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1. pielikums 
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam  

cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas  
iekārtu izveidei Daugavpilī,  

Mendeļejeva ielā 13A  
(izsniegta 2017. gada 21. decembrī) 



























 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija” plānotās darbības –  

cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu  
izveides būvniecības ieceres teritorija.  

Daugavpils, Mendeļejeva iela 13A 



Iebrauktuve/vārti

Reģenerācijas iekārtas ēka

ar tehnoloģisko aprīkojumu

Transporta kustības virziens

Transformatoru apakšstacija

TP-25 (demontējama)

Pazemes bunkurs, demontējams
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Metāla dūmenis

SIA “AADSO” plānotās darbības -

cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu

izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A

(ieceres būvniecības teritorija)

PAS “Daugavpils siltumtīkli”

apsaimniekotā teritorija (SC-3)



 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums 
Patapinājuma līgums ar apbūves tiesību  

piešķiršanu starp PAS “Daugavpils siltumtīkli” un  
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija” 
(noslēgts 2017. gada 6. oktobrī) 



PATAPINAJUMA LIGUMS
AR APBUVES TIESIBU PIESKIRSANU

Daugavpih 20l7.gada 6.oktobrl

PAS "I)augavpils siltumukli", nodoklu maksetaja Nr.41503002945, tas valdes locekla
Andreja Kuz4ecova persona, kur5 rrkojas saska45 ar Statrltiem, turpmak - "Zemes rpainieks", no

vienas puses, un

Sabieddba ar ierobeiotu atbildlbu ,,Atkritumu Apsaimniekolanas Dienvidlatgales
Starppalvaldtbu organizecija", re!.Nr. 41503029988, juridiske adrese: Qimndzijas iele 28-2,

Daugavpili, LV-5401, turpmak Patapin6juma 4cmejs, tas valdes locekla ar tieslbdm perstavet

kapitElsabiedn-bu atsevi5l,<i Aivara Pudlna persond, no otras puses, katrs atsevi5\i un kopa turpmdk

saukti LidzEji,
pamatojoties uz Publiskas personas finan5u lidzeklu un mantas iz5!6rd65anas nov6r5anas

likuma 5.rpanta pirmo da!u,

nosledz 50 llgumu, turpmak tekstii - Llgums:

1. LIGUMA PRIEKSMETS
1.1. Zemes ipalnieks nodod un Patapinljuma 4Em0js pie4em apbtives tieslbas zemesgabalI,

kas atrodas Mendelejeva ielii l3A, Daugavpill (kadastra apzlm€jums 05000071510) 2825

kv.m kopplafib5, turpmik tekstE - zemesgabals.

1.2. Zemesgabala robeZas Patapindjuma 46mejam saskaqd ar Zemes robeZu planu (Liguma

pielikums) dabd ir ierlditas un zindmas.

1.3. Zemesgabals tiek nodots Patapindjuma 4EmEjam ar mcrlfi: Darbibas programmas "Izaugsme

un nodarbindtlba" 5.2.1. specifiskfi atbalstu marka " Veicindt daZdda veida atkritumu atkhrtotu

izmantoianu, pdrstrddi un refenerdciju" 5.2.1.3. pasdkuma " Atlqitumu relenerdcijas
veicindiana" ietvaros paredzdtds biivnieclbds ieceres istenoianai (turpmak tekst?i - B[ve).

1.4. Zemesgabals relistrEts Daugavpils pils6tas zemesgramatas nodahjumE Nr.100000177051 uz

Zemes ipasnieka vdrda.

1.5. Zemes -rpa5nieks neuz+emas atbildibu par jebkada veida bojljumiem vai zaudEjumiem, kas

Patapindjuma 4EmEjam var r.rsties no apbflvei nodotZi zemesgabala tz nodo5anas bn-di

nezindmajam ipa5ibam, defektiem vai priek5metiem, kuri atrodas apb[vei nodotajl
zemesgabala.

2. LIGUMA TERMIryS
2.1. Llgums stdjas spEkd tii abpus6jas parakstiSanas dien6, un ir noslegts uz termi4u kamer

Siltumenerlijas apgddes sabiedrisko pakalpojumu sniedzEjs nodro5ina siltumenerlijas pErvadi,

sadali un tirdznieclbu, bet ne ilgdk ka l0 gadi, un ar nosacrljumu, ka objekta izbtives darbi tiks
pabeigti ne vEldk kE 3 /trls/ gadi no 5r hguma noslEg5anas dienas.

3. ZEMES IPISNTBX,I PIENAKUMI UN TIESIBAS
3. I . Zemes -rpa3nieks nodod Apbives tieslgajam zemesgabalu Liguma spEkd std5anas dienS;

3.2. Zemes lpainieks ir tieslgs:

3.2.1. kontrolEt, vai zemesgabals tiek izmantots atbilsto5i Liguma nosacliumiem un

noteiktajam mErlgim;
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3.2.2. praslt Patapindjuma rlEmejam nekavejoties noverst ta darblbas vai bezdarbrbas dEl radito
Llguma nosacljumu pdrkdpumu sekas un atlidzin5t radltos zauddjumus.

3.3. Zemes -rpasnieks garantc, ka Patapindjuma 4EmEjam tiks dota iespeja netrauccti jebkurd laika
piekllt zemesgabalam, lietot zemesgabalu sajd hguma pare&Etajam mEr\im un s6 llguma
darbibas laikii nepasliktindt Apbfives ties-Ee zemes lieto5anas tieslbas uz visu apb[vei nodoto
zemesgabalu vai dalu no tii, izqemot sajd llgumd un Latvijas Republikas spEkd esosajos
normat-wajos aktos noteiktos gadljumus.

3.4. Zemes l-pa5niekam nav piendkuma nodro5indt infrastruktiiras objektu izbiivi zemesgabalzi vai
Siidas izb[ves finans65anu.

3.5. Zemes r-pasnieks neatlidzina nekddus patapinajuma pEmEja izdevumus (tai skait,i
nepieciesamos, denlgos, greznuma izderumus), kas radusies, sagatavojot zemesgabalu apb[vei,
veicot tajd biivnieclbas sagatavoSanas (inZenierleolofiiskos, hidrogeologiskos, arheolo!iskds
izpetes, detiilpldnojuma izstrddes u.tml.) darbus un biivnieclbas darbus.

4. PATAPINAJUMA IYEMEJA PIENAKUMI UN TIESIBAS
4. l. Patapiniljuma 4emejs apnemas:

4.1.1 ' nodrosinrt zemesgabala lietosanu atbilstosi Lr-gumd noteiktajam mErl5im;
4.1.2. ar salu darbrbu neizraisit zemes appliiSanu ar notekiide4iem, tiis pdrpurvo5anos vai

sabh-vESanos, nepielaut piesdr4olanu ar atkritumiem un novErst citus zemi postosus
procesus, nepielaut nek[das darbibas, kas pasliktina zemesgabala kvaliteti un verubu un
segt visus izdevumus, kas radusies no zemesgabala teritorijas pies?ir4osanas
Patapindjuma 4Em6ja darbibas rezult6ta;

4.1.3. saglabdt visus zemesgabalii eso5os virszemes un pazemes inZeniertehniskEs apgddes
tftlus (kabeli, caurules, caurulvadi un citi tehnololiskie apnaojumi), uzr;emoties pilnu
atbildibu par to saglab55anu savas darbibas laikd, kd an- nodro5iniit ekspluatZicijas
dienestu darbiniekiem iespEju brlvi piekl[t inZeniertehniskiis apgiides tftliem, kd arl
segt zaudejumus, ko nodarij is zemesgabald eso5ajiem piederolajiem inZeniertehnisk6s
apgddes tftliem un citiem tehnololiskajiem aprikojumiem;

4.1.4. saskar,rd ar normativo aktu prasibEm nodro5indt apsaimniekotiis vietas un tis apkiirtnes
uzkoplanu;

4. I .5. atlidziniit kaitcjumu, kas nodarlts sabiednaai vai dabai;
4.1.6. pEc Llguma termi4a beigiim nodot zemesgabalu Zemes -rpaSniekam stEvoklt kas atbilst

sakeftotas vides prasr-biim, zemesgabala nodoSanu, konstatejot pie4emSanas - nodo5anas
akta.

4'1.7. ierakstl-t Llguma l.3.apak5punkta minEtas Biives zemesgriimate ka patstavlgus r-pasuma
objektus Llguma darbrbas laikE (a to at[auj spEkii eso5ie normativie akti) pamatojoties
uz akcionara turEtlja pdrstiivja un Nordea bank AB piekri5anas.

4'1.8. re[istrEt Biives Valsts zemes dienesta Nekustamd lpasuma valsts kadastra informdcijas
sistEma ka patstAvl-gus kadastra objektus;

4.1.9. nodrosindt, ka nostiprindjuma llgums par B[ves ierakstrsanu zemesgramata tiek
paraksUts arl no Zemes r-paSnieka puses;

4.1.10. nodro5indt Zemes rpasnieka pdrstivja (vai ta pilnvarotas personas) brlvu piekluvi
zemesgabalam, lai pdrliecindtos par Llguma noteikumu ievEroSanu.

4.1. I 1. lietot zemesgabalu savdm vajadzrbdm atbilstosi sI Lr-guma noteikumiem, Latvijas
Republikas spEkd eso5ajiem normattvajiem aktiem.

2



4' l ' 12. maksat Zemes -rpainiekam nekustam,i iparuma nodokli, pamatojoties uz ikgadEjo
Daugavpils pilsE as domes Finansu nodalas pazi4ojumu par neLurtun,a -,pasoma nodoklipar zemesgabala 2925 m2 plaube, kadastra Nr. 050000715r0, Mendelejeva iel- l3A,Daugavpilt 2825/36669 domdjamo dalu pamatojoties uz izraksutu un apstiprindtu
rd15inu.

4.2, Patapiniljuma gEmEjs ir tiesigs:
4'2'l' veikt tikai Lr-guma l.3.punkta minEto btivniecibu un saska4ii ar spEkii esosajiem tieslbu

aktiem;
4'2'2' izmantot zemesgabalu atbilstosi 5ii h-guma noteikumiem no Llguma spEkd stdsandsbrtia;
4'2'3' biivet Liguma l '3.apaklpunktd minEtds Biives kd pahtavigus r-pasuma objektus tikai

Liguma darbibas laikii.
4.3. Patapinejuma Tcmcjs nav tieslgs:

4.3.1. apgriitinEt zemesgrematd ierakst-rtiis Biives ar rietu tiesibdm (iz4emot
inZenierkomunikdciju aprobeZoj umus);

4'3 '2' bez Zemes -rpainieka piekrisanas apgriitinet zemesgabaru, iz*emot ekam @iiv.m)nepiecie5amo infrastmktiiras izbiivi

5, LIGUMA GROZISANA UN STRIDU IzsKATIsANAs KARTIBA
5' l ' Ligumd neregulEtajiim tiesiskajdm attiecibam piemErojami Lawijas Republike spEk6 esosie

normatlvie akti.
5'2' L-rguma noteikumus var grozit, LldzEjiem rakstiski vienojoties. Grozr.iumi Ligumii stEjas spEkiipec to noformE5anas rakstiski un abpusEjas parakstr-Ianas.
5.3. Domstarpibas Lr-guma darbibas laika risina sarunu cel[. Gadr]iuma, ja keda LidzEjs uzskata, ka,izpildot Llguma noteikumus, radies stnids, tai rakstveide jeinforme-otrs Lidzejs, noradot stridaprieksmetu un tii atrisiniiSanas veidu. Ja ligumslEdzdjas puses I (viena) mEneia laikE no brlZa,kad iesniegts rakstisks paziqrojums par strida rasanos, neatrisina stnau parrunu cele, shas irrisin6ms normatr-vajos aktos noteiktajE kiirtibd.
5'4' Lrgums var tikt izbeigts jebkura laik-, LldzEjiem savstarpEji vienojoties pazi4ojot par torakstiski L-rdz€jam ne v6l5k ke tn:s mEnesus pirms vElamii Lr-guma izbeigsanas termi4a.

6. LIGUMA SEyrSrrrE NoTETKUMT
6'1. si Llguma nosac-rjumi ir saistosi pusu tieslbu un saistibu pdr4Emdjiem. patapindjuma 

4Emejs
- nodro5ina BI Lr-guma pfirjaunojuma noslEg5anu ar Biivju rpa5uma ieguvdju;
6'2' Apbtives tieslbas tek ieraksutas ,emesgramate. Izdewmus, kas saistrti ar tieslbu ierakstisanu

un atz-mes dzEsanu zemesgramata, sedz patapinajuma qomejs;
6 3' Lai ieraksutu apbiives tieslbas zemesgramata, zemes -rpasnieks pilnvaro patapiniijuma 

4dmEjuZemes r-pasnieka vird' visiis iest6dds pieprasit, iesniegt un sanemt visus iim mcrt5imnepieciesamos dokumentus un, ja nepieciesams, an- pfusiidzct zemesgramatu tiesneia un valstsiestaiu ldmumus un nclbu;
6'4' Saska4- ar Liguma l.3 -apakspunktu, uzb[vcte B[ve par pats*vlgu -rpasumu uzskatama tikailaikd, kamEr ir spek6 Sis h-gums;
6'5 Zemes rpainieks neatb,d par patapinijuma 

Bemeja iegurd-rjumiem un izdevumiem,apsaimniekojot iznomdto zemesgabalu;
6 6 Ar Llguma paraksu5anu patapindjuma 

4Em6js pilnvaro Zemes rpasnieku gad-rjumd, ja
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patapinajuma +cmejs nav izpild-rjis liguma noteiktas praslbas, paraksut Patapinajuma 4€mEja

varda nostiprinEjuma lfigumu par Patapinajuma 4€mEja lpa5uma tieslbu uz BlvEm

zemesgabaladzcsanuzemesgramata,k6aripiekrrt,kaZemeslpaSniekstoiesniedzDaugavpils
tiesas Zemesgrdmatu nodalai.

1. NOBEIGUMANOSACIJUMI

7.1. Sis Ltgums apliecina PuSu vieno5anos, t6dejSdi atce[ot visas iepriek5Ej6s vienoSanas, rakstiskas

vaimutiskas,kaspastivEju5asstarpPusemlrdzLlgumanoslEg5anai,jatasjebkadaveida
attiecas uz 5o Llgumu, Llguma slEgsanas taika, kas nav fiksEti Ligumd' netiek uzskauti par

Llguma noteikumiem.

2.2. r,-rlumslcdz6ji nav atbildlgi par llgumsaistrbu neizpildi un neizpildes dEl raditajiem

,audd.lrr-iern, ja tas noticis neparvaramas varas apstdklu (piemEram' dabas stihija' ugunsgreks'

militaras akcijas, u.tml.) dEt. Mincto apstaklu esamlbu apliecina kompetenta institiicija' Par

llgumsaistrbu izpildes neiespEjamrbu minEto apsteklu def viena Puse rakstiski informE otru

pusi 5 (piecu) darba dienu laikd p€c 5o apstdklu iestiiSanSs un, ja nepieciesams, vienojas par

turpmdku Liguma izpildes kertlbu vai izbeig5anu'

7.3. par rekvizltu mai4u LIdzEji viens otram pazi4o 10 dienu laikS pEc veiktajam izmai4dm'

7.4. Visi pazi4ojumi, lugumi, iesniegumi un citi dokumenti uzskatdmi par iesniegtiem, ja tie

nosutitikddainoPuscmierakstlt.isvestulEsvaiizsniegtipretparakstu.
7.5. Llgums sagatavots tz 4ltetr-aml lapdm ar vienu pielikumu uz vienas lapas un paraksuts trijos

eksemplarosarvienddujuridiskusp6ku,katraiPuseipavienameksempldramunviens
eksemplars zemesgrematu nodalai'

7.6. Par h-guma izpildi ir atbildlgas Sddas personas:

7.6.1. no Patapindjuma q6mEja puses: Sabiedrlbas ar ierobezotu atbildibu ,,Atkritumu

Apsaimniekosanas Dienvidlatgales Starppasvaldibu organizacija', projektu asistents

Kaspars Laiziins, tiilr.296050 I 4, e-pasts : 4q4!-so(4li nbox' I v'

7.6.2. no Zemes lpasnieka puses: PAS "Dauagvpils siltumtftli" tehniskd direktora p'i' valerijs

Mjagkihs, tnh.2947 8386, e-pasts: valerijs'dsiltumtikli@apollo'lv'

IX. LIDZEJU REKVIZITI UN PARAKSTI
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Patapiniijuma 4EmEjs
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Qimnazijas ield 28-2, Daugavpili, LV-5401
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Zemes IpaSnieks
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4.pielikums 
Iekārtas ietekme uz gaisa kvalitāti (vielas)  

(SIA "TEST", 2018.g.) 



 

AKREDITĒTA VIDES 

PIESĀRŅOJUMA 

ANALĪTISKĀS KONTROLES 

LABORATORIJA 

T-221 

 

Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija  

Tālr.: 67393976, 29275241. E-pasts: dmitrij@mail.com 

***************************************************************** 
 

 

 

 

 

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" 

 

Cietā reģenerētā kurināmā  

reģenerācijas iekārtas 
Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 

(kadastra Nr. 05000071510) 

 

Iekārtas 

ietekme uz gaisa kvalitāti 

(vielas) 

SIA “TEST” laboratorijas vadītājs 

 

D.Vereteņņikovs 

 

 

2018.gads 
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S A T U R S 

 Nodaļas nosaukums  

1. Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija  

1.1. Avots Nr.A1. Reģenerācijas iekārta, NAIK  

1.2. Avots Nr.A2. Reģenerācijas iekārta, dabasgāze  

2. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti 

2.1. Esošā situācija  

2.1. Prognozētā gaisa kvalitāte  

 Normatīvo aktu un literatūras saraksts  

 P I E L I K U M I  

1.  Piesārņojošo vielu emisijas avotu novietojums teritorijā  

2.  Esošais gaisa piesārņojums  

3.  Vēja roze  

4.  VVD Daugavpils RVP. Tehniskie noteikumi Nr. DA18TN0070 no 

03.04.2018. 
 

