot vērā ES politiku attiecībā uz atkritumu 

apsaimniekošanas sektoru aprites ekonomikas koncepta ietvaros, ir neatņemama 

sistēmas pilnveidošanas sastāvdaļa, proti, saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

apstiprinātajiem noteikumiem, atkritumu apglabāšanas kā atkritumu utilizācijas metodes 

īpatsvars līdz 2035.gadam ir jāsamazina līdz 10% no radītā sadzīves atkritumu apjoma – 

šāds mērķis nav sasniedzams bez atkritumu reģenerācijas enerģijā iekārtu izveides. 

Iekārtu izveide nodrošinās, ka tādi atkritumi, kuru pārstrāde otrreizējās izejvielās nav 

tehnoloģiski iespējama (vai nav ekonomiski pamatota), bet kuriem ir augsta enerģētiskā 

vērtība, tiks nevis apglabāti atkritumu poligonā, bet gan izmantoti enerģijas ražošanā; 

 atkritumu reģenerācijas iespēja SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā nodrošinās 

pārstrādei nederīgu atkritumu izmantošanu kā energoresursu, vienlaicīgi samazinot 

poligonos apglabājamo atkritumu apjomu par 30 tūkst. t/gadā. Samazinot apglabājamo 

atkritumu apjomu, tiek paildzināts esošo atkritumu apglabāšanas poligonu ekspluatācijas 

laiks, tā samazinot jaunu atkritumu apglabāšanas krātuvju būvniecībai nepieciešamos 

resursus; 

 atkritumu kā energoresursa izmantošana samazina energoresursu importu, tādejādi 

sekmējot enerģētisko neatkarību. Turklāt, tā kā NAIK biomasas īpatsvars var sastādīt 

vismaz 40%, līdzvērtīgs apjoms no saražotās enerģijas ir klasificējams kā atjaunojamā 

enerģija. Koģenerācijas iekārtas saražotais enerģijas daudzums paredzēts 460 GWh 

apjomā. Iekārtas - tvaika katla ievadītā nominālā jauda ir 77 MW (siltuma ražošanas 

jaudu 45 MW un elektroenerģijas ražošanas jaudu 23 MW) un darbības laiks, ņemot vērā 

nepieciešamās tehniskās apkopes, ir 8 424 h/gadā. 
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Paredzētās darbības īstenošana nav saistīta ar nepieciešamību veikt būtiskas papildu darbības 

attiecībā uz NAIK sagatavošanu. Jau šobrīd NAIK sagatavošanas vietās poligonos tiek nodrošināts 

nepieciešamais tehnoloģiskais process un būtiska tehnoloģiskā procesa pilnveidošana nav 

nepieciešama. Faktiski vienīgais aspekts, kas jānodrošina, ir loģistikas jautājumu risināšana NAIK 

nogādāšanai no sagatavošanas vietas uz reģenerācijas iekārtām un NAIK reģenerācijas rezultātā 

radīto atkritumu nogādāšana utilizācijai. 

 

6. Izvēlētās alternatīvas pamatojums, ņemot vērā ietekmes uz vidi 

salīdzinājumu 

Kopumā, vērtējot kurināmo un kurināmo maisījumu alternatīvu salīdzinājumu un analīzi, jo īpaši 

to ietekmes uz vidi, netika konstatēti tādi apstākļi, kas nepieļautu kādas alternatīvas realizāciju. 

Visu trīs kurināmo un kurināmo maisījumu alternatīvu realizācija ir iespējama. 

Vērtējot tehnoloģisko risinājumu alternatīvas, kas tiktu īstenotas 2.alternatīvas un 3.alternatīvas 

gadījumā (kopā ar biomasu un/vai kūdru līdzsadedzinot NAIK), ir jāizbūvē atsevišķs NAIK 

pieņemšanas punkts un dūmgāzu attīrīšanai jāuzstāda papildus aktivētās ogles dozatora 

sistēma. 

 

7. Iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums 

Laika posmā no 24.08.2020. līdz 03.09.2020. tika veikta Jelgavas iedzīvotāju aptauja par 

siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā Jelgavā, izmantojot kurināmo, kas iegūts no 

atkritumiem. Aptauju veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS.  

Aptaujas galvenie secinājumi: 

 Saskaņā ar aptaujas datiem, 8% Jelgavas iedzīvotāju ļoti labi zina par dažādu kurināmo 

veidu izmantošanu koģenerācijas stacijās, tai skaitā, kas un kā patlaban tiek izmantots 

esošajā Jelgavas koģenerācijas stacijā, 32% to kopumā zina, bet ne sīkumos, 22% gandrīz 

neko nezina, bet 38% pilnīgi neko par to nezina. 

 Aptaujas dati liecina, ka 86% Jelgavas iedzīvotāju uzskata, ka siltumenerģijas ražošana, 

izmantojot kurināmo, kas iegūts no atkritumiem, varētu palīdzēt samazināt pieaugošo 

atkritumu daudzumu, turpretī 6% uzskata, ka tā to nevarētu. 

 Domājot par siltumenerģijas ražošanu, izmantojot kurināmo, kas iegūts no atkritumiem, 

83% Jelgavas iedzīvotāju uzskata, ka tas varētu būt labs atkritumu pārstrādes veids, bet 

7% - ka tas tāds nebūtu (skatīt 7.attēlu). 
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7.attēls. Iedzīvotāju aptaujas dalībnieku atbildes uz jautājumu: “Vai, Jūsuprāt, 
siltumenerģijas ražošana, izmantojot kurināmo, kas iegūts no atkritumiem, varētu būt labs 

atkritumu pārstrādes veids?” 

 

 Saskaņā ar aptaujas datiem, kopumā 84% Jelgavas iedzīvotāju atbalsta ieceri koksnes 

šķeldai pievienot no atkritumiem iegūtu kurināmo, kas tiktu līdzsadedzināts cilvēka 

veselībai un apkārtējai videi drošā veidā (pilnībā atbalsta: 51%, drīzāk atbalsta: 33%), 

turpretī kopumā tikai 5% to neatbalsta (nemaz neatbalsta: 3%, drīzāk neatbalsta: 2%); 

5% iedzīvotāju to ne atbalsta, ne neatbalsta, viņiem pret to ir vienaldzīga attieksme 

(skatīt 8.attēlu). 
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8.attēls. Iedzīvotāju aptaujas dalībnieku atbildes uz jautājumu: “Vai Jūs atbalstāt ieceri 
koksnes šķeldai pievienot no atkritumiem iegūtu kurināmo, kas tiktu līdzsadedzināts cilvēka 
veselībai un apkārtējai videi drošā veidā, tādejādi samazinot poligonos aprokamo atkritumu 

apjomu?” 

 Aptaujas dati liecina, ka 40% Jelgavas iedzīvotāju vēlētos uzzināt vairāk par kurināmā 

diversifikācijas projektu Fortum koģenerācijas stacijā Jelgavā, turpretī 57% to nevēlētos. 

 

8. IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana 

No 2020.gada 15.oktobra līdz 17.novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN 

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā. 28.oktobrī notika 

sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus 

ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem.  

IVN Ziņojums sabiedriskās apspriešanas laikā tika iesniegts Valsts vides dienesta Jelgavas 

reģionālajā vides pārvaldē, Jelgavas pilsētas pašvaldībā un Veselības inspekcijā rakstveida 

priekšlikumu saņemšanai IVN Ziņojuma pilnveidošanai. 

IVN Ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas tika papildināts un precizēts. 
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