Juridiskā adrese: Ganību dambis 17a, k.3, 215.ist., Rīga, LV-1045
Faktiskā adrese: Laboratorijas adrese: Rūpniecības 52, Rīga, LV-1045
Tālr./fax 67381113, mob. 22007444
E-pasts: info@rstet.lv
www.rstet.lv

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJU
APRĒĶINS UN IZVĒRTĒJUMS

Pasūtītājs:

Objekts:

SIA „RT Būve”

Atradne „Kalnasalas (Beržovkas) purvs”

SIA „R & S TET” Vides aizsardzības
vecākā speciāliste

N. Ivanova-Fiļina

Komersanta reģ. Nr.: 40003906554 (PVN Nr. LV40003906554)

Bankas rekvizīti:

AS “Swedbank”, kods: HABALV22

1

Konts: LV63HABA0551016164515

SIA „RT Būve”
Kūdras ieguve atradnē „Kalnasalas (Beržovkas)
purvs” teritorijā
Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins un
izvērtējums

Rīga
2017.gads
2

SATURA RĀDĪTĀJS

1.

PLĀNOTĀS DARBĪBAS ĪSS APRAKSTS

4

2.

PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJU APRĒĶINS

6

2.1.

Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins no kūdras ieguves darbībām

6

2.2.

Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins no iekārtu dzinēju darbības

8

3.

PIESĀRŅOJOŠO VIELU IZKLIEDES MODELĒŠANAS DATI

13

4.

APRĒĶINU REZULTĀTU APKOPOJUMS

18

5.

LITERATŪRAS SARAKSTS

19

PIELIKUMI

20

3

1. PLĀNOTĀS DARBĪBAS ĪSS APRAKSTS
Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins SIA „RT Būve” kūdras ieguvei atradnē
„Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ir veikts 2017.gada maijā. Objekta izvietojuma karte
pievienota 1.pielikumā.
Objektā plāno iegūt griezto kūdru un frēzkūdru. Maksimālais ieguves apjoms
gada laikā var sasniegt 70 000 m3. Maksimālais apstrādes laukums atradnes teritorijā
gada laikā var sasniegt 80 ha. Kūdras ieguves darbības ir paredzēts veikt 8 h dienā
250 dienas gadā (2000 h/gadā).
Pēc lauku frēzēšanas kūdra tiek savākta ar savācēju un izbērta. Pēc kūdras
izbēršanas tiek veikts bērtņošanas process, rezultātā izveidojot bērtni. Vienas bērtnes
garums ir vidēji 100 metri, platums – 8 metri un augstums vidēji 4 metri. Pavisam
paredzamas līdz 25 bērtnēm kūdras ieguves teritorijā gada laikā, vienlaicīgi teritorijā
atradīsies līdz 5 bērtnem. Vienas bērtnes izveides laiks 80 h.
Plānotās darbības nozīmīgākie gaisa piesārņojuma emisijas avoti ir kūdras
ieguves process un tam paredzētās tehnikas izmantošana. No kūdras ieguves procesa
kā nozīmīgākos emisijas avotus var minēt kūdras frēzēšanu un rušināšanu, savākšanu
ar mehānisko tipa savākšanas bunkuru, grēdu veidošana nepieciešamajā formā un
augstumā (bērtņošana) un iekraušanu autotransporta tālākai izvešanai. Kūdras ieguves
darbības radīs daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 emisijas gaisā. Iekārtu dzinēju darbības
rezultātā gaisā tiks emitēti slāpekļa oksīdi, oglekļa oksīds, daļiņas PM10 un daļiņas
PM2,5, sēra dioksīds, kā arī gaistošie organiskie savienojumi.
No gabalkūdras ieguves emisijas novērtējums nav veikts, jo no šādas darbības
literatūrā emisijas faktori vai citi izvērtējumi nav sniegti, tāpat grieztās kūdras ieguve
tiek veikta pie kūdras mitruma 91‐92 %, līdz ar to nav paredzamas daļiņu emisijas.
Līdz ar to izvērtējumā tiks ņemts vērā maksimāli nelabvēlīgais scenārijs – visas
iegūtas kūdras apjoms tiks pielīdzināts frēzkūdras ieguvei. Savukārt no gabalkūdras
pārkraušanas darbiem pēc kūdras „ķieģelīšu” nosusināšanas emisijas aprēķinātas,
pieņemot tādus pašus emisijas faktorus kā no frēzkūdras pārkraušanas.
Izvērtējums ir veikts, balstoties uz šādiem normatīvajiem aktiem:


„Vides aizsardzības likums”



Likums „Par piesārņojumu”.
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Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290

„Noteikumi par gaisa kvalitāti”


Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par

stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.
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2. PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJU APRĒĶINS
2.1. Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins no kūdras ieguves
darbībām
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
10.punkta prasībām piesārņojošo vielu emisiju aprēķinam ir jāizmanto Eiropas Vides
aģentūras

atmosfēras

emisiju

krājuma CORINAIR emisiju

faktoru

datubāzes

(metodikas) trešā līmeņa dati vai Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības
aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojumu AP-42.
Ņemot vērā to, ka emisiju krājuma CORINAIR emisiju faktoru datubāzes
(metodikas) trešais līmenis un Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības
aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojums AP-42, nesatur datus par
kūdras ieguves procesiem, lai novērtētu emisijas apjomus no frēzkūdras ieguves,
izmantoti informatīvā ziņojuma „Air pollutant emissions in Finland 1990 -2006;
inventory report” Finnish environment institute [1] 4.12.tabulas dati.
1.tabulā sniegti emisiju faktori kūdras ieguves dažādiem procesiem.
1.tabula
Process
Frēzēšana
Kultivēšana
Savākšana
Bērtņu
veidošana
Grieztās kūdras
žāvēšana
Iekraušana

Emisija (kg/m3)
PM10
PM2,5
0,0071
0,0059
0,0074
0,030
0,052

0,0046
0,021
0,049

0,049

0,029

0,0071

0,0024

Emisiju aprēķins no kūdras frēzēšanas darbiem
EPM10 = 70 000 m3 x 0,0071 kg/m3 x 10-3 = 0,4970 t/gadā
MPM10 = 0,4970 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0069 g/s
MPM10 = 0,0069 g/s / 800000 m2 = 0,000000009 g/s/m2
EPM2,5 = 70 000 m3 x 0,0059 kg/m3 x 10-3 = 0,4130 t/gadā
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MPM2,5 = 0,4130 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0057 g/s
MPM2,5 = 0,0057 g/s / 800000 m2 = 0,000000006 g/s/m2
Emisiju aprēķins no kūdras kultivēšanas
EPM10 = 70 000 m3 x 0,0074 kg/m3 x 10-3 = 0,5180 t/gadā
MPM10 = 0,5180 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0072 g/s
MPM10 = 0,0072 g/s / 800000 m2 = 0,000000009 g/s/m2
EPM2,5 = 70 000 m3 x 0,0046 kg/m3 x 10-3 = 0,3220 t/gadā
MPM2,5 = 0,3220 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0045 g/s
MPM2,5 = 0,0045 g/s / 800000 m2 = 0,000000006 g/s/m2