5.  VVD Daugavpils RVP. Tehniskie noteikumi Nr. DA18TN0240 no 

09.11.2018. 
 

6.  Aprēķinu rezultātu grafisks attēlojums  
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1. Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija  

Projekta mērķis ir izbūvēt modernu katlumāju, kurā kā kurināmo izmantos vietējos 

atjaunojamos energoresursus (no atkritumiem iegūto kurināmo).  

Kurtuves iekurināšanai jeb palaišanai, kā arī degšanas procesa stabilizācijas vajadzībām un kā 

rezerves kurināmais tiks izmantota dabasgāze.  

Sadedzināšanas (reģenerācijas) iekārtā kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem 

iegūto kurināmo (turpmāk tekstā - NAIK), kurš saskaņā ar MK 19.04.2011. not.Nr.302 

“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 

atbilst atkritumu klasei 191210: 
 

Nr. 

p.k. 
Nodaļa Grupa Klase Atkritumu nosaukums 

Norāde par 

atkritumu 

bīstamību 

815. 19   

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes 

saimniecības atkritumi 

 

905.  1912  

Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, 

šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, 

briketēšana) atkritumi 

 

915.   191210 
Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts 

kurināmais) 
 

 

NAIK pēc tā kvalitātes atbilst standarta CEN/TS 15359:2006 „No atkritumiem iegūts 

kurināmais. Specifikācija un klases”, 3.klasei: 
 

Klasifikācijas parametrs 
Statistikas 

raksturojums 
Mērvienība 

Klase 

1 2 3 4 5 

Zemākā siltumspēja Qd
z,  

ne mazāka kā 

vidēja 

MJ/kg 25 20 15 10 3 

Hlora saturs Cl,  

ne vairāk kā 
% 0,2 0,6 1,0 1,5 3 

Dzīvsudraba saturs Hg,  

ne vairāk kā 
mg/MJ 0,02 0,03 0,08 0,15 0,50 

 

NAIK tiks piegādāts no plānotās darbības ierosinātājas apsaimniekotā sadzīves atkritumu 

poligona “Cinīši” un no SIA „ALAAS” apsaimniekotā sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligona „Križevņiki”, kur nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas rezultātā tiek atšķirots un 

iegūts materiāls, kurš ir derīgs turpmākai reģenerācijai. 

Saskaņā ar MK 26.04.2011. not.Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un 

apglabāšanas veidiem” atbilst reģenerācijai koda R1: 
 

Nr. 

p.k. 
Kods Apakškods Atkritumu reģenerācijas veidi 

1. R1 
 

Atkritumu izmantošana galvenokārt par degvielu vai citā 

veidā, lai ražotu enerģiju 
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Gadījumā, ja NAIK iepriekš nebūs speciāli sagatavots, resp. samalts vienmērīgā konsistencē, 

tā samaisīšanai un padevei uz sadedzināšanu paredzēts izmantot automātisku pacēlāju.  

Pacēlājs pados NAIK kurtuves barošanas mezglā ar tādu ātrumu, lai uzturētu vienmērīgu un 

pietiekamu kurināmā padevi sadedzināšanai. Pacēlāja izmantošana nodrošinās labu kurināmā 

samaisīšanu, kas ļaus vieglāk kontrolēt degšanas procesu. 

 

1.1. Avots Nr.A1. Reģenerācijas iekārta, NAIK 
 

Projektējamā katlu mājā tiks uzstādīts NAIK katls:  

 tvaika katls ( = 87,9 %) ar siltuma jaudu 12,0 MW (ievadītā siltuma jauda 13.65 MW). 

Emisijas izplūdes augstums ir 25,0 m, dūmeņa iekšējais diametrs 1000 mm, plūsmas 

ātrums 30672 Nm3/h, temperatūra 190 0C. 

Emisiju noteikšanai tiek izmantoti dati, kas ir līdzīgam plānotajam emisijas avotam - PSIA 

“Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas 

[11].  
KURINĀMĀ RAKSTUROJUMS 

NAIK (aprēķinos pieņemts) 

     siltumspēja (Qd
z)    -  17,05 MJ/kg  

mitruma saturs (Wd) -  16,0 %,  

     pelnu saturs (Ad)  -  14,1 %. 

Aprēķinos pieņemts: 

Plānotais NAIK apjoms - 20000 tonnas gadā, vidējā slodze 2,37 t/h, maksimālā slodze 2,88 t/h 

(aprēķinos pieņemta maksimālā slodze 2,88 t/h). 

Normālā darbības režīmā dabasgāzes patēriņš līdz 46200 m³/gadā.  

Darbināšanas laiks: 8448 h/gadā, 352 dienas/gadā (24 h/dnn). 
 

Kurtuve ir aprīkota ar kustīgiem ārdiem, kuriem ir fiksētā un kustīgā daļa. Katrs ārds sastāv 

no 3 neatkarīgām daļām, kas izvietotas viena virs otras. Šāda konstrukcija ļauj ieregulēt 

dažādās kurtuves daļās dažādus degšanas apstākļus, kas savukārt ļauj optimizēt kopējo 

sadedzināšanas procesu. Kurtuvē sasniegtā sadedzināšanas temperatūra maksimāli līdz 1400 

°C. Kurtuve konstruēta ar cauruļu sienām, caur kurām tiek dzesēta kurtuve, tādējādi neļaujot 

izdedžiem sakust. Pēcsadegšanas kamera nodrošina kurināmā degšanu vismaz 2 sekundes 850 

°C grādu temperatūrā, lai noārdītu un sadedzinātu visas infekciozās, bīstamās un toksiskās 

vielas, kā arī nodrošinot gāzu un kvēpu izdegšanu.  

Katlu mājas darbības rezultātā veidojošos dūmgāzu attīrīšanai tiks uzstādīta vairāku pakāpju 

jeb posmu attīrīšanas sistēma. Sadedzinot NAIK, galvenās piesārņojošās komponentes 

dūmgāzēs ir slāpekļa oksīdi (NOx), oglekļa monoksīds jeb tvana gāze (CO), nesadegušas 

daļiņas/cietie izmeši, putekļi, kā arī ierobežotā daudzumā skābes un organiskās piesārņojošās 

vielas. Nelielos apjomos iespējams piesārņojums ar smagajiem metāliem. Ņemot vērā būtisko 

piesārņojuma apjomu un vielas, kas rodas pēc NAIK sadedzināšanas neattīrītās dūmgāzēs, 

dūmgāzu attīrīšanas sistēmas projektēšanai un metožu izvēlei tiek pievērta īpaša uzmanība, lai 

ar dažādu metožu kombināciju jeb loģisku pēctecību tehnoloģiskajā shēmā nodrošinātu to 

attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībās noteiktajiem robežlielumiem ar ievērojamu 

drošības rezervi.  
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Plānotās katlu mājas dūmgāzu attīrīšanai paredzēta četrpakāpju sistēma, kas sastāvēs no 

sekojošiem secīgiem posmiem: 

 (1) selektīvas nekatalītiskas redukcijas sistēmas (selective non-catalytic reduction – SNCR) 

attīrīšanai 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, jau kurtuvē veidojošajās dūmgāzēs injicējot speciālus reģentus (parasti 

tiek izmantots karbamīds (vai urīnviela) vai amonija hidroksīds (25% amonjaka ūdens 

šķīdumu)). Plānotā projekta ietvaros paredzēts izmantot karbamīdu, tādējādi vielas 

sastāvdaļām reaģējot ar slāpekļa oksīdiem, veidojas brīvs slāpeklis (N2), ūdens (H2O) un 

oglekļa dioksīds (CO2).  

Reakcija notiek temperatūru diapazonā 900-1100°C, un optimālais izturēšanas laiks ir 

apm. 0,5–0,6s. Injicētais karbamīds tiek sajaukts ar nesējgaisu. SNCR attīrīšanas 

efektivitāte ir 50-70%. Piedāvātā sistēma ietver reaģentu tvertni, cirkulācijas sūkni un 

dozatorsūkni, kā arī procesa kontroles aprīkojumu.  

 (2) reaktora, kurā skābju tvaiki tiek absorbēti ar nātrija bikarbonāta palīdzību (NaHCO3 

(dzeramā soda)). Reaktors tiks novietots uzreiz aiz boilera. Dūmgāzēs tiek iesmidzināts 

sasmalcināts materiāls - nātrija bikarbonāts, lai panāktu tā reakciju ar dūmgāzu skābajiem 

komponentiem. Kontakta laiks starp nātrija bikarbonātu un dūmgāzēm tiek nodrošināts 

pietiekami ilgi, lai aktivizētu adsorbcijas reakcijas. Sasmalcinātā materiāla, resp. nātrija 

bikarbonāta, augstā virsmas platība nodrošina ātru dūmgāzu reakciju starp skābajām 

gāzēm (galvenokārt HCl un SO2) un Na2CO3, veidojot NaCl un Na2SO4, kas tiks savākti 

pēdējā posmā esošajos maisa filtros. Sausās injekcijas sistēmas ar nātrija bikarbonātu ir 

parādījuši vairāk nekā 99% HCl un 55% SO2 noņemšanu vairāk nekā 150 Eiropas 

atkritumu pārstrādes rūpnīcās. Reakcijas rezultātā lidojošos pelnos veidojas attīrīto vielu 

savienojumi, kas izgulsnējas uz filtru maisu virsmas dūmgāzu attīrīšanas ceturtajā posmā.  

 (3) minētajā reaktorā tiek injicēts arī aktivētās ogles pulveris, adsorbējot organiskos 

piesārņotājus un smagos metālus (piem., kā norādīts atsauces dokumentā, aktivētās ogles 

iesmidzināšanas rezultātā dzīvsudraba koncentrāciju dūmgāzēs iespējams samazināt līdz 

50-95%). Piesārņotāji tiek absorbēti ar aktivēto ogli, uzkrājoties to virsmā, un noņemti no 

dūmgāzēm kopā ar smalkām putekļu daļiņām - maisa filtros, kas ir dūmgāzu attīrīšanas 

sistēmas ceturtais posms.  

 (4) maisa filtriem putekļu aizturēšanai (filtri ir ievietoti tērauda turētājos). Maisa filtri 

nodrošina mehānisku putekļu attīrīšanu no dūmgāzēm jau to beigu posmā, pirms dūmeņa. 

Plūstot dūmgāzēm caur filtru, tajās esošās cietās daļiņas aiztur auduma filtrs. Katlu mājas 

jumtā ir paredzētas speciālas lūkas filtru apsekošanai un nomaiņai. Filtrēšanas mezgls ir 

sadalīts vairākās neatkarīgās sekcijās, kas ļauj veikt filtru apkopes un nomaiņas darbus 

neapturot sadedzināšanas procesu. Katra sekcija ir aprīkota ar putekļu uztvērēju. Filtru 

materiāls tiks izvēlēts atkarībā no sagaidāmās darba temperatūras, un tas var būt 

polifloretilēns, poliamīds, poliesters, akrils, teflons, stikla šķiedra u.c. Filtrēšanas mezgls ir 

aprīkots ar automātisku filtra elementu tīrīšanas sistēmu (pretplūsmas pneimatiska 

tīrīšana). Tīrīšana tiek veikta periodiski, un tā neatstāj iespaidu uz sadedzināšanas procesu. 

Šādu filtru efektivitāte var sasniegt 99,8 %, ja tos regulāri tīra.  
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Zemāk apkopota informācija par piesārņojošo vielu attīrīšanas efektivitāti: 

Nr. 

p.k. 
Piesārņojošās vielas 

Attīrīšanas efektivitāte, % 

Pēc [11] datiem Pēc [4] datiem (SD/FF) Pēc [5] datiem 
Aprēķinos 

pieņemtais 

1. РМ 99.7 99.8 99,00÷99,99 99.7 

2. РМ10   99,00÷99,99 99.7 

3. РМ2,5   98,00÷99,00 99.7 

4. Slāpekļa dioksīds 50.0   50.0 

5. Sēra dioksīds 51.9 88.7 29,00÷92,00 51.9 

6. Hlorūdeņradis 97.6 99.2  97.6 

7. Arsēns  99.8  98,0 

8. Kadmijs  99.6  98,0 

9. Hroms  99.7  98,0 

10. Dzīvsudrabs  94.8  84,0 

11. Niķelis  98.6  98,0 

12. Svins  99.5  98,0 

13. Dioksīni un furāni  99.7 97,00÷99,99 99,98 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un 

atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu projektē, 

būvē, aprīko un darbina tā, lai izplūdes gāzēs netiktu pārsniegtas emisijas robežvērtības: 
 

Nr. 

p.k. 
Piesārņojošās vielas 

Emisijas 

robežvērtības, mg/m3 

 Vidējās vērtības diennaktī 

1.  Oglekļa oksīda (CO) 50 

2.  Cietās daļiņas (kopā) 10 

3.  Gāzu un tvaikveida organiskās vielas, izteiktas kā kopējais ogleklis  10 

4.  Hlorūdeņradis (HCl) 10 

5.  Fluorūdeņradis (HF) 1,0 

6.  Sēra dioksīds (SO2) 50 

7.  

Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), izteikti kā slāpekļa 

dioksīds sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu, kas pārsniedz 

6 tonnas stundā, un jaunām sadedzināšanas iekārtām 

200 

 Pusstundu ilgu līdz 8 stundas ilgu mērījumu vidējās emisijas robežvērtības 

8.  Kadmijs un tā savienojumi, izteikti kā kadmijs (Cd) 
kopā 0,05 

9.  Tallijs un tā savienojumi, izteikti kā tallijs (Tl) 

10.   Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā dzīvsudrabs (Hg) 0,05 

11.   Antimons un tā savienojumi, izteikti kā antimons (Sb) 

kopā 0,5 

12.   Arsēns un tā savienojumi, izteikti kā arsēns (As) 

13.   Svins un tā savienojumi, izteikti kā svins (Pb) 

14.   Hroms un tā savienojumi, izteikti kā hroms (Cr) 

15.   Kobalts un tā savienojumi, izteikti kā kobalts (Co) 

16.   Varš un tā savienojumi, izteikti kā varš (Cu) 

17.   Mangāns un tā savienojumi, izteikti kā mangāns (Mn) 

18.   Niķelis un tā savienojumi, izteikti kā niķelis (Ni) 

19.   Vanādijs un tā savienojumi, izteikti kā vanādijs (V) 

6 stundas ilgu, bet ne vairāk kā 8 stundas ilgu mērījumu vidējās vērtības 

20.  
Dioksīni un furāni (PDD un PDBF), attiecas uz kopējo koncentrāciju, kas 

aprēķināta, ņemot vērā to toksisko ekvivalenci 
0.0000001 
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PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” projekta dati 

No NAIK katla izmetumu noteikšana veikta pēc projekta datiem (līdzīgais plānotais emisijas 

avots - PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem iegūtā kurināmā 

reģenerācijas iekārta) [11]:  

Dūmgāzes pēc katla Dūmgāzes pēc dūmeņa 

NAIK patēriņš, 2.481 t/h 

Nm3/h 22 861 Nm3/h 24 025 

Nm3/h (*) 26 416 Nm3/h (*) 26 435 

Sastāvs Sastāvs 

N2 pēc apj. 72,1% N2 pēc apj. 72,4% 

O2 pēc apj. 7,2% O2 pēc apj. 7,9% 

CO2 pēc apj. 10,0% CO2 pēc apj. 9,5% 

H2O pēc apj. 10,7% H2O pēc apj. 10,2% 

Piesārņojošās vielas Piesārņojošās vielas 

Putekļi, mg/Nm3 3462 Putekļi, mg/Nm3 10 

Kopējais ogleklis, 

mg/Nm3 

10 Kopējais ogleklis, 

mg/Nm3 

10 

CO, mg/Nm3 50 CO, mg/Nm3 50 

NO2, mg/Nm3 400 NO2, mg/Nm3 200 

SO2, mg/Nm3 104 SO2, mg/Nm3 50 

HCl, mg/Nm3 411 HCl, mg/Nm3 10 

(*)sausais dūmgāžu 

tilpums pie 11% O2 

 (*)sausais dūmgāžu 

tilpums pie 11% O2 

 

 

Pēc katla [11] 

Sausais dūmgāžu plūsmas ātrums pie 11 % O2  Vh
ds = 26416 nm3/h. 

Vs
ds = 26416 : 3600 = 7.34 nm3/sek 

 Sausais dūmgāžu tilpums pie 11 % O2:  

    Vds = Vh
ds : B : 1000,   

kur: B  - kurināmā patēriņš, t/h; 

  Vh
ds - sausais dūmgāžu plūsmas ātrums pie 11 % O2. Vh

ds = 26416 nm3/h 

  Vds = 26416 : 2.481 : 1000 = 10.65 nm3/kg 

 

Pēc dūmeņa [11] 

Sausais dūmgāžu plūsmas ātrums pie 11 % O2  Vh
ds = 26435 nm3/h. 

Vs
ds = 26435 : 3600 = 7.34 nm3/sek 

 Sausais dūmgāžu tilpums pie 11 % O2:  

    Vds = Vh
ds : B : 1000,   

kur: B  - kurināmā patēriņš, t/h; 

  Vh
ds - sausais dūmgāžu plūsmas ātrums pie 11 % O2. Vh

ds = 26435 nm3/h 

  Vds = 26435 : 2.481 : 1000 = 10.65 nm3/kg 
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"  

Sausais dūmgāžu plūsmas ātrums pie 11 % O2: 

Vh
ds  = Vds x B x 1000 

kur: Vds  - sausais dūmgāžu tilpums pie 11 % O2. Vds = 10.65 nm3/kg; 

B  - kurināmā patēriņš, t/h. B = 2.88 t/h.  

Vh
ds = 10.65 x 2.88 x 1000 = 30672 nm3/h. 

Vs
ds = 30672 : 3600 = 8.52 nm3/sek. 

Avots Nr.A1. 

Galvenie piesārņotāji: 

1.1.1. Hlorūdeņradis (020 027) 

Pēc katla  

Ms  = 30672 Nm3/h x 411 mg/Nm3 : 3600 : 1000 = 3.50 g/sek, 

Ma  = 3.50 x 3600 x 8448 : 1000000      = 106 t/gadā. 

Pēc dūmeņa  

Ms  = 30672 Nm3/h x 10 mg/Nm3 : 3600 : 1000  = 0.0852 g/sek, 

Ma  = 0.0852 x 3600 x 8448 : 1000000     = 2.59 t/gadā. 

   Emisijas samazinājuma pakāpe:   

   K = (3.50 – 0.0852) : 3.50 x 100 = 0.976  

 

1.1.2. Oglekļa oksīds (020 029) 

Pēc katla  

Ms  = 30672 Nm3/h x 50 mg/Nm3 : 3600 : 1000  = 0.426 g/sek, 

Ma  = 0.426 x 3600 x 8448 : 1000000     = 13.0 t/gadā. 

Pēc dūmeņa  

Ms  = 30672 Nm3/h x 50 mg/Nm3 : 3600 : 1000  = 0.426 g/sek, 

Ma  = 0.426 x 3600 x 8448 : 1000000     = 13.0 t/gadā. 

 

1.1.3. Sēra dioksīds (020 032) 

Pēc katla  

Ms  = 30672 Nm3/h x 104 mg/Nm3 : 3600 : 1000 = 0.886 g/sek, 

Ma  = 0.886 x 3600 x 8448 : 1000000     = 26.9 t/gadā. 

Pēc dūmeņa  

Ms  = 30672 Nm3/h x 50 mg/Nm3 : 3600 : 1000  = 0.426 g/sek, 

Ma  = 0.426 x 3600 x 8448 : 1000000     = 13.0 t/gadā. 

   Emisijas samazinājuma pakāpe:   

   K = (0.886 – 0.426) : 0.886 x 100 = 0.519  

 

1.1.4. Slāpekļa dioksīds (020 038) 

Pēc katla  

Ms  = 30672 Nm3/h x 400 mg/Nm3 : 3600 : 1000 = 3.41 g/sek, 

Ma  = 3.41 x 3600 x 8448 : 1000000      = 104 t/gadā. 

Pēc dūmeņa  

Ms  = 30672 Nm3/h x 200 mg/Nm3 : 3600 : 1000 = 1.70 g/sek, 

Ma  = 1.70 x 3600 x 8448 : 1000000      = 51.7 t/gadā. 

   Emisijas samazinājuma pakāpe: 

   K = (3.41 – 1.70) : 3.41 x 100 = 0.50  
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1.1.5. Cietās daļiņas (200 001) 

Pēc katla  

Ms  = 30672 Nm3/h x 3462 mg/Nm3 : 3600 : 1000 = 29.5 g/sek, 

Ma  = 29.5 x 3600 x 8448 : 1000000      = 897 t/gadā. 

Pēc dūmeņa  

Ms  = 30672 Nm3/h x 10 mg/Nm3 : 3600 : 1000  = 0.0852 g/sek, 

Ma  = 0.0852 x 3600 x 8448 : 1000000     = 2.59 t/gadā. 

   Emisijas samazinājuma pakāpe:   

   K = (29.5 – 0.0852) : 29.5 x 100 = 0.997  

 

1.1.6. Kopējais organiskais ogleklis (230 020) 

Pēc katla  

Ms  = 30672 Nm3/h x 10 mg/Nm3 : 3600 : 1000  = 0.0852 g/sek, 

Ma  = 0.0852 x 3600 x 8448 : 1000000     = 2.59 t/gadā. 

Pēc dūmeņa  

Ms  = 30672 Nm3/h x 10 mg/Nm3 : 3600 : 1000  = 0.0852 g/sek, 

Ma  = 0.0852 x 3600 x 8448 : 1000000     = 2.59 t/gadā. 

 

 

Emisiju aprēķins 

Attiecībā uz citiem piesārņotājiem izmanto aprēķina metodi. 

Lai noteiktu daļiņu emisiju daudzumu no NAIK katla, izmantota ASV Vides aizsardzības 

aģentūras piedāvātā metodika (Compilation Of Air Pollutant Emission Factors. Stationary 

Point And Area Sources AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter 2:  Solid Waste Disposal, 

Section 2.1: Refuse Combustion. October 1996 [4]) un Eiropas Vides aģentūras atmosfēras 

emisiju krājuma emisiju faktoru datubāzes (EMEP/EEA emisijas faktoru krājums, Eiropas 

Vides aģentūra. 2016. 5.C.1.a Municipal waste incineration  [5]).  

NAIK siltumspēja tiek vērtēta kā Qz = 17,05 MJ/kg [11].  

NAIK patēriņš dots tabulā. 

Režīms 
Kurināmā 

veids 

Iekārta 

katls ar jaudu 12,0 MW 

Maksimālais, g/sek 
NAIK 

801 

Gadā, t/gadā 20000 
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Piesārņojošo vielu izmešu normatīvie lielumi apkopoti tabulā: 

Vielu nosaukums 

Emisijas faktors Ef, kg/t NAIK 

2.1-8.tabula [4] 

(pārrēķinot uz  

17,05 MJ/kg) 

3-2.tabula 

[5] 
Vidēji 

Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā 

dzīvsudrabs (Hg) 
0.00373 0,0028 0.00327 

Hroms un tā savienojumi, izteikti kā hroms (Cr) 0.00932 0,000185 0.00475 

Kadmijs un tā savienojumi, izteikti kā kadmijs (Cd) 0.00582 0,0034 0.00461 

Niķelis un tā savienojumi, izteikti kā niķelis (Ni) 0.00291 0,00012 0.00152 

Svins un tā savienojumi, izteikti kā svins (Pb) 0.133 0,104 0.119 

Arsēns un tā savienojumi, izteikti kā arsēns (As) 0.00396 0,00214 0.00305 

PM10 46.4 13,7 30.1 

PM2,5 46.4 9,2 27.8 

Dioksīni un furāni (PDD un PDBF), attiecas uz 

kopējo koncentrāciju 
0.00000630 0,0000035 0.00000490 

Varš un tā savienojumi, izteikti kā varš (Cu)  0,000093 0,000093 

Emisijas daudzums: 

Ms = Bs x Ef : 1000 : 3600 x (1 – K),  

Ma = Ba x Ef : 1000 x (1 – K),   

kur: Ms,Ma - emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā; 

Bs,Ba  - NAIK apjoms, t/h vai t/gadā; 

Ef   - emisijas faktors (vidēji), kg/t;  

K   - emisijas samazinājuma pakāpe. 

Avots Nr.A1. 

NAIK 

1.1.7. Dzīvsudrabs (010 020) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,84 [4].   

Ms  = 2.88 x 0.00327 x 1000 : 3600 x (1 - 0,84)   = 0.000419 g/sek, 

Ma  = 20000 x 0.00327 : 1000 x (1 - 0,84)     = 0.0105 t/gadā. 

 

1.1.8. Hroms un tā savienojumi (010 022) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,98 [4].   

Ms  = 2.88 x 0.00475 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)  = 0.0000760 g/sek, 

Ma  = 20000 x 0.00475 : 1000 x (1 - 0,98)    = 0.00190 t/gadā. 

 

1.1.9. Kadmijs (010 023) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,98 [4].   

Ms  = 2.88 x 0.00461 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)  = 0.0000738 g/sek, 

Ma  = 20000 x 0.00461 : 1000 x (1 - 0,98)    = 0.00184 t/gadā. 

 

1.1.10. Tallijs (010 000) 

Aprēķinos pieņemts šo Tallija emisiju parametrus ir vienādi ar Kadmiju. 

Ms (Tallijs) = Ms (Kadmijs) = 0.0000738 g/sek. 

Ma (Tallijs) = Ms (Kadmijs) = 0.00184 t/gadā. 
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1.1.11. Niķelis (010 077) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,98 [4].   

Ms  = 2.88 x 0.00152 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)  = 0.0000243 g/sek, 

Ma  = 20000 x 0.00152 : 1000 x (1 - 0,98)    = 0.000608 t/gadā. 

 

1.1.12. Svins (010 082) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,98 [4].   

Ms  = 2.88 x 0.119 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)   = 0.00190 g/sek, 

Ma  = 20000 x 0.119 : 1000 x (1 - 0,98)     = 0.0476 t/gadā. 

 

1.1.13. Varš un tā savienojumi, pārrēķinot uz varu (010 091) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,98 [4].   

Ms  = 2.88 x 0,000093 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)  = 0.00000149 g/sek, 

Ma  = 20000 x 0,000093 : 1000 x (1 - 0,98)   = 0.0000372 t/gadā. 

 

1.1.14. Arsēns (020 008) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,98 [4].   

Ms  = 2.88 x 0.00305 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)   = 0.0000488 g/sek, 

Ma  = 20000 x 0.00305 : 1000 x (1 - 0,98)     = 0.00122 t/gadā. 

 

1.1.15. Antimons (010 007), Kobalts (010 048), Mangāns (010 056) un Vanādijs (010 090) 

Aprēķinos pieņemts šo metālu emisiju parametrus ir vienādi ar vidējo (Hroms, Niķelis, Svins, 

Varš un Arsēns). 

Antimons (010 007), Kobalts (010 048), Mangāns (010 056), Vanādijs (010 090) (katram): 

Ms  = (0.0000760+0.0000243+0.00190+0.00000149+0.0000488) : 5  = 0.000410 g/sek. 

Ma  = (0.00190+0.000608+0.0476+0.0000372+0.00122) : 5     = 0.0103 t/gadā. 

 

1.1.16. PM10 (200 002) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,997 [11].   

Ms  = 2.88 x 30.1 x 1000 : 3600 x (1 - 0,997)    = 0.0722 g/sek, 

Ma  = 20000 x 30.1 : 1000 x (1 - 0,997)      = 1.81 t/gadā. 

 

1.1.17. PM2,5 (200 003) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,997 [11].   

Ms  = 2.88 x 27.8 x 1000 : 3600 x (1 - 0,997)    = 0.0667 g/sek, 

Ma  = 20000 x 27.8 : 1000 x (1 - 0,997)      = 1.67 t/gadā. 

 

1.1.18. Dioksīni un furāni (220 016) 

   Emisijas samazinājuma pakāpe    K = 0,9998 [5].   

Ms  = 2.88 x 0.00000490 x 1000 : 3600 x (1 - 0,9998) = 0.000000000784 g/sek, 

Ma  = 20000 x 0.00000490 : 1000 x (1 - 0,9998)   = 0.0000000196 t/gadā. 
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1.1.19. Oglekļa dioksīds (CO2) (020 028) 

Izmešu aprēķins izpildīts saskaņā ar metodikām [6]. 

Oglekļa dioksīda izmešus aprēķina pēc formulas: 

M(CO2) = Ba x Qd
z
  x E(CO2)  : 1000  t/gadā, 

kur: Ba
   - kurināmā patēriņš gadā, t/gadā. 

  Qd
z  - kurināmā zemākā siltumspēja, MJ/kg.  Qd

z = 17,05 MJ/kg 

 E(CO2)  - emisijas faktors, t/TJ.  

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

datiem: 

       NAIK (koksnes atlikumi):   E(CO2) = 109.9784 t/TJ. 

M(CO2) = 20000  x 17,05 x 109.9784 : 1000  = 37503 t/gadā. 
 

Piesārņojošo vielu koncentrācijas no avotiem 

C = Ms : Bs : Vds x 1000000  mg/m3   

kur:  Ms  - piesārņojošās vielas maksimālā izmete, g/sek; 

   Bs  - kurināmā patēriņš, g/sek. Bs = 801 g/sek; 

 Vds - sausais dūmgāžu tilpums pie 11 % O2, nm3/kg. Vds = 10.65 nm3/kg. 

 

Avots Nr.A1. 

NAIK 

1.1.20. Tallijs (010 000)  

C  = 0.0000738 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.00865 mg/m3. 
 

1.1.21. Antimons (010 007) 

C  = 0.000410 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.0481 mg/m3. 
 

1.1.22. Dzīvsudrabs (010 020) 

C  = 0.000419 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.0491 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 0,05 mg/m3. 
 

1.1.23. Hroms (010 022) 

C  = 0.0000760 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.00891 mg/m3. 
 

1.1.24. Kadmijs (010 023)  

C  = 0.0000738 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.00865 mg/m3. 
 

1.1.25. Tallijs (010 000) + Kadmijs (010 023)  

C  = (0.0000738 + 0.0000738) : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.0173 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs Tallijs (010 000) + Kadmijs (010 023) nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 

0,05 mg/m3. 
 

1.1.26. Kobalts (010 048) 

C  = 0.000410 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.0481 mg/m3. 
 

1.1.27. Mangāns (010 056) 

C  = 0.000410 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.0481 mg/m3. 
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1.1.28. Niķelis (010 077) 

C  = 0.0000243 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.00285 mg/m3. 
 

1.1.29. Svins (010 082) 

C  = 0.00190 : 801 : 10.65 x 1000000   = 0.223 mg/m3. 
 

1.1.30. Vanādijs (010 090) 

C  = 0.000410 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.0481 mg/m3. 
 

1.1.31. Varš (010 091) 

C  = 0.00000149 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.000175 mg/m3. 
 

1.1.32. Arsēns (020 008) 

C  = 0.0000488 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.00572 mg/m3. 

 

1.1.33. Antimons (010 007)+Hroms (010 022)+Kobalts (010 048)+Mangāns (010 056)+ 

+Niķelis (010 077)+Svins (010 082)+Vanādijs (010 090)+Varš (010 094)+Arsēns (020 008) 

C=(0.000410+0.0000760+0.000410+0.000410+0.0000243+0.00190+0.000410+ 

+0.00000149+0.0000488) : 801 : 10.65 x 1000000 = 0.433 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs Antimons (010 007)+Hroms (010 022)+Kobalts (010 048)+Mangāns 

(010 056)+Niķelis (010 077)+Svins (010 082)+Vanādijs (010 090)+Varš (010 094)+Arsēns 

(020 008)  nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 0,5 mg/m3. 
 

1.1.34. Hlorūdeņradis (020 027) 

C  = 0.0852 : 801 : 10.65 x 1000000  = 9.99 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 10,0 mg/m3. 
 

1.1.35. Oglekļa oksīds (020 029) 

C  = 0.426 : 801 : 10.65 x 1000000  = 49.9 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 50 mg/m3. 
 

1.1.36. Sēra dioksīds (020 032) 

C  = 0.426 : 801 : 10.65 x 1000000  = 49.9 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 50 mg/m3. 
 

1.1.37. Slāpekļa dioksīds (020 038) 

C  = 1.70 : 801 : 10.65 x 1000000  = 199 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 200 mg/m3. 
 

1.1.38. Cietās daļiņas (200 001) 

C  = 0.0852 : 801 : 10.65 x 1000000  = 9.99 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 10,0 mg/m3. 
 

1.1.39. Tai skaitā PM10 (200 002) 

C  = 0.0722 : 801 : 10.65 x 1000000  = 8.46 mg/m3. 
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1.1.40. Tai skaitā PM2,5 (200 003) 

C  = 0.0667 : 801 : 10.65 x 1000000  = 7.82 mg/m3. 
 

1.1.41. Dioksīni un furāni (220 016) 

C  = 0.000000000784 : 801 : 10.65 x 1000000  = 0.0000000919 mg/m3. 

Saskaņā ar  MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 0.0000001 mg/m3. 
 

1.1.42. Gāzu un tvaikveida organiskās vielas, izteiktas kā kopējais ogleklis (230 020) 

C  = 0.0852 : 801 : 10.65 x 1000000  = 9.99 mg/m3. 

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu 

izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 10,0 mg/m3. 

 

1.2. Avots Nr.A2. Reģenerācijas iekārta, dabasgāze 

Dabasgāze ir paredzēta līdzsadedzināšanas režīmā ārkārtas gadījumos, taču tas nav standarta 

režīms un šāda iespēja ir plānota tikai īslaicīgi, lai stabilizētu sadedzināšanas procesu 

gadījumā, ja ir problēmas ar NAIK siltumspēju, krasi atšķirīgu mitrumu, ievērojami nedegošu 

materiālu piejaukumiem u.tml. Pie normālas darbības dabasgāzes līdzsadedzināšana nav 

nepieciešama vispār. Palaišanai ir paredzēts gāzes deglis, kas ir uzstādīts kurtuvē virs viršanas 

kārtas. Gāzes degļa ( = 85,1 %) jauda ir 8,0 MW (ievadītā siltuma jauda – 9,40 MW), gāze 

nepieciešama tikai katla palaišanai un tās izmantotais apjoms paredzēts līdz 46 200 stm3/gadā. 

Darbināšanas laiks līdz 150 h/gadā. 
KURINĀMĀ RAKSTUROJUMS 

 Dabasgāze, 

 siltumspēja (Qd
z)  - 36,706 MJ/nm3 (pie 273,15 K temperatūras), 

  siltumspēja (Qd
z)  - 34,202 MJ/stm3 (pie 293,15 K temperatūras), 

  sēra saturs (Sd)   -   0, 

  pelnu saturs (Ad)  -   0. 

Kurināmā patēriņš dots tabulā. 