Emisiju aprēķins no kūdras savākšanas
EPM10 = 70 000 m3 x 0,03 kg/m3 x 10-3 = 2,1000 t/gadā
MPM10 = 2,1000 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0292 g/s
MPM10 = 0,0292 g/s / 800000 m2 = 0,00000004 g/s/m2
EPM2,5 = 70 000 m3 x 0,021 kg/m3 x 10-3 = 1,4700 t/gadā
MPM2,5 = 1,4700 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0204 g/s
MPM2,5 = 0,0204 g/s / 800000 m2 = 0,00000003 g/s/m2
Emisijas aprēķins no kūdras bērtņošanas
EPM10 = 70 000 m3 x 0,052 kg/m3 x 10-3 = 3,6400 t/gadā
MPM10 = 3,6400 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0506 g/s
MPM10 = 0,0506 g/s / 4000 m2 = 0,00001265 g/s/m2
EPM2,5 = 70 000 m3 x 0,049 kg/m3 x 10-3 = 3,4300 t/gadā
MPM2,5 = 3,4300 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0476 g/s
MPM2,5 = 0,0476 g/s / 4000 m2 = 0,0000119 g/s/m2
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Emisijas aprēķins no kūdras iekraušanas darbiem
EPM10 = 70 000 m3 x 0,0071 kg/m3 x 10-3 = 0,4970 t/gadā
MPM10 = 0,4970 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0069 g/s
MPM10 = 0,0069 g/s / 100 m2 = 0,000069 g/s/m2
EPM2,5 = 70 000 m3 x 0,0024 kg/m3 x 10-3 = 0,1680 t/gadā
MPM2,5 = 0,1680 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0023 g/s
MPM2,5 = 0,0023 g/s / 100 m2 = 0,000023 g/s/m2
Emisijas aprēķins no grieztās kūdras žāvēšanas
EPM10 = 70 000 m3 x 0,049 kg/m3 x 10-3 = 3,4300 t/gadā
MPM10 = 3,4300 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0476 g/s
MPM10 = 0,0476 g/s / 4000 m2 = 0,0000119 g/s/m2
EPM2,5 = 70 000 m3 x 0,029 kg/m3 x 10-3 = 2,0300 t/gadā
MPM2,5 = 2,0300 t/gadā / (2000 x 3600) x 106 = 0,0282 g/s
MPM2,5 = 0,0282 g/s / 4000 m2 = 0,00000705 g/s/m2
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2.2. Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins no tehnikas dzinēju
darbības

Iekārtu dzinēju darbības rezultātā gaisā tiks emitēti slāpekļa oksīdi, sēra
dioksīds, oglekļa oksīds, daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5, kā arī gaistošie organiskie
savienojumi.
Objektā plāno izmantot traktortehniku un ekskavatorus. Tehnikas fizikālais
raksturojums un plānotais darba laiks parādīts 2.tabulā.
2.tabula

Tehnikas vienības
Ekskavatori
CAT 312 L
CAT 312 L
Traktori
NEW HOLLAND 8770
VALTRA 8050-4

KW

Darba laiks
stundas
gadā

70
70

1050
1050

140
82

830
780

Emisiju krājuma CORINAIR emisiju faktoru datubāzes (metodikas) trešais
līmenis un emisijas faktoru apkopojums AP-42 nesatur datus par piesārņojošo vielu
emisijām no dažāda veida tehnikas darbības. Tādejādi emisiju aprēķinam tiks
izmantoti metodikas „Emission Estimation Technique Manual for Combustion Engines
Version 3.0” [2] dati.
Piesārņojošo vielu emisiju daudzumu aprēķina pēc metodikas 5.vienādojuma
M = P x OpHrs x LF x EFi x 10- 3,
kur:
P – vidējā iekārtas jauda, kW;
OpHrs - darba stundas, h/a;
LF - slodzes faktors (saskaņā ar metodikas 5.tabulu - traktoram un
ekskavatoram- 0,55);
EFi – emisija, kg/kWh.
Piesārņojošo vielu emisiju faktori noteikti saskaņā ar metodikas 27. un 30 tabulu.
Aprēķinam nepieciešamie izejas dati apkopoti 3.tabulā.
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3.tabula
Iekārta

Ekskavators

Traktors

Piesārņojošās
vielas
NOx
GOS
PM10
PM2,5
CO
SO2
NOx
GOS
PM10
PM2,5
CO
SO2

Emisija
kg/kWh
0,0096
0,00048
0,00084
0,00077
0,0021
0,0000075
0,016
0,0024
0,00017
0,00016
0,0098
0,0000073