Režīms 
Kurināmā 

veids 
gāzes deglis 

Maksimālais, nm3/sek 

dabasgāze 

0,256 

Maksimālais, stm3/sek 0,275 

Gadā, stm3/gadā 46 200 

2.1. Oglekļa dioksīds (CO2) (020 028) 

Saskaņā ar VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” metodiku [6], oglekļa 

dioksīda izmešus aprēķina pēc formulas: 

M(CO2) = Ba x Qd
z
  x E(CO2)  : 1000000  t, 

kur: Ba
   - kurināmā patēriņš gadā, stm3/gadā; 

Qd
z  - kurināmā zemākā siltumspēja, MJ/stm3. 

       Dabasgāzei: Qd
z = 34,202  MJ/stm3; 

  E(CO2) - emisijas faktors, t/TJ.  

      Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem: 

       Dabasgāzei: E(CO2) = 55,5861 t/TJ. 

Avots Nr.A2. 

M(CO2) = 46200 x 34,202  x 55,5861 : 1000000  = 81,0 t/gadā. 
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Emisiju aprēķins 

Piesārņojošo izmešu normatīvie lielumi noteikti pēc ASV Vides aizsardzības aģentūras 

(Environmental Protection Agency (EPA)) emisijas faktoru datu krājuma (External 

Combustion Sources. Natural Gas Combustion. July 1998 [7]). 

Piesārņojošo vielu emisiju faktori : 

Vielu nosaukums 
Emisijas faktors Ef, g/m3 (1b/106scf = 0.0160 g/m3) 

dabasgāze (1.4-1.tabula [7]) 

Oglekļa oksīds (CO) 1.34 

Slāpekļa oksīdi (NOx) 1.60 

Emisijas daudzums: 

Ms = Bst x Ef x (1 – K),  

Ma = Ba x Ef : 1000000 x (1 – K),   

kur: Ms,Ma - emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā; 

Bst,Ba  - kurināmā patēriņš, stm3/sek vai stm3/gadā; 

Ef   - emisijas faktors, g/stm3;  

K   - emisijas samazinājuma pakāpe. 

Avots Nr.A2. 

2.2. Oglekļa oksīds (020 029) 

   Dabasgāzei:        Ef = 1,34 g/m3 

   Emisijas samazinājuma pakāpe: K = 0   

M(CO)s  = 0.275 x 1.34 x (1 – 0)      = 0.369 g/sek, 

M(CO)a  = 46200 x 1.34 : 1000000 x (1 – 0)  = 0.0571 t/gadā. 

 

2.3. Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) (020 038) 

   Dabasgāzei:         Ef = 1,60 g/m3 

   Emisijas samazinājuma pakāpe:    K = 0,50 [11]   

M(NO2)s  = 0.275 x 1.60 x (1 – 0,50)    = 0.220 g/sek, 

M(NO2)a  = 46200 x 1.60 : 1000000 x (1 – 0,50) = 0.0370 t/gadā. 

 

2.4. Emisijas plūsmas ātruma aprēķins atbilstoši faktiskajam spiedienam un temperatūrai 

Dūmgāžu tilpumu aprēķina pēc formulas: 

Vs = Bns x [V0
ds + ( - 1) x V0] x (273 + t) : 273 x (1 - q4 : 100), 

kur: Bns - kurināmā patēriņš, nm3/sek; 

  V0
ds - sausais dūmgāžu daudzums, kurš rodas sadegot 1 nm3 kurināmā, ja gaisa 

  pārpilnības koeficients  = 1, nm3/nm3. 

Dabasgāzei:     V0
ds  = 8,744 nm3/nm3; 

   - gaisa daudzuma koeficients dūmgāzēm.  = 1.17; 

V0  - gaisa daudzums, kurš nepieciešams 1 kg kurināmā sadegšanai, ja gaisa  

       pārpilnības koeficients   = 1, nm3/kg. 

Dabasgāzei:     V0  = 9,749 nm3/nm3; 

t  - dūmgāžu temperatūra, oC. Lielums t tiek ņemts kā 190 oC; 

  q4  - mehāniski nepilnīgas sadegšanas siltuma zudumi, %.  

   Saskaņā ar ekspertu datiem par analoģiskām iekārtām citos uzņēmumos: 

      Dabasgāzei:     q4 = 0 %. 
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Avots Nr.A2. 

Dabasgāze 

Vs = 0.256 x [8,744 + (1,17 - 1) x 9,749] x (273 + 190) : 273 x (1 - 0:100)  = 4.52 m3/sek. 

Vsn = 0.256 x [8,744 + (1,17 - 1) x 9,749] x (1 - 0:100)  = 2.66 m3/sek. 

 

2.5. Piesārņojošo vielu koncentrācijas no avotiem 

C = Ms : Bns : Vds : (1 - q4 : 100) x 1000  mg/nm3   

kur:  Ms  - piesārņojošās vielas maksimālā izmete, g/sek; 

  Vds - sausais dūmgāžu tilpums pie fiksētā O2, nm3/kg. 

   Vds = V0
ds+ ( - 1) х V0 

Dabasgāzei (katli pie fiksētā O2 = 3 %): 

           = 20,95 : (20,95 – О2) = 20,95 : (20,95 – 3,0) = 1.17 

   Vds = 8,744 + (1.17-1) х 9,749 = 10.40 nm3/nm3. 

Avots Nr.A2. 

2.5.1. Oglekļa oksīds (020 029) 

C = 0.369 : 0.256 : 10.40 : (1 - 0 : 100) x 1000   = 139 mg/m3. 

2.5.2. Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) (020 038) 

C = 0.220 : 0.256 : 10.40 : (1 - 0 : 100) x 1000   = 82.6 mg/m3. 

Izmešu avots Piesārņojošā viela Emisijas 

robežvērtība, 

mg/m3 [8] 

O2, 

% Nr. 
Nosaukums, jauda, 

kurināmā veids 
Nosaukums Kods g/sek mg/m3 

A2. 

Sadedzināšanas 

iekārtas ar ievadīto 

jaudu no 1 MW līdz  

50 MW, dabasgāze 

Oglekļa oksīds 020029 0.369 139 1001 

3,0 
Slāpekļa oksīdi  020038 0.220 82.6 1501 

 

2.6. Dabasgāzes raksturojums (aprēķinos pieņemts) 
Saturs Mērvienība 2017.gads 

Metāns CH4 % 96.100 

Etāns C2H6 % 2.199 

Propāns C3H8 % 0.539 

i-Butāns C4H10 % 0.159 

n-Butāns C4H10 % 0.109 

i-Pentāns C5H12 % 0.019 

n- Pentāns C5H12 % 0.019 

neo- Pentāns C5H12 % 0.001 

Heksāns C6H14 % 0.019 

Oglekļa dioksīds CO2 % 0.086 

Slāpeklis N2 % 0.740 

Skābeklis O2 % 0.010 

   100 

Kurināmā zemākais sadegšanas siltums Qd
z MJ/stm3 34,202 

Kurināmā zemākais sadegšanas siltums Qd
z MJ/nm3 36.706 

Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums V0 nm3/nm3 9,749 

Teorētiskais dūmgāžu daudzums V0
d nm3/nm3 10,927 

Teorētiskais sausu dūmgāžu daudzums V0
ds nm3/nm3 8,744 

                                                 
1 Jauno vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu, kura vidēji trīs gadu laikā darbojas ne vairāk kā 500 

darba stundas gadā, var atbrīvot no noteikumu [8] 5.pielikumā norādīto emisijas robežvērtību 

piemērošanas 
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SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” no cietā 

reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtas piesārņojošo vielu izmešu apjomi atmosfēras gaisā 

ir 37669,67 t/a.  

Nr. 

Emisijas avots Piesārņojošā viela 

nosaukums 
ģeogrāfiskās koordinātas augstums, 

m 

iekšējais 

diametrs, m 

plūsma, 

nm3/h 

tempera-

tūra, oC Z platums A garums 

A1. 

Sadedzināšanas 

(reģenerācijas) iekārta ar 

jaudu 12,0 MW (ievadītā 

siltuma jauda 13.65 MW), 

NAIK 
55053’56’’ 26033’05’’ 25,0 1,0 

30672 190 

A2. 

Gāzes deglis ar jaudu 8,0 

MW (ievadītā siltuma jauda 

9.40 MW), dabasgāze 

9586 190 

 
Emisijas avots Piesārņojošā viela 

Nr. nosaukums nosaukums kods g/s mg/nm3 t/gadā 

A1. 

Sadedzināšanas 

(reģenerācijas) 

iekārta ar 

siltuma jaudu 

12,0 MW 

(ievadītā siltuma   

jauda 13.65  

MW), NAIK 

Tallijs 010000 0.0000738 0.00865 0.00184 

Antimons 010007 0.000410 0.0481 0.0103 

Dzīvsudrabs 010020 0.000419 0.0491 0.0105 

Hroms 010022 0.0000760 0.00891 0.00190 

Kadmijs 010023 0.0000738 0.00865 0.00184 

Kobalts 010048 0.000410 0.0481 0.0103 

Mangāns 010056 0.000410 0.0481 0.0103 

Niķelis 010077 0.0000243 0.00285 0.000608 

Svins 010082 0.00190 0.223 0.0476 

Vanādijs 010090 0.000410 0.0481 0.0103 

Varš 010091 0.00000149 0.000175 0.0000372 

Arsēns 020008 0.0000488 0.00572 0.00122 

Hlorūdeņradis 020027 0.0852 9.99 2.59 

Oglekļa dioksīds 020028   37503 

Oglekļa oksīds 020029 0.426 49.9 13.0 

Sēra dioksīds 020032 0.426 49.9 13.0 

Slāpekļa dioksīds 020038 1.70 199 51.7 

Cietās daļiņas 200001 0.0852 9.99 2.59 

t.sk. PM10 200002 0.0722 8.46 1.81 

t.sk. PM2.5 200003 0.0667 7.82 1.67 

Dioksīni un furāni 220016 7.84 x 10-10 9.19 x10-8 1.96 x 10-8 

Kopējais 

organiskais ogleklis 
230020 0.0852 9.99 2.59 

A2. 

Gāzes deglis ar 

jaudu 8,0 MW 

(ievadītā siltuma 

jauda 9.40 MW), 

dabasgāze 

Oglekļa dioksīds 020028   81.0 

Oglekļa oksīds 020029 0.369 139 0.0571 

Slāpekļa dioksīds 020038 0.220 82.6 0.0370 

Normālas ekspluatācijas gadījumā zalvjveida un avārijas izmešu nav. 
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Uzņēmuma teritorijas tuvumā plānoti arī sekojošie gaisa izmešu avoti, kas nav iekļauti fonā: 

 

PAS „Daugavpils siltumtīkli” Siltumcentrāle Nr.3. 

Emisijas apjomi nav iekļauti Atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA11IA0003 

(Atļaujas derīguma termiņš: 14.03.2024.) [12]. 

2017-2019.g.g. PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrālē Nr.3 plāno veikt esošās mazuta 

saimniecības demontāžu un jaunas katlu mājas ar kopējo jaudu 30 MW (kurināmais – biomasa 

(koksnes skaidu, koksnes šķeldas un koksnes mizas sajaukums)) uzstādīšanu. Paredzēto 

darbību plānots veikt divās kārtās – katrā kārtā tiks veikta 2 apkures katlu (ar kopējo jaudu 

katrā kārtā 15 MW, kurināmais - biomasa) uzstādīšana.  

Emisijas apjomi tiek ņemti no būvprojekta “Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, 

Daugavpilī, pārbūve ar ūdenssildāmo katlu uz biomasas kurināmā un biomasas noliktavas 

būvniecību”, sējums “Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts” [13]. 

Avots Nr. A5-DS. Katlu māja ar GAN7500 ūdenssildāmiem katliem 4x7,5 MW 

Darbināšanas laiks: 4320 h/gadā, 180 dienas/gadā (24 h/dnn). 

Avota 

Nr. 

Avota 

nosaukums 

Dūmeņa 

augstums, 

m 

Dūmeņa 

iekšējais 

diametrs, 

m 

Plūsma, 

nm3/sek 

Emisijas 

tempe-

ratūra, 
oC 

Piesārņojošā viela 

Emisijas 

g/sek mg/m3 

A5-

DS. 

Katlu māja 

ar GAN7500 

ūdens-

sildāmiem 

katliem 

4x7,5MW, 

biomasa 

30,0 1,60 13.3 60 

Oglekļa oksīds 9,107 701 

Slāpekļa oksīdi 2,594 200 

Daļiņas PM10 0,258 20 

Daļiņas PM2,5 0,258 20 

 
Avots Nr. A1-DS. Divas koģenerācijas iekārtas. 

PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrālē Nr.3 plāno veikt divu koģenerācijas iekārtu 

TEDOM Centro C300 SP (ar nominalo siltumenerģijas jaudu 0,376 MW un ar nominālo 

elektroenerģijas jaudu 0,300 MW katra) pārvietošanu no katlu mājas „Vecstropi” uz 

siltumcentrāli Nr.3 esošā tvaika katla GM50-1 (ar tā izvešanu no ekspluatācijas) vietā 

(4.pielikums). 

Emisijas apjomi tiek ņemti no iepriekš saskaņotas Atļaujas B kategorijas piesārņojošai 

darbībai Nr.DA12IB0029  [14]. 

Avota 

Nr. 

Avota 

nosaukums 

Dūmeņa 

augstums, 

m 

Dūmeņa 

iekšējais 

diametrs, 

m 

Plūsma, 

nm3/sek 

Emisijas 

tempe-

ratūra, 
oC 

Piesārņojošā viela 

Emisijas 

g/sek mg/m3 

A1-

DS. 

Divas 

koģenerācijas 

iekārtas 

TEDOM 

Centro C300 

SP, dabas gāze 

100,0 3,50 2.04 150 

Oglekļa oksīds 0,033 128 

Slāpekļa oksīdi 0,058 225 
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Avots Nr. A6-DS. Katls ar jaudu 20 MW. 

PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrālē Nr.3 plāno veikt jaunā katla ar jaudu 20 MW 

(kurināmais – dabas gāze) uzstādīšanu. 

Saskaņā ar Tehniskajiem noteikumiem Nr. DA18TN0240 (5.pielikums), jānodrošina tādas 

izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtas, lai tiktu ievērotas sekojošas emisijas robežvērtības: NOx – 

100 mg/m3, SO2 – 35 mg/m3, cietajām daļiņām – 5 mg/m3 un CO – 100 mg/m3.  

Aprēķinos pieņemts: 

Avota 

Nr. 

Avota 

nosaukums 

Dūmeņa 

augstums, 

m 

Dūmeņa 

iekšējais 

diametrs, 

m 

Plūsma, 

nm3/sek 

Emisijas 

tempe-

ratūra, 
oC 

Piesārņojošā viela 

Emisijas 

g/sek mg/m3 

A6-

DS. 

Katls ar 

jaudu 20 

MW, dabas 

gāze 

30,0 1,60 6.23 60 

Oglekļa oksīds 0.623 100 

Slāpekļa oksīdi 0.623 100 
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2. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti 
 

2.1. Esošā situācija 

Lai novērtētu esošo piesārņojumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija” no cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtas darbības 

apkārtnē, tika izmantota informācija, kas 2018.gada oktobrī saņemta no VSIA „Latvijas vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par piesārņojuma fona koncentrācijām uzņēmuma 

ietekmes zonā. VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtā informācija 

balstīta uz modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa 

matemātisko modeli.  

Analizējot saņemto informāciju par esošo piesārņojumu, jāsecina, ka esošā gaisa kvalitāte SIA 

“Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” no cietā 

reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtas teritorijā nepārsniedz noteiktos normatīvus 

(2.pielikums): 

Piesārņojošā viela Aprēķinu periods 
Ietekmes zonā fona koncentrācija, µg/m3  

min÷max aprēķinam pieņemtā 

Mangāns Gada vidējā koncentrācija 0,00 ÷ 0,07 0,07 

Niķelis Gada vidējā koncentrācija 0,0000003 ÷ 0,000002 0,000002 

Svins Gada vidējā koncentrācija 0,000001 ÷ 0,000005 0,000005 

Varš Gada vidējā koncentrācija 0,0001 ÷ 0,0007 0,0007 

Hlorūdeņradis Gada vidējā koncentrācija 0,0003 ÷ 0,001 0,001 

Oglekļa oksīds Gada vidējā koncentrācija 323 ÷ 340 340 

Sēra dioksīds Gada vidējā koncentrācija 0,355 ÷ 0,55 0,55 

Slāpekļa dioksīds Gada vidējā koncentrācija 4,4 ÷ 20,0 20,0 

Putekļi PM10 Gada vidējā koncentrācija 11,4 ÷ 20,0 20,0 

Putekļi PM2,5 Gada vidējā koncentrācija 7,79 ÷ 8,0 8,0 

Informācija par meteoroloģiskos apstākļus raksturojošiem parametriem piesārņojošās 

darbības ietekmes zonā saņemta elektroniskā veidā no VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs”.  

Meteoroloģisko datu (2017.gads) kopā iekļauti šādi secīgi dati ar 1 stundas intervālu:  
 piezemes temperatūra (ºC);  

 vēja ātrums (m/s);  

 vēja virziens (º);  

 kopējais mākoņu daudzums (octas);  

 virsmas siltuma plūsma (W/m2); 

 sajaukšanās augstums (m); 

 albedo (%); 

 Monina-Obuhova garums (m).  

Vēja raksturlielumu grafiskā interpretācija dota 3.pielikumā. 
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2.2. Prognozētā gaisa kvalitāte 

Izkliedes aprēķini veikti visām vielām, kurām saskaņā ar MK noteikumiem 03.11.2009. 

Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi, un izmantojot 

atbilstošos literatūras avotos minētos datus par tām vielām, par kurām šādi dati nav 

apstiprināti. Novērtējumā izmantotie robežlielumi apkopoti tabulā: 

Piesārņojošās 

vielas 
Robežlieluma veids Noteikšanas periods 

Gaisa kvalitātes mērķlielums, robežlielums un 

ierobežojums 

MK noteikumi 03.11.2009. Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” 

Dzīvsudrabs Dienas mērķlielums 24 stundas 1,0  μg/m3 

Kadmijs Gada mērķlielums Kalendārais gads 0,005 μg/m3 

Mangāns Gada mērķlielums Kalendārais gads 0,15  μg/m3 

Niķelis Gada mērķlielums Kalendārais gads 0,02  μg/m3 

Svins Gada mērķlielums Kalendārais gads 0,5 μg/m3 

Vanādijs Dienas mērķlielums 24 stundas 1  μg/m3 

Arsēns Gada mērķlielums Kalendārais gads 0,006 μg/m3 

Oglekļa oksīds 
Astoņu stundu 

robežlielums  
Astoņu stundas 10 mg/m3 (100. procentile) 

Sēra dioksīds Stundas robežlielums  1 stunda 
350 μg/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk kā 24 

reizes gadā (99,73.procentile) 

Sēra dioksīds Dienas robežlielums  24 stundas 
125 μg/m3, nedrīkst pārsniegt vairāk kā 3 

reizes kalendāra gadā (99,18.procentile) 

Slāpekļa 

dioksīds 
Stundas robežlielums  1 stunda 

200 μg/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk kā 18 

reizes gadā (99,79. procentile) 

Slāpekļa 

dioksīds 
Gada robežlielums  Kalendārais gads 40 μg/m3 

Daļiņas PM10 Dienas robežlielums  24 stundas 
50 μg/m3, nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 

reizes kalendāra gadā (90,41.procentile) 

Daļiņas PM10 Gada robežlielums  Kalendārais gads 40 μg/m3 

Daļiņas PM2,5 Gada robežlielums  Kalendārais gads 20 μg/m3 

Guidance Air emissions risk assessment for your environmental permit. 20161 [9]. 

Antimons un 

savienojumi 
Gada ierobežojums Kalendārais gads 5 μg/m3 

Antimons un 

savienojumi 
Stundas ierobežojums Kalendārais gads 150 μg/m3 

Hroms un tā 

savienojumi 
Gada ierobežojums Kalendārais gads 5 μg/m3 

Hroms un tā 

savienojumi 
Stundas ierobežojums Kalendārais gads 150 μg/m3 

Varš un tā 

savienojumi 
Gada ierobežojums Kalendārais gads 10 μg/m3 

Varš un tā 

savienojumi 
Stundas ierobežojums Kalendārais gads 200 μg/m3 

Hlorūdeņradis Stundas ierobežojums Kalendārais gads 750 μg/m3 

                                                 
1https://www.gov.uk/guidance/air-emissions-risk-assessment-for-your-environmental-

permit#environmental-standards-for-air-emissions 
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Emisiju limitu izstrādes gaitā atbilstību cilvēku veselības aizsardzībai paredzētajiem gaisa 

kvalitātes normatīviem un vadlīnijām nevērtē:  

 rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās, kur ir spēkā darba drošības un veselības 

aizsardzības noteikumi;  

 uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta gājēju 

piekļuve starpjoslām;  

 jebkurā vietā, kas atrodas teritorijā, kura nav pieejama iedzīvotājiem un kurā nav 

pastāvīgu dzīvesvietu. 

Objekta plānotā funkcija atbilst pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajai ražošanas 

objektu apbūves teritorijai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās 

darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma 

ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums sasummēts ar esošo fona piesārņojumu, 

par kuru sniedza informāciju VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.   

Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK noteikumu no 02.04.2013.  

Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 

prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK noteikumiem no 03.11.2009. Nr.1290 

„Noteikumi par gaisa kvalitāti” un literatūras avotos [9].  

 

Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes 

modelēšana ar programmu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1), 

beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot gausa matemātisko modeli.  

 

Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa piesārņojuma 

izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās pie zemes 

koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un koncentrāciju 

procentiles, kā arī lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem 

apstākļiem.  

 

Uzņēmuma teritorijā ir līdzens reljefs. Skaitļotajā ievadīti izejas dati atbilstoši ražotnes 

darbam, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi.  

 

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija" 

No cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas 

iekārtas 

Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 
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Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas 

uzņēmums, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1: 

_______________________________ ADMS 4 (4.1) _______________________________ 

_________________ Atmospheric Dispersion Modelling System __________________ 

___ Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ___ 

  ************************************************************************** 

* ADMS 4 * 

* Version 4.1.0.0 * 

* Juny 2008 * 

* Atmospheric Dispersion Modelling System * 

* User Name:      Dmitrij Veretennikov * 

* Company Name:   TEST Ltd.   * 

* Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV * 

  ************************************************************************** 

Maximum long term percentile concentrations 

Group Pollutant 
Averaging 

time 
Units Percentile 

Ekcee-

dences 
X(m) Y(m) Z(m) 

Maximum 

value 

All 

sources 
Antimons 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,005211 

All 

sources 
Dzīvsudrabs 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,004862 

All 

sources 
Dzīvsudrabs 24hr - µg/m³ 100  659664 197905 2 0,003313 

All 

sources 
Hroms 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,0008814 

All 

sources 
Kadmijs 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,0008565 

All 

sources 
Mangāns 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,07486 

All 

sources 
Niķelis 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,0002847 

All 

sources 
Svins 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,02208 

 

 

 

  

                                                 
1 Antimona stundas 100-procentīlā koncentrācija  
2 Dzīvsudraba stundas 100-procentīlā koncentrācija  
3 Dzīvsudraba diennakts 100-procentīlā koncentrācija  
4 Hroma stundas 100-procentīlā koncentrācija  
5 Kadmija stundas 100-procentīlā koncentrācija  
6 Mangāna stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
7 Niķeļa stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
8 Svina stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
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Group Pollutant 
Averaging 

time 
Units Percentile 

Ekcee-

dences 
X(m) Y(m) Z(m) 

Maximum 

value 

All 

sources 
Vanādijs 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,004751 

All 

sources 
Vanādijs 24hr - µg/m³ 100  659664 197905 2 0,003242 

All 

sources 
Varš 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,0007173 

All 

sources 
Arsēns 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,0005664 

All 

sources 
Hlorūdeņradis 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 0,9895 

All 

sources 
CO 1hr - µg/m³ 100  659264 197655 2 5076 

All 

sources 
CO 8hr - µg/m³ 100  659664 197805 2 4537 

All 

sources 
SO2 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 5,498 

All 

sources 
SO2 1hr - µg/m³ 99,73 24 659714 197855 2 4,869 

All 

sources 
SO2 24hr - µg/m³ 99,18 3 659714 197955 2 3,4410 

All 

sources 
NO2 1hr - µg/m³ 100  659314 197805 2 39,711 

All 

sources 
NO2 1hr - µg/m³ 99,79 18 659614 197905 2 73,012 

All 

sources 
PM10 1hr - µg/m³ 100  659314 197555 2 24,713 

All 

sources 
PM10 24hr - µg/m³ 90,41 35 659714 197855 2 21,114 

All 

sources 
PM2,5 1hr - µg/m³ 100  659314 197555 2 12,715 

 

                                                 
1 Vanādija stundas 100-procentīlā koncentrācija  
2 Vanādija diennakts 100-procentīlā koncentrācija  
3 Vara stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
4 Arsēna stundas 100-procentīlā koncentrācija  
5 Hlorūdeņraža stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
6 Oglekļa oksīda (CO) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
7 Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
8 Sēra dioksīda (SO2) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
9 Sēra dioksīda (SO2) stundas 24.augstākā koncentrācija ar fonu 
10 Sēra dioksīda (SO2) diennakts 3.augstākā koncentrācija ar fonu 
11 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
12 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu 
13 PM10 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
14 PM10 diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu 
15 PM2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
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Maximum long term average concentrations 

Group Pollutant Averaging time Units X(m) Y(m) Z(m) 
Maximum 

value 

All sources Antimons 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,0008331 

All sources Hroms 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,00006912 

All sources Kadmijs 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,00006713 

All sources Mangāns 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,07044 

All sources Niķelis 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,00002415 

All sources Svins 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,001736 

All sources Varš 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,0007017 

All sources Arsēns 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,00004448 

All sources Hlorūdeņradis 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 0,07859 

All sources NO2 1hr - µg/m³ 659714 197905 2 25,410 

All sources PM10 1hr - µg/m³ 659664 197855 2 20,311 

All sources PM2,5 1hr - µg/m³ 659664 197855 2 8,3412 

 

 

 

  

                                                 
1 Antimona gada vidējā koncentrācija  
2 Hroma gada vidējā koncentrācija  
3 Kadmija gada vidējā koncentrācija  
4 Mangāna gada vidējā koncentrācija ar fonu  
5 Niķeļa gada vidējā koncentrācija ar fonu  
6 Svina gada vidējā koncentrācija ar fonu  
7 Vara gada vidējā koncentrācija ar fonu 
8 Arsēna gada vidējā koncentrācija  
9 Hlorūdeņraža (HCl) gada vidējā koncentrācija ar fonu 
10 Slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējā koncentrācija ar fonu 
11 PM10 gada vidējā koncentrācija ar fonu 
12 PM2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu 
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Kā redzams sekojošajā tabulā, gaisa kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti: 

Nr. 

p.k 
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 

(ārpus uzņēmuma 

teritorijas) 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

daļa summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % X, m Y, m 

1.  Antimons 0,00521 0,005211 gads/1h 659314 197805 100 0.00 

2.  Antimons 0,000833 0,0008332 gads/1a 659714 197905 100 0.02 

3.  Dzīvsudrabs 0,00331 0,003313 gads/24h 659664 197905 100 0.33 

4.  Hroms 0,000881 0,0008814 gads/1h 659314 197805 100 0.00 

5.  Hroms 0,0000691 0,00006915 gads/1a 659714 197905 100 0.00 

6.  Kadmijs 0,0000671 0,00006716 gads/1a 659714 197905 100 1.34 

7.  Mangāns 0.000400 0,07047 gads/1a 659714 197905 0.57 46.93 

8.  Niķelis 0.0000221 0,00002418 gads/1a 659714 197905 91.70 0.12 

9.  Svins 0.001725 0,001739 gads/1a 659714 197905 99.71 0.35 

10.  Vanādijs 0,00324 0,0032410 gads/24h 659664 197905 100 0.32 

11.  Varš 0.0000170 0,00071711 gads/1h 659314 197805 2.37 0.00 

12.  Varš 0.0000010 0,00070112 gads/1a 659714 197905 0.22 0.01 

13.  Arsēns 0,0000444 0,000044413 gads/1a 659714 197905 100 0.74 

14.  Hlorūdeņradis 0.0775 0,078514 gads/1a 659714 197905 98.73 0.01 

 

 

                                                 
1 Antimona stundas 100-procentīlā koncentrācija  
2 Antimona gada vidējā koncentrācija  
3 Dzīvsudraba diennakts 100-procentīlā koncentrācija  
4 Hroma stundas 100-procentīlā koncentrācija  
5 Hroma gada vidējā koncentrācija  
6 Kadmija gada vidējā koncentrācija  
7 Mangāna gada vidējā koncentrācija ar fonu  
8 Niķeļa gada vidējā koncentrācija ar fonu  
9 Svina gada vidējā koncentrācija ar fonu  
10 Vanādija diennakts 100-procentīlā koncentrācija  
11 Vara stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
12 Vara gada vidējā koncentrācija ar fonu 
13 Arsēna gada vidējā koncentrācija  
14 Hlorūdeņraža (HCl) gada vidējā koncentrācija ar fonu 
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Nr. 

p.k 
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 

(ārpus uzņēmuma 

teritorijas) 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

daļa summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % X, m Y, m 

15.  Oglekļa oksīds 113 4531 gads/8h 659664 197805 24.94 4.53 

16.  Sēra dioksīds  4.31 4,862 gads/1h 659714 197855 88.68 1.39 

17.  Sēra dioksīds  2.89 3,443 gads/24h 659714 197955 84.01 2.29 

18.  
Slāpekļa 

dioksīds 
53.0 73,04 gads/1h 659614 197905 72.60 36.50 

19.  
Slāpekļa 

dioksīds 
5.40 25,45 gads/1a 659714 197905 21.26 63.50 

20.  PM10 1.10 21,16 gads/24h 659714 197855 0.99 42.20 

21.  PM10 0.300 20,37 gads/1a 659664 197855 1.48 50.75 

22.  PM2,5 0.340 8,348 gads/1a 659664 197855 4.08 41.70 

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka plānotās darbības 

rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi. 

Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti sniegti 6.pielikumā 

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.  

 

  

                                                 
1 Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
2 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu 
3 Slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējā koncentrācija ar fonu 
4 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu 
5 Slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējā koncentrācija ar fonu 
6 PM10 diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu 
7 PM10 gada vidējā koncentrācija ar fonu 
8 PM2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu 
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Saskaņā ar veiktajiem izkliedes aprēķiniem, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus raksturo 

parametri, kas norādīti tabulā:  

 
2017.gads  

(line number 3756) 

2017.gads  

(line number 3774) 

2017.gads  

(line number 4284) 

Datums 06.06.17. 07.06.17. 28.06.17. 

Stunda 12 6 12 

Piezemes temperatūra, 0C 19.4 17.3 19.9 

Vēja ātrums, m/s 1,5 4,0 1,3 

Vēja virziens, 0 93 105 57 

Kop. mākoņu daudzums, octas 0 0 0 

Albedo, % 26% 59% 26% 

Virsmas siltums plūsma, W/m2 148.0 1.0 123.5 

Moņina-Obuhova garums, m -58.5 -88830.2 -49.1 

Sajaukšanās augstums, m 645 1402 573 

Antimons, µg/m3  0,005211  

Dzīvsudrabs, µg/m3  0,004862  

Hroms, µg/m3  0,0008813  

Kadmijs, µg/m3  0,0008564  

Mangāns, µg/m3  0,07485  

Niķelis, µg/m3  0,0002846  

Svins, µg/m3  0,02207  

Vanādijs, µg/m3  0,004758  

Varš, µg/m3  0,0007179  

Arsēns, µg/m3  0,00056610  

Hlorūdeņradis, µg/m3  0,98911  

Oglekļa oksīds, µg/m3 34512   

Sēra dioksīds, µg/m3  5,4913  

Slāpekļa dioksīds, µg/m3   39,714 

PM10, µg/m3   20,815 

PM2,5, µg/m3   8,7716 

  

                                                 
1 Antimona stundas 100-procentīlā koncentrācija  
2 Dzīvsudraba stundas 100-procentīlā koncentrācija  
3 Hroma stundas 100-procentīlā koncentrācija  
4 Kadmija stundas 100-procentīlā koncentrācija  
5 Mangāna stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
6 Niķeļa stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
7 Svina stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
8 Vanādija stundas 100-procentīlā koncentrācija  
9 Vara stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
10 Arsēna stundas 100-procentīlā koncentrācija  
11 Hlorūdeņraža stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
12 Oglekļa oksīda (CO) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
13 Sēra dioksīda (SO2) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
14 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
15 PM10 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
16 PM2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
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NORMATĪVO AKTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 

1. Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un 

izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1082. (prot. Nr.69 10.§), 30.11.2010. 

2. Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.401 (prot. Nr. 32 16.§), 

24.05.2011. 

3. Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.§), 

02.04.2013. 

4. Compilation Of Air Pollutant Emission Factors. Stationary Point And Area Sources   

AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter 2:  Solid Waste Disposal, Section 2.1: Refuse 

Combustion. October 1996. ASV Vides aizsardzības aģentūra. 

5. EMEP/EEA emisijas faktoru krājums, Eiropas Vides aģentūra. 2016. 5.C.1.a Municipal 

waste incineration. 

6. CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika. Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 2018.gada janvāris. 

7. Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. 

Chapter 1: External Combustion Sources. Section 1.4 Natural Gas Combustion. 1998.  

8. Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no 

sadedzināšanas iekārtām. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.736 

(prot. Nr.61 37.§), 12.12.2017.  

9. Guidance Air emissions risk assessment for your environmental permit. Department 

for Environment, Food & Rural Affairs and Environment Agency. UK, 2016 

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

permit#environmental-standards-for-air-emissions).  

10. Par vidi piesārņojošo ķīmisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra rīkojums Nr.87. 28.12.2011. 

11. Energy performance and technical solutions. Cost and revenue evaluations.  

Būvprojekta minimālā sastāvā un tehnisko specifikāciju izstrāde projektēšanas, 

būvniecības un iekārtu piegādes  iepirkumam projekta “No atkritumiem iegūtā 

kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija  Ventspilī, Talsu ielā 69” 

ietvaros. W.T.E. Waste To Energy S.r.l. - Via G. Mameli, 16 - 21052 Busto Arsizio (VA) 

Italia. 31.05.2018. 

12. Pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli”, siltumcentrāle Nr.3. (Mendeļejeva ielā 13a, 

Daugavpils).  Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA11IA0003. Atļaujas 

derīguma termiņš: 14.03.2024. 

13. PAS „Daugavpils siltumtīkli”, Siltumcentrāles Nr. 3 (Mendeļejeva iela 13a, Daugavpils) 

rekonstrukcijas 2. un 3.kārtas. Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts. 

SIA „Ekosoft”. Rīga, 2015. gada novembris 

14. PAS „Daugavpils siltumtīkli”, katlu māja „Vecstropi” (Mendeļejeva iela 13a, 

Daugavpils). Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA12IB0029. Atļaujas 

derīguma termiņš: 09.08.2019. 
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1.PIELIKUMS 

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" 

No cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtas 

Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 
(ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti) 

 
 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 
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2.PIELIKUMS 
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Mangāna un tā savienojumu 
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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Niķeļa un tā savienojumu 
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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Svina un tā savienojumu 
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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VARA UN TĀ SAVIENOJUMU 
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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Hlorūdeņraža 
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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Oglekļa oksīda 
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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Sēra dioksīda 
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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Slāpekļa dioksīda 
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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DAĻIŅU PM10  
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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DAĻIŅU PM2.5  
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS  

NO CIETĀ REĢENERĒTĀ KURINĀMĀ REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS IETEKMES ZONĀ  
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3.PIELIKUMS 

Vēja roze  

Daugavpils novērojumu stacija 

2017.gads 
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4.PIELIKUMS 
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5.PIELIKUMS 
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6.PIELIKUMS 

 

Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti 

 Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti. 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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  Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti. 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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  Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti. 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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 Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti. 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 

  



54(55) 54(55) 

 

 

 

 Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti. 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 

  



55(55) 55(55) 

 

 

 

 Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti. 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.pielikums 
Iekārtas ietekme uz gaisa kvalitāti (smakas) 

(SIA "TEST", 2018.g.) 