Jauda
KW

Slodzes
faktors

140+82

0,55

2 x 70

0,55

Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins no ekskavatoriem
ENOx = (140 kW x 830 h x 0,55 x 0,0096 kg/kWh x 10-3) + (82 kW x 830 h x 0,55 x
0,0096 kg/kWh x 10-3) = 0,9512 t/gadā
MNOx = 0,9512 t/gadā / 1610 h / 3600 s x 10-6 = 0,1614 g/s
MNOx = 0,1614 g/s / 800000 m2 = 0,0000002 g/s/m2
EGOS = (140 kW x 830 h x 0,55 x 0,00048 kg/kWh x 10-3) + (82 kW x 830 h x 0,55 x
0,00048 kg/kWh x 10-3) = 0,0476 t/gadā
MGOS = 0,0476 t/gadā / 1610 h / 3600 s x 10-6 = 0,0082g/s
MGOS = 0,0082 g/s / 800000 m2 = 0,00000001 g/s/m2
EPM10 = (140 kW x 830 h x 0,55 x 0,00084 kg/kWh x 10-3) + (82 kW x 830 h x 0,55 x
0,00084 kg/kWh x 10-3) = 0,0832 t/gadā
MPM10 = 0,0832 t/gadā / 1610 h / 3600 s x 10-6 = 0,0144g/s
MPM10 = 0,0144 g/s / 800000 m2 = 0,00000002 g/s/m2
EPM2,5 = (140 kW x 830 h x 0,55 x 0,00077 kg/kWh x 10-3) + (82 kW x 830 h x 0,55 x
0,00077 kg/kWh x 10-3) = 0,0763 t/gadā
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MPM2,5 = 0,0763 t/gadā / 1610 h / 3600 s x 10-6 = 0,0132g/s
MPM2,5 = 0,0132 g/s / 800000 m2 = 0,00000002 g/s/m2
ECO = (140 kW x 830 h x 0,55 x 0,0021 kg/kWh x 10-3) + (82 kW x 830 h x 0,55 x
0,0021 kg/kWh x 10-3) = 0,2018 t/gadā
MCO = 0,2018 t/gadā / 1610 h / 3600 s x 10-6 = 0,0359 g/s
MCO = 0,0359 g/s / 800000 m2 = 0,00000004 g/s/m2
ESO2= (140 kW x 830 h x 0,55 x 0,0000075 kg/kWh x 10-3) + (82 kW x 830 h x 0,55 x
0,0000075 kg/kWh x 10-3) = 0,0008 t/gadā
MSO2 = 0,0008 t/gadā / 1610 h / 3600 s x 10-6 = 0,0001g/s
MSO2 = 0,0001 g/s / 800000 m2 = 0,000000001 g/s/m2
Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins no traktoriem
ENOx = 70 kW x 2100 h x 0,55 x 0,0096 kg/kWh x 10-3 = 1,2936 t/gadā
MNOx = 1,2936 t/gadā / 2100 h / 3600 s x 10-6 = 0,1711 g/s
MNOx = 0,1711 g/s / 800000 m2 = 0,0000002 g/s/m2
EGOS = 70 kW x 2100 h x 0,55 x 0,0024 kg/kWh x 10-3 = 0,1940 t/gadā
MGOS = 0,1940 t/gadā / 2100 h / 3600 s x 10-6 = 0,0257g/s
MGOS = 0,0257 g/s / 800000 m2 = 0,00000003 g/s/m2
EPM10 = 70 kW x 2100 h x 0,55 x 0,00017 kg/kWh x 10-3 = 0,0137 t/gadā
MPM10 = 0,0137 t/gadā / 2100 h / 3600 s x 10-6 = 0,0018 g/s
MPM10 = 0,0018 g/s / 800000 m2 = 0,000000002 g/s/m2
EPM2,5 = 700 kW x 2100 h x 0,55 x 0,00016 kg/kWh x 10-3= 0,0129 t/gadā
MPM2,5 = 0,0129 t/gadā / 2100 h / 3600 s x 10-6 = 0,0017g/s
MPM2,5 = 0,0017 g/s / 800000 m2 = 0,000000002 g/s/m2
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ECO = 70 kW x 2100 h x 0,55 x 0,0098 kg/kWh x 10-3) = 0,7923 t/gadā
MCO = 0,7923 t/gadā / 2100 h / 3600 s x 10-6 = 0,1048 g/s
MCO = 0,1048 g/s / 800000 m2 = 0,00000001 g/s/m2
ESO2= 70 kW x 2100 h x 0,55 x 0,0000073 kg/kWh x 10-3) = 0,0006 t/gadā
MSO2 = 0,0006 t/gadā / 2100 h / 3600 s x 10-6 = 0,0001g/s
MSO2 = 0,0001 g/s / 800000 m2 = 0,000000001 g/s/m2
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3. PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJU IZKLIEDES
MODELĒŠANA
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” gaisa kvalitātes normatīvi ir noteikti šādām vielām, kas