 

AKREDITĒTA VIDES 

PIESĀRŅOJUMA 

ANALĪTISKĀS KONTROLES 

LABORATORIJA 

T-221 

 

Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija  

Tālr.: 67393976, 29275241. E-pasts: dmitrij@mail.com 

***************************************************************** 
 

 

 

 

 

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" 

 

Cietā reģenerētā kurināmā  

reģenerācijas iekārtas 
Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 

(kadastra Nr. 05000071510) 

 

Iekārtas 

ietekme uz gaisa kvalitāti 

(smaka) 
 

SIA “TEST” laboratorijas vadītājs 

 

D.Vereteņņikovs 

 

 

 

2018.gads 
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S A T U R S 

 Nodaļas nosaukums  

1. Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija  

1.1. Avots Nr.A3. Kurināmā noliktava  

2. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti 

2.1. Esošā situācija  

2.1. Prognozētā gaisa kvalitāte  

 Normatīvo aktu un literatūras saraksts  

 P I E L I K U M I  

1.  Piesārņojošo vielu emisijas avotu novietojums teritorijā  

2.  Sadzīves atkritumu poligons „Cinīši”. LVĢMC Testēšanas pārskats 

Nr.16A02134 no 03.08.2016. 
 

3.  SIA „Vides resursu centrs”. Atkritumu šķirošanas rūpnīca. LVĢMC 

Testēšanas pārskats Nr.17A04521 no 22.12.2017.  
 

4.  Par smaku emisiju informācijas sniegšanu. Valsta vides dienesta 

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes vēstule Nr.2.5.-20/483 no 

26.02.2018.   

5.  Vēja roze  

6.  Aprēķinu rezultātu grafisks attēlojums  
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1. Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija  

Projekta mērķis ir izbūvēt modernu katlumāju, kurā kā kurināmo izmantos vietējos 

atjaunojamos energoresursus (no atkritumiem iegūto kurināmo).  

Kurtuves iekurināšanai jeb palaišanai, kā arī degšanas procesa stabilizācijas vajadzībām un kā 

rezerves kurināmais tiks izmantota dabasgāze.  

Sadedzināšanas (reģenerācijas) iekārtā kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem 

iegūto kurināmo (turpmāk tekstā - NAIK), kurš saskaņā ar MK 19.04.2011. not.Nr.302 

“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 

atbilst atkritumu klasei 191210: 
 

Nr. 

p.k. 
Nodaļa Grupa Klase Atkritumu nosaukums 

Norāde par 

atkritumu 

bīstamību 

815. 19   

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības 

atkritumi 

 

905.  1912  
Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, 

sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi 
 

915.   191210 
Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts 

kurināmais) 
 

 

NAIK pēc tā kvalitātes atbilst standarta CEN/TS 15359:2006 „No atkritumiem iegūts 

kurināmais. Specifikācija un klases”, 3.klasei: 
 

Klasifikācijas parametrs 
Statistikas 

raksturojums 
Mērvienība 

Klase 

1 2 3 4 5 

Zemākā siltumspēja Qd
z,  

ne mazāka kā 

vidēja 

MJ/kg 25 20 15 10 3 

Hlora saturs Cl,  

ne vairāk kā 
% 0,2 0,6 1,0 1,5 3 

Dzīvsudraba saturs Hg,  

ne vairāk kā 
mg/MJ 0,02 0,03 0,08 0,15 0,50 

 

NAIK tiks piegādāts no plānotās darbības ierosinātājas apsaimniekotā sadzīves atkritumu 

poligona “Cinīši” un no SIA „ALAAS” apsaimniekotā sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligona „Križevņiki”, kur nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas rezultātā tiek atšķirots un 

iegūts materiāls, kurš ir derīgs turpmākai reģenerācijai. 

Saskaņā ar MK 26.04.2011. not.Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un 

apglabāšanas veidiem” atbilst reģenerācijai koda R1: 
 

Nr. 

p.k. 
Kods Apakškods Atkritumu reģenerācijas veidi 

1. R1 
 

Atkritumu izmantošana galvenokārt par degvielu vai citā veidā, 

lai ražotu enerģiju 

Gadījumā, ja NAIK iepriekš nebūs speciāli sagatavots, resp. samalts vienmērīgā konsistencē, 

tā samaisīšanai un padevei uz sadedzināšanu paredzēts izmantot automātisku pacēlāju.  

Pacēlājs pados NAIK kurtuves barošanas mezglā ar tādu ātrumu, lai uzturētu vienmērīgu un 

pietiekamu kurināmā padevi sadedzināšanai. Pacēlāja izmantošana nodrošinās labu kurināmā 

samaisīšanu, kas ļaus vieglāk kontrolēt degšanas procesu. 
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Avots Nr.A1. Reģenerācijas iekārta, NAIK 
 

Projektējamā katlu mājā tiks uzstādīts NAIK katls:  

 tvaika katls ( = 87,9 %) ar siltuma jaudu 12,0 MW (ievadītā siltuma jauda 13.65 MW). 

Emisijas izplūdes augstums ir 25,0 m, dūmeņa iekšējais diametrs 1000 mm, plūsmas 

ātrums 30672 Nm3/h, temperatūra 190 0C. 

Emisiju noteikšanai tiek izmantoti dati, kas ir līdzīgam plānotajam emisijas avotam - PSIA 

“Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas 

[11].  
KURINĀMĀ RAKSTUROJUMS 

NAIK (aprēķinos pieņemts) 

     siltumspēja (Qd
z)    -  17,05 MJ/kg  

mitruma saturs (Wd) -  16,0 %,  

     pelnu saturs (Ad)  -  14,1 %. 

Aprēķinos pieņemts: 

Plānotais NAIK apjoms - 20000 tonnas gadā, vidējā slodze 2,37 t/h, maksimālā slodze 2,88 t/h 

(aprēķinos pieņemta maksimālā slodze 2,88 t/h). 

Normālā darbības režīmā dabasgāzes patēriņš līdz 46200 m³/gadā.  

Darbināšanas laiks: 8448 h/gadā, 352 dienas/gadā (24 h/dnn). 
 

Kurtuve ir aprīkota ar kustīgiem ārdiem, kuriem ir fiksētā un kustīgā daļa. Katrs ārds sastāv 

no 3 neatkarīgām daļām, kas izvietotas viena virs otras. Šāda konstrukcija ļauj ieregulēt 

dažādās kurtuves daļās dažādus degšanas apstākļus, kas savukārt ļauj optimizēt kopējo 

sadedzināšanas procesu. Kurtuvē sasniegtā sadedzināšanas temperatūra maksimāli līdz 1400 

°C. Kurtuve konstruēta ar cauruļu sienām, caur kurām tiek dzesēta kurtuve, tādējādi neļaujot 

izdedžiem sakust. Pēcsadegšanas kamera nodrošina kurināmā degšanu vismaz 2 sekundes 850 

°C grādu temperatūrā, lai noārdītu un sadedzinātu visas infekciozās, bīstamās un toksiskās 

vielas, kā arī nodrošinot gāzu un kvēpu izdegšanu.  

Katlu mājas darbības rezultātā veidojošos dūmgāzu attīrīšanai tiks uzstādīta vairāku pakāpju 

jeb posmu attīrīšanas sistēma. Sadedzinot NAIK, galvenās piesārņojošās komponentes 

dūmgāzēs ir slāpekļa oksīdi (NOx), oglekļa monoksīds jeb tvana gāze (CO), nesadegušas 

daļiņas/cietie izmeši, putekļi, kā arī ierobežotā daudzumā skābes un organiskās piesārņojošās 

vielas. Nelielos apjomos iespējams piesārņojums ar smagajiem metāliem. Ņemot vērā būtisko 

piesārņojuma apjomu un vielas, kas rodas pēc NAIK sadedzināšanas neattīrītās dūmgāzēs, 

dūmgāzu attīrīšanas sistēmas projektēšanai un metožu izvēlei tiek pievērta īpaša uzmanība, lai 

ar dažādu metožu kombināciju jeb loģisku pēctecību tehnoloģiskajā shēmā nodrošinātu to 

attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībās noteiktajiem robežlielumiem ar ievērojamu 

drošības rezervi. Plānotās katlu mājas dūmgāzu attīrīšanai paredzēta četrpakāpju sistēma, kas 

sastāvēs no sekojošiem secīgiem posmiem: 

 (1) selektīvas nekatalītiskas redukcijas sistēmas (selective non-catalytic reduction – SNCR) 

attīrīšanai 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, jau kurtuvē veidojošajās dūmgāzēs injicējot speciālus reģentus (parasti 

tiek izmantots karbamīds (vai urīnviela) vai amonija hidroksīds (25% amonjaka ūdens 

šķīdumu)). Plānotā projekta ietvaros paredzēts izmantot karbamīdu, tādējādi vielas 

sastāvdaļām reaģējot ar slāpekļa oksīdiem, veidojas brīvs slāpeklis (N2), ūdens (H2O) un 

oglekļa dioksīds (CO2).  
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Reakcija notiek temperatūru diapazonā 900-1100°C, un optimālais izturēšanas laiks ir 

apm. 0,5–0,6s. Injicētais karbamīds tiek sajaukts ar nesējgaisu. SNCR attīrīšanas 

efektivitāte ir 50-70%. Piedāvātā sistēma ietver reaģentu tvertni, cirkulācijas sūkni un 

dozatorsūkni, kā arī procesa kontroles aprīkojumu.  

 (2) reaktora, kurā skābju tvaiki tiek absorbēti ar nātrija bikarbonāta palīdzību (NaHCO3 

(dzeramā soda)). Reaktors tiks novietots uzreiz aiz boilera. Dūmgāzēs tiek iesmidzināts 

sasmalcināts materiāls - nātrija bikarbonāts, lai panāktu tā reakciju ar dūmgāzu skābajiem 

komponentiem. Kontakta laiks starp nātrija bikarbonātu un dūmgāzēm tiek nodrošināts 

pietiekami ilgi, lai aktivizētu adsorbcijas reakcijas. Sasmalcinātā materiāla, resp. nātrija 

bikarbonāta, augstā virsmas platība nodrošina ātru dūmgāzu reakciju starp skābajām 

gāzēm (galvenokārt HCl un SO2) un Na2CO3, veidojot NaCl un Na2SO4, kas tiks savākti 

pēdējā posmā esošajos maisa filtros. Sausās injekcijas sistēmas ar nātrija bikarbonātu ir 

parādījuši vairāk nekā 99% HCl un 55% SO2 noņemšanu vairāk nekā 150 Eiropas 

atkritumu pārstrādes rūpnīcās. Reakcijas rezultātā lidojošos pelnos veidojas attīrīto vielu 

savienojumi, kas izgulsnējas uz filtru maisu virsmas dūmgāzu attīrīšanas ceturtajā posmā.  

 (3) minētajā reaktorā tiek injicēts arī aktivētās ogles pulveris, adsorbējot organiskos 

piesārņotājus un smagos metālus (piem., kā norādīts atsauces dokumentā, aktivētās ogles 

iesmidzināšanas rezultātā dzīvsudraba koncentrāciju dūmgāzēs iespējams samazināt līdz 

50-95%). Piesārņotāji tiek absorbēti ar aktivēto ogli, uzkrājoties to virsmā, un noņemti no 

dūmgāzēm kopā ar smalkām putekļu daļiņām - maisa filtros, kas ir dūmgāzu attīrīšanas 

sistēmas ceturtais posms.  

 (4) maisa filtriem putekļu aizturēšanai (filtri ir ievietoti tērauda turētājos). Maisa filtri 

nodrošina mehānisku putekļu attīrīšanu no dūmgāzēm jau to beigu posmā, pirms dūmeņa. 

Plūstot dūmgāzēm caur filtru, tajās esošās cietās daļiņas aiztur auduma filtrs. Katlu mājas 

jumtā ir paredzētas speciālas lūkas filtru apsekošanai un nomaiņai. Filtrēšanas mezgls ir 

sadalīts vairākās neatkarīgās sekcijās, kas ļauj veikt filtru apkopes un nomaiņas darbus 

neapturot sadedzināšanas procesu. Katra sekcija ir aprīkota ar putekļu uztvērēju. Filtru 

materiāls tiks izvēlēts atkarībā no sagaidāmās darba temperatūras, un tas var būt 

polifloretilēns, poliamīds, poliesters, akrils, teflons, stikla šķiedra u.c. Filtrēšanas mezgls ir 

aprīkots ar automātisku filtra elementu tīrīšanas sistēmu (pretplūsmas pneimatiska 

tīrīšana). Tīrīšana tiek veikta periodiski, un tā neatstāj iespaidu uz sadedzināšanas procesu. 

Šādu filtru efektivitāte var sasniegt 99,8 %, ja tos regulāri tīra.  
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1.1. Avots Nr.A3. Kurināmā noliktava  

Plānotajā reģenerācijas iekārtā kā kurināmais tiks izmantots no atkritumiem iegūtais 

kurināmais. Šādam materiālam var būt paaugstināta smaka. Kurtuves sadegšanas temperatūra 

līdz 1100 0C un dūmgāzu filtrācijas sistēma pilnīgi ierobežos smaku dūmgāzēs.  

Kurināmais uz reģenerācijas iekārtu tiks piegādāts ar autotransportu slēgtos konteineros kā 

beramkrava katru dienu. Kurināmā pieņemšana paredzēta slēgtā telpā, kurā izvietots ielādes 

bunkurs ar iekraušanas mehānismiem. Piegādātā NAIK uzglabāšana ārpus katlu mājas telpām 

nav paredzēta, līdz ar to smaku izplatība apkārtējā teritorijā tiks maksimāli ierobežota. 

Kurināmā pieņemšanas mezgls tiek veidots pietiekama izmēra, lai nodrošinātu kurināmā 

apjomu vismaz trīs dienu iekārtu darbībai. No kurināmā noliktavas telpas izvads ir paredzēts 

kā kurtuves sadegšanas gaisa padeve, kas nodrošina retinājumu noliktavā (jeb kurināmā 

uzkrāšanas bunkurā) un ierobežo smaku izplatību. Šāds risinājums reģenerācijas iekārtām ir 

labas prakses piemērs. 
 

Avots Nr.A3. Kurināmā noliktava (punktveida) 

No kurināmā noliktavas smaku noteikšanai ir izmantoti dati par līdzīgām emisijām: 

 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijai” CSA 

apglabāšanas poligonā „Cinīši” (avots – atkritumu šķirošanas angārs) tika konstatēta 

smakas koncentrācija līdz 456 ouE/m3 (2.pielikums).   

 SIA "Vides resursu centrs", kas atrodas pēc adreses: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu 

novads, (avots – ventilācijas iekārta izplūdē, Nr.3) tika konstatēta smakas koncentrācija 

līdz 60 ouE/m3 (3.pielikums).  

Tika iegūti sekojoši rezultāti: 

Emisijas avots Mērvienība 

Smakas mērījumu rezultāti 

Testēšanas pārskats  

Nr.17A4521 no 

22.12.2017. 

Testēšanas pārskats 

Nr.16A02134 no 

03.08.2016. 

Atkritumu šķirošanas angārs ouE/m3  456 

Ventilācijas iekārta izplūdē Nr.3 ouE/m3 60  

 

Aprēķiniem tiek pieņemts, ka smaku emisijas ilgums būs nepārtraukts – 365 dienas gadā, 24 

stundas diennaktī ar atšķirīgu intensitāti un ventilācijas gaisa apjoms V = 2.50 m3/sek. 

 

MPEL tiek pieņemts sekojošs lielums: 

M(smaka)s  = 2.50 m3/sek x 456 ouE/m3  = 1140 ouE/sek. 

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gadā.  

Gada noslodzes koeficients Kz = 1,0. 

Ievērojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmešu daudzums gadā: 

Mg = Ms x 3600 x T x Kz 

Smakas (230031) 

Avots Nr.A3. 

Mg = 1140 x 3600 x 8760 x 1,0 = 3.60 x 1010 ouE/gadā. 
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SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” no cietā 

reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtas piesārņojošo vielu izmešu apjomi atmosfēras gaisā 

ir 3.60 x 1010 ouE/a.  

Nr. 

Emisijas avots Piesārņojošā viela 

nosaukums 

ģeogrāfiskās koordinātas 
augstums, 

m 

iekšējais 

diametrs, 

m 

plūsma, 

nm3/h 

temperatūra, 
oC Z platums A garums 

A3. 
Kurināmā noliktava, 

NAIK 
55053’56’’ 26033’06’’ 10,0 0,70 9000 20 

 
Emisijas avots Piesārņojošā viela 

Nr. nosaukums nosaukums kods ouE/s ouE/m3 ouE/gadā 

A3. 
Kurināmā noliktava, 

NAIK 
Smaka 230031 1140 456 3.60 x 1010 

Normālas ekspluatācijas gadījumā zalvjveida un avārijas izmešu nav. 

 

2. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti 
 

2.1. Esošā situācija 

Uzņēmuma teritorijas tuvumā nav citu uzņēmumu ar smakas izmešu avotiem (4.pielikums). 