tiek emitētās uzņēmuma darbības rezultātā: daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5, oglekļa
oksīdam, slāpekļa dioksīdam un sēra dioksīdam.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini ir veikti:
 slāpekļa dioksīdam – nosakot stundas 19. augstākās koncentrācijas vērtību un
gada vidējo koncentrāciju;
 oglekļa oksīdam – nosakot maksimālo 8 stundu koncentrācijas vērtību;
 daļiņām PM10 – nosakot 24 h 36.augstāko koncentrāciju un gada vidējo
koncentrāciju;
 daļiņām PM2,5 – nosakot gada vidējo koncentrāciju;
 sēra dioksīdam - nosakot stundas 25.augstāko vērtību un diennakts 4.augstāko
vērtību.
Piesārņojošo vielu fona koncentrāciju aprēķins ir veikts VSIA „Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piederošo programmu „Envi Man” (beztermiņa
licence Nr. 0479-7349-8007, versija Beta3.0D). Datorprogrammas izstrādātājs ir OPSIS
AB (Zviedrija). Meteoroloģiskajam raksturojumam izmantoti Rēzeknes novērojumu
stacijas ilggadīgo novērojumu dati.
Uzņēmuma radīto piesārņojošo vielu emisiju izkliedes modelēšana ir veikta ar
AERMOD modeli (beztermiņa licence Nr.AER0006124). Datorprogrammas izmantošana
saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 19.punkta prasībām
saskaņota ar Valsts vides dienestu (2014.gada 26.marta vēstule Nr.1.8.1-03/431).
Meteoroloģiskam raksturojumam izmantoti Rēzeknes novērojumu stacijas 2015.gada
secīgi stundu dati. Piesārņojošo vielu koncentrācijas ir aprēķinātas pie relatīvā augstuma
2 m.
Kā izejas parametri tiek izmantoti novērojumu stacijas temperatūras, vēja
virziena, vēja ātruma, globālās radiācijas mērījumi, vietējā reljefa īpatnības un apbūves
raksturojums. Vēja raksturlielumu diagramma parādīta 1.attēlā
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1.attēls Vēja raksturlielumu diagramma
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Modelēšanas rezultāti parāda, ka piesārņojošo vielu emisiju koncentrāciju
maksimumi tiek sasniegti objekta teritorijas robežās – darba zonā. Ministru kabineta
2010. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
11.pielikuma 1.punkts nosaka, ka atbilstību veselības aizsardzībai paredzētiem
robežlielumiem nepārbauda šādās vietās:
1.1. jebkurā vietā, kas atrodas teritorijā, kura sabiedrības pārstāvjiem nav
pieejama un kur nav pastāvīgu dzīvesvietu;
1.2. rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās, uz kurām attiecas visi darba
drošības un veselības aizsardzības noteikumi.
Tādejādi uzņēmuma darbības radīto emisiju ietekmes uz apkārtējo gaisu
izvērtējumam tiks ņemtas vērā izkliedes modelēšanas rezultātā iegūtas piesārņojošo vielu
koncentrācijas uz uzņēmuma A robežas.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultāti un to salīdzinājums ar gaisa
kvalitātes robežlielumiem sniegts 4.tabulā. Modelēšanas ievaddati, rezultātu izdrukas,
izkliedes kartes un VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vēstule
pievienoti projekta 2.-4.pielikumā.
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4.tabula Izkliedes modelēšanas rezultāti
Nr.
p.k.