Informācija par meteoroloģiskos apstākļus raksturojošiem parametriem piesārņojošās 

darbības ietekmes zonā saņemta elektroniskā veidā no VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs”.  

Meteoroloģisko datu (2017.gads) kopā iekļauti šādi secīgi dati ar 1 stundas intervālu:  

 piezemes temperatūra (ºC);  

 vēja ātrums (m/s);  

 vēja virziens (º);  

 kopējais mākoņu daudzums (octas);  

 virsmas siltuma plūsma (W/m2); 

 sajaukšanās augstums (m); 

 albedo (%); 

 Monina-Obuhova garums (m).  

Vēja raksturlielumu grafiskā interpretācija dota 5.pielikumā.  

  

2.2. Prognozētā gaisa kvalitāte 

Smaku izkliedes emisijas aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā  MK 

noteikumu no 02.04.2013. Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas 

limita projektu izstrādi” prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši  MK noteikumiem no 

25.11.2014. Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas 

metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.  
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Smakas mērķlielums ir 5 ouE/m3. Šo koncentrāciju nedrīkst pārsniegt vairāk par 168 stundām 

gadā, tātad attiecīgi aprēķinā nepieciešams izmantot 98,08 procentili. Smakas noteikšanas 

periods ir viena stunda.  

Atbilstību smakas mērķlielumam nodrošina: 

 savrupmāju apbūves teritorijā, 

 mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, 

 daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, 

 publiskās apbūves teritorijā, 

 jauktas centra apbūves teritorijā, 

 dabas un apstādījumu teritorijā. 

Objekta plānotā funkcija atbilst pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajai ražošanas 

objektu apbūves teritorijai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās 

darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma 

ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums sasummēts ar esošo fona piesārņojumu, 

par kuru informāciju sniedza Valsta vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde.   

Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK noteikumu no 02.04.2013. 

Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 

prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK noteikumiem no 03.11.2009. Nr.1290 

„Noteikumi par gaisa kvalitāti”.  

 

Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes 

modelēšana ar programmu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1), 

beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot gausa matemātisko modeli.  

 

Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa piesārņojuma 

izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās pie zemes 

koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un koncentrāciju 

procentiles, kā arī lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem 

apstākļiem.  

Uzņēmuma teritorijā ir līdzens reljefs. Skaitļotajā ievadīti izejas dati atbilstoši ražotnes 

darbam, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi.  

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija" 

No cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas 

iekārtas 

Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 
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Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas 

uzņēmums, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1: 

 

_______________________________ ADMS 4 (4.1) _______________________________ 

_________________ Atmospheric Dispersion Modelling System __________________ 

___ Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ___ 

  ************************************************************************** 

* ADMS 4 * 

* Version 4.1.0.0 * 

* Juny 2008 * 

* Atmospheric Dispersion Modelling System * 

* User Name:      Dmitrij Veretennikov * 

* Company Name:   TEST Ltd.   * 

* Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV * 

  ************************************************************************** 
 

Maximum long term percentile concentrations 

Group Pollutant 
Averaging 

time 
Units Percentile 

Ekcee-

dences 
X(m) Y(m) Z(m) 

Maximum 

value 

All sources Smaka 1hr - ouE/m³ 100  659514 197705 2 0,3521 

All sources Smaka 1hr - ouE/m³ 98,08 168 659564 197805 2 0,1882 

 

Kā redzams sekojošajā tabulā, gaisa kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti: 

Piesārņojošā viela 

Maksimālā 

summārā 

koncentrācija3, 

µg/m3 

Aprēķinu 

periods/ 

laika 

intervāls 

Aprēķinu punkta vai 

šūnas centroīda 

koordinātas 

(ārpus uzņēmuma 

teritorijas) 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

daļa summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % 
X, m Y, m 

Smaka 0,1882 gads/1h 659564 197805 100 3.76 

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka plānotās darbības 

rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi. 

 

Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti sniegti 6.pielikumā 

 

 

 

 

                                                 
1 Smakas stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
2 Smakas stundas 168.augstākā koncentrācija ar fonu 
3 Ražotnei strādājot ar maksimālu jaudu, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi 



 10(19) 

 

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. Saskaņā ar veiktajiem izkliedes aprēķiniem, nelabvēlīgus 

meteoroloģiskos apstākļus raksturo parametri, kas norādīti tabulā:  

 2017.gads 

(line number 4864) 

Datums 22.07.17. 

Stunda 16 

Piezemes temperatūra, 0C 21.5 

Vēja ātrums, m/s 1.1 

Vēja virziens, 0 23 

Kop. mākoņu daudzums, octas 6 

Albedo, % 32% 

Virsmas siltums plūsma, W/m2 71.2 

Moņina-Obuhova garums, m -50.9 

Sajaukšanās augstums, m 482 

Smaka, ouE/m3 0,3521 

 

  

                                                 
1 Smakas stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
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NORMATĪVO AKTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 

1. Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un 

izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1082. (prot. Nr.69 10.§), 30.11.2010. 

2. Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.401 (prot. Nr. 32 16.§), 

24.05.2011. 

3. Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.§), 

02.04.2013. 

4. Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī 

kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos. Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumi Nr.724. (prot. Nr.65 25.§), 25.11.2014. 

5. Par vidi piesārņojošo ķīmisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra rīkojums Nr.87. 28.12.2011. 
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1.PIELIKUMS 

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" 

No cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtas 

Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 
(ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti) 

 
 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 
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2.PIELIKUMS 
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3.PIELIKUMS 
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4.PIELIKUMS 
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5.PIELIKUMS 

Vēja roze  

Daugavpils novērojumu stacija 

2017.gads 
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6.PIELIKUMS 

Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti 

  

Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti. 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes robežu (kadastra Nr.05000071510) teritorija, kas ir slēgta zona, 

iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.pielikums 
Ģeoekoloģiskās izpētes rezultāti – grunts un gruntsūdens  

analīžu rezultātu testēšanas pārskati 
(Nr. 24gc/2018 no 07.05.2018.;  
Nr. 30gc/2018 no 16.05.2018.)  

(SIA “AND resources”) 

 

  



       SIA  "AND resources" testēšanas  laboratorija
Olīvu 9, LV-1004 ,Rīga, tālr.29154719 

      T-246

   Testēšanas  pārskats  Nr.24gc/2018

Pasūtītājs, tā adrese: SIA "GEO Consultants" , Olīvu 9, Rīga
Parauga veids: gruntsūdens
Objekts:SIA "AADSO" plānotā katlu māja, Mendeljeva 13a, Daugavpils
Informācija par paraugu ņemšanu:
1.Paraugi ņemti pēc metodes LVS ISO 5667-11:2011
2.Ņemšanas datums:27.04.2018.
3.Sāņemšanas datums: 27.04.2018.; paraugi transportēti aukstuma kastē
4.pH noteikts ņemšanas vietā Metode- LVS ISO 10523:2012; 
Elektrovadītspēja noteikta ņemšanas vietā
Metode-LVS EN 27888:1993
5.Par paraugu ņemšanu un par sniegtās informācijas ticamību atbildīgs: SIA "AND Resources testēšanas laboratorija.

Lab.reģ.
Nr.

149gc
150gc
151gc 07.05.2018.27.04.2018.27.04.2018. urb.Nr.3

27.04.2018. 07.05.2018.

Testēšanas
beigassākums

Testēšanas

 urb.Nr.2 27.04.2018. 27.04.2018. 07.05.2018.

Paraugu identifikācija

27.04.2018. urb.Nr.1

Piegādāts
laboratorijā

       Rādītāji  un  testēšanas  metodes

Benzols,Toluols, Etilbenzols, m, p ksiloli, o-ksilols (BTEX)
Naftas  produkti (C10-C40)

Lab.reģ. B
en

zo
ls

To
lu

ol
s

Et
ilb

en
zo

ls

m
, p

 k
si

lo
li

o-
ks

ilo
ls

B
TE

X
,su

m
m

a

N
af

ta
s p

ro
du

kt
i

pH EVS
Nr. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/Cm

149gc <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <2 <0,02 7,67 329
150gc <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <2 <0,02 7,67 616
151gc <0,2 <0,5 <0,5 1 <0,5 <2 <0,02 7,63 518

Uzdota  nenoteiktība  ir  paplašināta  nenoteiktība , kas  aprēķīnāta , izmantojot  

pārklāšanās  koeficientu 2 , kurš  nodrošina  95%  ticamības  līmeni .

Laboratorijas vadītājs                                       M. Lazņiks
2018.gada 07.maijā   Paraksts
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).
Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.  

1.(1.)

ISO11423-1:1997
LVS EN ISO 9377-2:2001

Testēšanas metodesRādītāji

1.(1.)



       SIA  "AND resources" testēšanas  laboratorija
Olīvu 9, LV-1004 ,Rīga, tālr.29154719 

      T-246

   Testēšanas  pārskats  Nr.30gc/2018

Pasūtītājs, tā adrese: SIA "Geo Consultants", Olīvu 9, Rīga, LV-1004
Parauga veids: grunts 
Objekts:SIA "AADSO" plānotā katlu māja, Mendeljeva 13a, Daugavpils
Informācija par paraugu ņemšanu:
1.Paraugi ņemti pēc metodes ISO 10381-5:2005
2.Ņemšanas datums :27.04.2018.
3.Sāņemšanas datums: 27.04.2018.
4.Par paraugu ņemšanu un par sniegtās informācijas ticamību atbildīgs: SIA "AND Resources testēšanas laboratorija.

Lab.reģ.
Nr.

169gc
170gc
171gc
172gc
173gc
174gc
175gc

       Rādītāji  un  testēšanas  metodes

grunts P2/2 (0,5-1,0m) 16.05.2018.
grunts, P1/3 (1,0-1,5m)

grunts P2/3 (1,0-1,5m) 27.04.2018. 10.05.2018. 16.05.2018.

27.04.2018.
27.04.2018. 10.05.2018.

Paraugu identifikācija Piegādāts
laboratorijā sākums

grunts GK1 (0,0-0,25m) 27.04.2018. 10.05.2018. 16.05.2018.

grunts, P1/2(0,5-1,0m) 27.04.2018.

Testēšanas
beigas

grunts P3/3(1,0-1,5m) 27.04.2018.
 grunts P3/2 (0,5-1,0m) 27.04.2018.

10.05.2018. 16.05.2018.
16.05.2018.10.05.2018.

Testēšanas

10.05.2018. 16.05.2018.
10.05.2018. 16.05.2018.

       Rādītāji  un  testēšanas  metodes

Benzols,Toluols, Etilbenzols, m, p ksiloli, o-ksilols (BTEX)
Naftas ogļūdeņraži (C10-C40)-NPI

Lab.reģ. B
en
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To
lu
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en
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NPI
Nr. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

169gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 <25
170gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 0,1 34
171gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 32
172gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 40
173gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 42
174gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 76
175gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 <25

Laboratorijas vadītājs                                       M. Lazņiks
2018gada 16.maijā   Paraksts

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.  

2.(2.)

ISO 16703:20004

Testēšanas metodesRādītāji
ISO11423-1:1997



Grunts

Lab.reģ. B
en

zo
ls

To
lu

ol
s

Et
ilb

en
zo

ls

m
, p

 k
si

lo
li

o-
ks

ilo
ls

NPI
Nr. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

97gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 48
98gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 0,1 66
99gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 34
100gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 37
101gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 31
102gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 61
103gc <0,01 <0,01 <0,03 <0,1 <0,1 70

Laboratorijas vadītājs                                       M. Lazņiks
2018gada 16.aprilī   Paraksts

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).
Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.  

2.(2.)

Testēšanas pārskats 18gc/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

7.pielikums 
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas  

sanāksmes protokols 







 

 

 

 

 

 

 

 

8.pielikums 
Paredzētās darbības atbilstības nozarē noteiktajiem  

Labākajiem pieejamiem tehniskajiem  
paņēmieniem novērtējums 
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" katlu mājas darbības atbilstības novērtējums labākajiem pieejamiem 

tehniskajiem paņēmieniem 

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" plāno Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, uzstādīt cietā reģenerētā kurināmā 

reģenerācijas iekārtu (jeb katlu mājas) un saistošo inženierkomunikāciju, lai no reģenerētā jeb atkritumiem iegūtā kurināmā ražotu siltumenerģiju. Katlu mājā 

kā kurināmais tiks izmantots no atkritumiem iegūtais kurināmais. Plānotais kurināmā patēriņš – 20 000 tonnas/gadā. Plānotās darbības atbilstības 

novērtēšanai nozarē labākajiem pieejamjiem tehniskajiem paņēmieniem un tīrākas ražošanas pasākumiem tika izmantots Eiropas Komisijas sagatavotais 

dokuments „Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole. Atsauces dokuments par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem atkritumu 

sadedzināšanā” no 2006.gada augusta (European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available 

Techniques for Waste Incineration. August 2006). Dokumentā aprakstīto atbilstošo labāko pieejamu tehnisku paņēmienu (LPTP) salīdzinājums ar SIA 

"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" paredzētajā darbībā izmantotām tehnoloģijām un principiem sniegts tabulā. 

Augstāk minētā  dokumenta 2. nodaļā aprakstīti procesi un tehnoloģijas, kas tiek lietotas atkritumu sadedzināšanas nozarē. Tajā uzmanība pievērsta biežāk 
lietojamai sadedzināšanas termiskai pārstrādei. Dažādā detalizācijas pakāpē raksturoti tālāk uzskaitītie svarīgākie pasākumi un jomas: 
 

 ienākošo atkritumu pieņemšana,  

 atkritumu un izejvielu uzglabāšana, 

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

 atkritumu iekraušana kurtuvē, 

 termiskās pārstrādes stadijā lietotie paņēmieni (kurtuves konstrukcija utt.), 

 enerģijas reģenerācijas stadija, 

 dūmgāzu attīrīšanas iespējas (sagrupētas pēc vielām), 

 dūmgāzu attīrīšanas atlikumu apsaimniekošana, 

 emisiju monitorings un kontrole, 

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

 pelnu un izdedžu (kas rodas degšanas stadijā) apsaimniekošana un pārstrāde.  
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Nr.p.k. 

Pasākumi/jomas  
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" katlu 

mājas darbība (plānotie risinājumi) 

Atbilstība 

LPTP 

1. Ienākošo atkritumu pieņemšana. 
Atkritumu un izejvielu uzglabāšana. 
Atkritumu sākotnējā apstrāde. 
Atkritumu iekraušana kurtuvē. 

No atkritumiem iegūto kurināmo (turpmāk tekstā arī NAIK) jau sagatavotā veidā plānots 
piegādāt no sadzīves atkritumu poligona “Cinīši”, Daugavpils novada Demenes pagastā, 
un no sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki”, Rēzeknes novada Ozolaines pagastā. 
Plānotais NAIK pēc tā kvalitātes atbilst standarta CEN/TS 15359:2006 „No atkritumiem 
iegūts kurināmais. Specifikācija un klases”, 3.klasei. 

Atvestais kurināmais tiks izbērts uzreiz bunkurā, un tā pārkraušana vai pārvešana uz citām 
telpām netiek paredzēta. No kurināmā uzkrāšanas bunkura to pa tiešo pados uz 
barošanas un samaisīšanas mezglu ar pacēlāja palīdzību. Bunkurā būs iespējams uzkrāt 
vismaz trīs dienu sadedzināšanai nepieciešamo NAIK. Lielāku kurināmā apjomu iekštelpās 
nav paredzēts uzglabāt, ņemot vērā teritorijas ierobežoto platību. Ārpus telpām NAIK 
uzglabāšana nav paredzēta. Tiks nodrosināta ugunsdrošības ierīču atrašanās telpās.  

Katlu mājas kurtuves iekurināšanas jeb palaišanas un degšanas procesa stabilizācijas 
vajadzībām paredzēts izmantot dabasgāzi.   

Pēc kurināmā padošanas barošanas un samaisīšanas mezglā, tas ar automātiskā pacēlāja 
palīdzību tiek padots uz kustīgajām grīdām, pa kurām kurināmais vienmērīgi izlīdzināsies 
un virzīsies uz kurtuves barošanas mezglu. Tiek nodrošināta primārā gaisa plūsma – no 
kurtuves apakšas, kā arī sekundārā un terciārā gaisa plūsma – maksimālai cieto daļiņu 
sadedzināšanai. Sadegušais materiāls nonāk zem kurtuves uz izdedžu transportieriem.  

atbilst 

2. Termiskās pārstrādes stadijā lietotie 
paņēmieni 

NAIK reģenerācijai ir izvēlēta slīdošās pamatnes jeb kustīgo ārdu (moving grate, reverse 

acting grate) tipa kurtuve.  

Kustīgie ārdi nodrošina vienmērīgu kurināmā plūsmu. Kurtuve ir aprīkota ar kustīgiem 
ārdiem, kuriem ir fiksētā un kustīgā daļa. Katrs ārds sastāv no 3 neatkarīgām daļām, kas 
izvietotas viena virs otras. Šāda konstrukcija ļauj ieregulēt dažādās kurtuves daļās dažādus 
degšanas apstākļus, kas savukārt ļauj optimizēt kopējo sadedzināšanas procesu. Kurtuve 
konstruēta ar cauruļu sienām, caur kurām tiek dzesēta kurtuve, tādējādi neļaujot 
izdedžiem sakust. Kurtuves noslēguma daļā tiks izvietota pēcsadegšanas kamera, kura 
nodrošina kurināmā degšanu vismaz 2 sekundes 850°C grādu temperatūrā, lai noārdītu 

atbilst 
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Nr.p.k. 

Pasākumi/jomas  
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" katlu 

mājas darbība (plānotie risinājumi) 

Atbilstība 

LPTP 

un sadedzinātu visas infekciozās, bīstamās un toksiskās vielas, kā arī nodrošinot gāzu un 
kvēpu izdegšanu.  

Plānotā projekta ietvaros izvēlēta kustīgo ārdu kurtuve. Kurināmais ārdu kustības 
rezultātā tiek pārvietots dziļāk kurtuvē uz priekšu, līdz sadegušā kurināmā izdedži un pelni 
iekrīt kurtuves pelnu transportierī. Kustīgie ārdi veidoti no augsti leģēta, karstumizturīga 
čuguna. Kustīgiem ārdiem ir fiksētā un kustīgā daļa. Katrs ārds sastāv no 3 neatkarīgām 
daļām, kas izvietotas viena virs otras. Visa ārdu platība kurtuvē ir sadalīta vairākās zonās, 
kuras atšķiras ar kurināmā kustības ātrumu un padotā gaisa daudzumu. Tas ļauj regulēt 
dažādas kvalitātes kurināmā degšanu. Kurtuve konstruēta ar cauruļu sienām, caur kurām 
tā tiek dzesēta ar gaisu.  Kurtuves izolācija veidota no karstumizturīga materiāla. Kurtuves 
noslēguma daļā tiks izvietota pēcsadegšanas kamera, kurā 2 sekunžu intervālā tiks 
nodrošināta dūmgāzu uzturēšanās laiks pie 850°C ar vismaz 6% skābekļa saturu. Dūmgāzu 
cirkulācijas laiks ir regulējams no 1,5 sekundēm līdz 4,5 sekundēm. Šādi apstākļi un 
uzturēšanās laiks nodrošina lidojošās pelnu (fly ash) frakcijas sadedzināšanu dūmgāzēs, 
kā arī visu infekciozo, bīstamo un toksisko vielu sadedzināšanu. Kurtuvē sasniegtā 
sadedzināšanas temperatūra maksimāli var sasniegt līdz 1400°C, darba temperatūra ir 
diapazonā 650-950°C. 

Izdedži un pelni, kuri izbirst cauri ārdiem, tiek savākti ar slapjā konveijera palīdzību, kas 
novietots zem kurtuves. Ūdens aptur degšanas procesu, atdzesē izdedžus un novērš gaisa 
pretplūsmu uz ārdu pusi. Konveijers izbirušos izdedžus nogādā līdz savākšanas 
konteineram. 

3. Enerģijas reģenerācijas stadija 
Boilera izpildījums būs īpaši pielāgots atkritumu sadedzināšanai, tā sienas veidotas no 
caurulēm ar siltumnesēju, kas, kontrolēti caurplūstot, nodrošina atbilstošu dūmgāzu 
atdzesēšanu. Boileri paredzēts sadalīt 2 sekcijās. Pirmā sekcija (starošanas sekcija) veidota 
no cauruļu membrānu paneļiem. Izgarojumi siltumu pamatā atdod siltuma starojuma 
veidā. Gājieni sekcijā ir vertikāli - pirmajā gājienā izgarojumi iet lejup, otrajā gājienā tie 
ceļas uz augšu, ar asu 180° pagriezienu, kas ļauj atbrīvoties no smagākajām pelnu daļiņām 
un samazina aizsērējumus tālākajā procesa ķēdes daļā. Otrajā (konvekcijas sekcijā) 
siltums tiek pārnests uz caurulīšu siltummaini konvekcijas ceļā. Konvekcijas gājiens ir 
horizontāls un to var realizēt ar cauruļu sienām, vai arī ar tērauda apvalku. Kā 
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siltumnesēju paredzēts izmantot ūdeni. Ūdens cirkulācija boilerī ir dabīga, bez cirkulācijas 
sūkņa palīdzības.  

Katlu mājas kurtuves iekurināšanas jeb palaišanas un degšanas procesa stabilizācijas 
vajadzībām paredzēts izmantot dabas gāzi. Dabas gāze paredzēta arī kā rezerves 
kurināmais. Plānotais apjoms gadā līdz 46 200 m³. 

4. Dūmgāzu attīrīšanas iespējas 
Dūmgāzes pēc boilera nonāk dūmgāzu attīrīšanas sistēmā. Sadedzinot NAIK, galvenās 
dūmgāzes piesārņojošās komponentes ir slāpekļa oksīdi (NOx), oglekļa monoksīds jeb 
tvana gāze (CO), nesadegušas daļiņas/cietie izmeši, putekļi, kā arī ierobežotā daudzumā 
skābes un organiskās piesārņojošās vielas. Nelielos apjomos iespējams piesārņojums ar 
smagajiem metāliem. Ņemot vērā būtisko piesārņojuma apjomu un vielas, kas atrodas 
neattīrītās dūmgāzēs, to attīrīšanas sistēmas konstruēšanai un izbūvei tiks izvēlētas 
metodes, lai dūmgāzu attīrīšanas pakāpi nodrošinātu atbilstoši normatīvo aktu prasībās 
noteiktajiem robežlielumiem ar ievērojamu drošības rezervi. Plānotās katlu mājas 
dūmgāzu attīrīšanai paredzēta sistēma, kas sastāvēs no sekojošiem posmiem: 

 selektīvas nekatalītiskas redukcijas sistēmas (selective non-catalytic reduction – 

SNCR) attīrīšanai 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 (urīnvielu vai amonija hidroksīdu (25% amonjaka ūdens 
šķīdumu)). Sastāvdaļas reaģē ar slāpekļa oksīdiem, veidojot brīvu slāpekli (N2), 
ūdeni (H2O) un oglekļa dioksīdu (CO2). Reakcija notiek temperatūru diapazonā 
900-1100°C. Attīrīšanas efektivitāte ir 50-70%. Piedāvātā sistēma ietver reaģentu 
tvertni, cirkulācijas sūkni un dozatorsūkni, kā arī procesa kontroles aprīkojumu.  

 reaktora, kurā skābju tvaiki tiek absorbēti ar nātrija bikarbonāta palīdzību. 
Reaktors tiks novietots uzreiz aiz boilera. Dūmgāzēs tiek iesmidzināts 
sasmalcināts materiāls - nātrija bikarbonāts, lai panāktu tā reakciju ar dūmgāzu 
skābajiem komponentiem. Kontakta laiks starp nātrija bikarbonātu un dūmgāzēm 
tiek nodrošināts pietiekami ilgi, lai aktivizētu adsorbcijas reakcijas. Sasmalcinātā 

atbilst 



5 
 

  
Nr.p.k. 

Pasākumi/jomas  
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" katlu 

mājas darbība (plānotie risinājumi) 

Atbilstība 

LPTP 

materiāla, resp. nātrija bikarbonāta, augstā virsmas platība nodrošina ātru 
dūmgāzu reakciju starp skābajām gāzēm (galvenokārt HCl un SO2) un nātrija 
bikarbonātu, veidojot NaCl un Na2SO4, kas tiks savākti pēdējā posmā esošajos 
maisa filtros. Sausās injekcijas sistēmas ar nātrija bikarbonātu ir parādījuši vairāk 
nekā 99% HCl un 55% SO2 noņemšanu vairāk nekā 150 Eiropas atkritumu 
pārstrādes rūpnīcās. Reakcijas rezultātā lidojošos pelnos veidojas attīrīto vielu 
savienojumi, kas izgulsnējas uz filtru maisu virsmas dūmgāzu attīrīšanas ceturtajā 
posmā.  

 minētajā reaktorā tiek injicēts arī aktivētās ogles pulveris, adsorbējot organiskos 
piesārņotājus un smagos metālus (piem., aktivētās ogles iesmidzināšanas 
rezultātā dzīvsudraba koncentrāciju dūmgāzēs iespējams samazināt līdz 50-95%). 
Piesārņotāji tiek absorbēti ar aktivēto ogli, uzkrājoties to virsmā, un noņemti no 
dūmgāzēm kopā ar smalkām putekļu daļiņām - maisa filtros, kas ir dūmgāzu 
attīrīšanas sistēmas ceturtais posms.  

 maisa filtriem putekļu aizturēšanai (filtri ir ievietoti tērauda turētājos). Maisa filtri 
nodrošina mehānisku putekļu attīrīšanu no dūmgāzēm jau to beigu posmā, pirms 
dūmeņa. Plūstot dūmgāzēm caur filtru, tajās esošās cietās daļiņas aiztur auduma 
filtrs. Katlu mājas jumtā ir paredzētas speciālas lūkas filtru apsekošanai un 
nomaiņai. Filtrēšanas mezgls ir sadalīts vairākās neatkarīgās sekcijās, kas ļauj veikt 
filtru apkopes un nomaiņas darbus neapturot sadedzināšanas procesu. Katra 
sekcija ir aprīkota ar putekļu uztvērēju. Filtru materiāls tiks izvēlēts atkarībā no 
sagaidāmās darba temperatūras, un tas var būt polifloretilēns, poliamīds, 
poliesters, akrils, teflons, stikla šķiedra u.c. Filtrēšanas mezgls ir aprīkots ar 
automātisku filtra elementu tīrīšanas sistēmu (pretplūsmas pneimatiska tīrīšana). 
Tīrīšana tiek veikta periodiski, un tā neatstāj iespaidu uz sadedzināšanas procesu. 
Šādu filtru efektivitāte var sasniegt 99,8%, ja tos regulāri tīra. 
 

Dūmgāzu attīrīšanas procesā veidosies attīrītas dūmgāzes, kas tiks izvadītas atmosfērā ar 
dūmgāzu pūtēja palīdzību pa dūmeni, savukārt maisa filtros tiks aizturēti putekļi. 
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Katlu mājas darbības procesā tiks ievērotas MK noteikumos no 24.05.2011. Nr.401 
„Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 

minētās prasības attiecībā uz piesārņojošo vielu emisiju robežvērtībām. 

5. Dūmgāzu attīrīšanas atlikumu 
apsaimniekošana 

NAIK reģenerācijas rezultātā veidosies dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelni (atkritumu 
klase 190113). Pelni satur toksiskas vielas, tostarp smagos metālus, kā arī hlora un sēra 
savienojumu dēļ pelni ir gaistoši un kodīgi. Šiem atkritumiem piešķirama H6 un H14 
bīstamības klase. Pelnus paredzēts uzkrāt un nodot tālākai apsaimniekošanai bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atļauju saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām.   

atbilst 

6. Emisiju monitorings un kontrole 
Pēc dūmgāzu attīrīšanas pēdējā posma – maisa filtru mezgla, tās tiek izvadītas atmosfērā 
ar dūmgāzu pūtēja palīdzību pa dūmeni ar korozijas noturīga tērauda čaulu. Dūmgāzu 
pūtēja motors aprīkots ar frekvences pārveidotāju, kas ļauj labāk regulēt retinājumu 
sadegšanas kamerā. Dūmenī paredzēts 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 MK noteikumu no 
24.05.2011. Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas 
iekārtu darbībai” prasībām -  ne retāk kā divas reizes gadā, bet pirmajā iekārtas darbības 
gadā vismaz reizi trijos mēnešos. 

atbilst 

7. Notekūdeņu kontrole un attīrīšana 
Plānotās darbības rezultātā veidosies sadzīves  notekūdeņi no personālam paredzētām 
labierīcībām. Paredzams, ka saimniecisko notekūdeņu sastāvs būs tipisks sadzīves 
notekūdeņiem. Saimnieciskās kanalizācijas novadīšanas tīklus paredzēts pieslēgts pie PAS 
"Daugavpils siltumtīkli" teritorijā esošajiem sadzīves un ražošanas notekūdeņu tīkliem, 
caur kuriem tālāk notekūdeņi tiek novadīti Daugavpils pilsētas centralizētajā kanalizācijas 
tīklā. Sadzīves notekūdeņu priekšattīrīšana netiek paredzēta.  

atbilst 
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Lietus ūdeņu savākšana paredzēta no  katlu mājas piegulošās teritorijas asfaltētās daļas 
un ēkas jumta. Lietus un sniega kušanas ūdeņu savākšanai no asfaltētās teritorijas un 
jumtiem tiks izbūvēta lietus notekūdeņu savākšanas sistēma.  

Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkls strādās pašteces režīmā. Savāktais lietus ūdens no 
teritorijas tiks novadīts uz lokālajām mehāniskās attīrīšanas iekārtām ar smilšu un naftas 
produktu  uztvērēju.  

Lietus notekūdeņu kvalitātes kontrole jānodrošina pēc attīrīšanas iekārtām, ņemot 
paraugu pirms novadīšanas Daugavpils pilsētas centralizētajā lietus kanalizācijas tīklā 
vienu reizi gadā. Nosakāmie parametri - suspendētās vielas un naftas produkti. Paraugu 
analīzes veiks attiecīgajā jomā akreditētas testēšanas laboratorijas, kas ir akreditētas 
nacionālajā akreditācijas institūcijā. 

Attīrītie lietus ūdeņi tiks novadīti Daugavpils pilsētas centralizētajā lietus kanalizācijas 
tīklā. Gadījumā, ja PAS “Daugavpils siltumtīkli” savā teritorijā izbūvēs lietus notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, plānotās darbības teritorijā savāktie lietus ūdeņi bez priekšattīrīšanas 
tiks novadīti uz tām. 

Ražošanas notekūdeņi plānotās darbības rezultātā neveidosies, līdz ar to attīrīšanas 
iekārtas šāda tipa ūdeņiem nav paredzētas. 

8. Pelnu un izdedžu (kas rodas 
degšanas stadijā) apsaimniekošana 
un pārstrāde 

NAIK reģenerācijas rezultātā veidosies kurtuves izdedži (atkritumu klase 190112).  Tie ir 
inerti atkritumi, kuri izmantojami cementa ražošanā vai betona būvizstrādājumu ražošanā 
kā pildmateriāls vai noglabājami cieto sadzīves atkritumu poligonā. 

Visi veidojošies atkritumi tiks uzglabāti atbilstošos konteineros un regulāri izvesti no 
teritorijas. 

Lai noteiktu kurtuves izdedžu un pelnu bīstamību un iespējas tos izmantot pārstrādē, 
izdedžiem laboratorijas apstākļos tiek veikti izskalošanas testi, kuros testējamais 
materiāls tiek sajaukts ar ūdeni un šķīdumā nosaka izšķīdušo vielu koncentrāciju. Tādējādi 
tiek noskaidrots vai nonākot kontaktā ar apkārtējo vidi, testējamais materiāls var izraisīt 
grunts un ūdens piesārņojumu vērā ņemamā apmērā. Ja izšķīdušo vielu koncentrācija 

atbilst 
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nepārsniedz noteiktos robežlielumus, materiālu drīkst noglabāt CSA poligonā vai arī veikt 
tā pārstrādi ar Valsts vides dienestu saskaņotā veidā.  

Ir iespējamā sekojoša pelnu apsaimniekošana: 

 Apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā. Tā ir vienkāršākā no utilizācijas 
metodēm, jo faktiski nav nepieciešama papildus pelnu apstrāde. Apglabājot 
pelnus sadzīves atkritumu poligonā tiek pilnībā izslēgta to turpmākā ietekme uz 
vidi, jo pat gadījumā, ja nokrišņu iedarbības rezultātā veidojās izskalojumi, tie no 
nāk poligona atkritumu krātuves infiltrāta savākšanas sistēmā.   

 Izmantošana ceļu būvē – ceļu būvē pelni tiek izmantoti pamatā divos veidos – kā 
inertu materiālu (smilts, grants) aizstājējs ceļa seguma konstrukcijā vai kā 
pildmateriāls asfaltbetona ražošanā. Pirmajā gadījumā, lai mazinātu ietekmi uz 
vidi un izskalojumus risku, pelni tiek izmantoti tikai tādās vietās, kur ceļa 
konstrukcija nesaskarās ar gruntsūdeni un ceļam ir asfaltbetona segums, kas 
novērš nokrišņu filtrāciju. Otra metode no vides piesārņojuma risku viedokļa ir 
drošāka, jo pelni tiek iekapsulēti bitumena masā, tādejādi līdz minimumam 
samazinot nokrišņu ūdeņu filtrācijas riskus vai putekļu izplatību. Lai izpildītu 
materiālu atbilstības prasības ir nepieciešama pelnu papildus apstrāde – malšana 
un frakcionēšana.  

 Izmantošana būvniecībā – būvniecībā pelni vairumā gadījumu tiek izmantoti kā 
minerāla pildviela betona izstrādājumu ražošanā. Šī  metode samazina riskus 
videi, jo tiek ierobežota izskalojumu iespējamība vai putekļu rašanās. Līdzīgi kā 
izmantošanā ceļu būvē, arī šajā metodē ir nepieciešama pelnu papildus apstrāde. 

 Fiksācija (stabilizēšana) ar cementu - cementa izmantošana pelnu un sadegšanas 
procesu produktu stabilizēšanā šobrīd ir bieži sastopama metode. Šī tehnoloģija 
ir labi attīstīta (materiālu pieejamība un lētums). Ievērojot tehnoloģiskos 
procesus var nodrošināt, ka stabilizēto pelnu masai ir augsta mehāniskā izturība 
un zems ūdens filtrācijas koeficients.  

 Izmantošana uzbērumu veidošanai – atsevišķās valstīs pelni tiek izmantots kā 
inerts pildmateriāls uzbērumu veidošanā, piemēram, skaņu slāpējošu vaļņu 
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veidošanā gar autoceļiem. Galvenie nosacījumi, kas jāievēro šādas metodes 
īstenošanā ir: 1) pelnu slānim, lai minimizētu putekļu izplatīšanos ir jābūt 
pārklātam ar citu dabīgu materiālu, 2) jāievēro noteiktas prasības attiecībā uz 
gruntsūdens līmeņiem izmantošanas vietās un attālumi līdz ūdenstilpnēm. 
Iespējamie riski ir saistīti ar izskalojumiem nokrišņu ūdens filtrācijas rezultātā, 
tādēļ nepieciešama rūpīga potenciāli izmantojamo materiālu testēšana 
laboratorijā. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

9.pielikums 
Nodomu protokols par siltumenerģijas piegādi starp  

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “AADSO”  
par siltumenerģijas piegādi  
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