Piesārņojošā
viela

Uzņēmuma
radītā
koncentrācija
µg/m3

Maksimālā
summārā
koncentrācija
µg/m3

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Aprēķinu punkta
vai šūnas centroīda
koordinātas

1.

Oglekļa oksīds

1,19

8 stundas

2.

Slāpekļa
dioksīds

43,57

1,19 + 542 =
543,19
43,57 + 3,268
= 46,838

3.

0,06

5.

Daļiņas PM10

0,21

6.

Daļiņas PM2,5

0,19

7.

Sēra dioksīds

0,01

8.

Sēra dioksīds

0,007

0,06 + 3,268 =
3,328
0,5 + 7,7599 =
8,2599
0,21 + 7,7599
= 7,9699
0,19 + 5,726 =
5,916
0,01+
0,59245=
0,60245
0,007 +
0,59245 =
0,59945

1 gads

4.

Slāpekļa
dioksīds
Daļiņas PM10

LKS92
X: 735614
Y: 300061
UTM
X: 552390
Y: 6293750

0,5

Uzņēmuma
emitētā
piesārņojuma
daļa
summārajā
koncentrācijā
%
0,2

Piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa
kvalitātes
normatīvu, %
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Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas dati ļauj secināt, ka SIA „RT Būve”
plānotās darbības rezultātā aprēķinātās piesārņojošo vielu koncentrācijas nevienā gadījumā
nepārsniedz gaisa kvalitātes robežlielumus, t.sk. piesārņojošo vielu koncentrācijas uz
uzņēmuma robežas nesasniedz pat piesārņojuma novērtēšanas apakšējos sliekšņus, kas
noteikti Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par
gaisa kvalitāti” 14.pielikumā.
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4. APRĒĶINU REZULTĀTU APKOPOJUMS
Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins SIA „RT Būve” kūdras ieguvei dolomīta
atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ir veikts šādiem procesiem un darbībām:
-

frēzēšanas darbība;

-

kultivēšanas darbība

-

savākšanas darbība;

-

izbēršanas darbības;

-

bērtņu veidošanas darbības;

-

grieztās kūdras žāvēšanas darbības;

-

iekārtu (dzinēju) darbības.
Kūdras ieguves darbības radīs daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 emisijas gaisā.

Iekārtu dzinēju darbības rezultātā gaisā tiks emitēti slāpekļa oksīdi, oglekļa oksīds,
daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5, sēra dioksīds, kā arī gaistošie organiskie savienojumi.
Piesārņojošo vielu emisiju daudzumu apkopojums dots 5.tabulā.
5. tabula
Nr.
p.k.

1.

2.

Darbība

Piesārņojošā viela

Kūdras ieguve, apstrāde, uzglabāšana Daļiņas PM10
un pārkraušana
Daļiņas PM2,5

Iekārtu dzinēju darbība

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi
GOS
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Sēra dioksīds

Vielas
kods
200 002
200 003
020 029
020 038
230 001
200 002
200 003
020 032

Emisijas
daudzums
t/a
10,682
7,833
1,0004
2,2448
0,2416
0,0969
0,0921
0,0014

Secinājumi
Veikto aprēķinu rezultāti, kā arī piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas
rezultāti parāda, ka plānotās uzņēmuma darbības ietekme uz apkārtējā gaisa kvalitāti
var tikt vērtēta kā maznozīmīga. Piesārņojošo vielu koncentrāciju maksimumi tiek
sasniegti lokāli pie emisiju avotiem. Savukārt ārpus darba zonas maksimālās
summārās koncentrācijas visām vielām nesasniedz pat piesārņojuma novērtēšanas
apakšējos sliekšņus, kas noteikti Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 14.pielikumā. Ņemot vērā augstāk minēto,
nav nepieciešams izstrādāt papildu emisiju samazināšanas pasākumu plānu.
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2.PIELIKUMS
Izkliedes modelēšanas ievaddati
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3.PIELIKUMS
Izkliedes modelēšanas rezultāti
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4.PIELIKUMS
VAS „Latvijas vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” dati
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