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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par VARAM sākotnējo pozīciju par 
priekšlikumu direktīvai par 
ierobežojumiem attiecībā uz dažu 
piesārņojošu vielu emisiju gaisā no 
vidējas jaudas sadedzināšanas 
iekārtām 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sākotnējo pozīciju „Par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai (turpmāk – sākotnējā 
pozīcija) par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju 
gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām”. Direktīvas mērķis ir 
samazināt vidējo sadedzināšanas iekārtu (līdz 50 MW) radīto gaisa 
piesārņojumu un tā negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi visā ES, tajā 
noteiktas emisijas robežvērtības NOx, SO2 un daļiņām jeb putekļiem, kuras 
vidējās sadedzināšanas iekārtas turpmāk nedrīkstēs pārsniegt, kā arī kārtība, 
kādā tiek ierobežota šo iekārtu radītā emisija gaisā, veikta kontrole un sniegta 
nepieciešamā informācija kompetentajai iestādei. 

LPS, atbalstot VARAM sagatavotajā sākotnējā pozīcijā izteiktās 
nostādnes mazināt direktīvas prasības vairākās pozīcijās, tomēr iebilst 
sākotnējās pozīcijas virzībai esošajā redakcijā, norādot, ka kopējai Latvijas 
nostājai jābūt stingrākai. Plānoto direktīvas prasību izpilde ietekmēs esošo 
operatoru darbību, un daļai katlumāju to izpilde attiecībā uz daļiņu 
robežvērtību sasniegšanu nebūs iespējama bez nozīmīgiem ieguldījumiem.  

LPS uzskata, ka stingrāk jāformulē sākotnējās pozīcijas 3. daļas 
Latvijas Republikas pozīcija 1) punktā izteiktais Latvijas priekšlikums: 
„Latvija kopumā atbalsta priekšlikumu par vienotu emisijas robežvērtību 
noteikšanu vidējām sadedzināšanas iekārtām visā Eiropas Savienībā šādu 
iemeslu dēļ:”. Punkts jāprecizē, norādot, ka Latvija varētu atbalstīt direktīvas 
priekšlikumus tikai tādā gadījumā, ja tiek ņemti vērā sadaļā „Latvijas 
Republikas pozīcija 2); 6); 7); 8); 9) 10) punktos norādītie Latvijas 
iebildumi un priekšlikumi.  
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LPS īpaši atbalsta pozīcijas prasību par iekārtu līdz 5 MW 

izslēgšanu no direktīvas (3. Latvijas Republikas pozīcija, 2) punkts), jo nav 
lietderīgi noteikt pārlieku stingras prasības attiecībā uz mazas jaudas 
iekārtām, kuras kopumā rada tikai nenozīmīgu emisiju apjomu. 

Latvijas interesēs ir neatbalstīt direktīvā iekļauto prasību daļiņu 
robežvērtību samazinājumam līdz 30 mg/m3 esošajām un 20 mg/m3 jaunajām 
iekārtām, kas ir daudzreiz (17–33 reižu atkarībā no iekārtas jaudas) stingrākas 
prasības, nekā šobrīd noteikts Ministru kabineta noteikumos nr. 187 „Kārtība, 
kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisa piesārņojošo vielu emisiju no 
sadedzināšanas iekārtām”. Pārdomāti jāizvērtē, vai šī prasība ir vienādi 
pamatota attiecībā uz visiem kurināmā veidiem: cieto, šķidro un gāzveida 
kurināmo.  

Vēl spēcīgāk Latvijas pozīcijā būtu jāuzsver prasība attiecībā uz koksni 
kā kurināmo, turpmākajās sarunās panākot, ka tiek ievērots Latvijas izteiktais 
viedoklis (3. Latvijas Republikas pozīcija, 6) punkts), ka „Latvija neatbalsta 
tik stingru daļiņu jeb putekļu emisijas robežvērtību noteikšanu esošajām un 
jaunajām iekārtām, kuras par kurināmo izmanto koksni. Daudziem 
operatoriem būs jāplāno jaunu labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošana, kas prasa ievērojamus līdzekļus. Tā rezultātā var pieaugt 
izmaksas par siltumu un elektrību. Šobrīd lielākā daļa esošo iekārtu bez 
papildu pasākumu veikšanas nevar nodrošināt šo robežvērtību ievērošanu. 
Turpmākajās sarunās Latvijai ir būtiski panākt mazāk stingru prasību 
iekļaušanu (5. pants, II pielikuma I daļa)”.  

Tā kā plānoto direktīvas prasību izpilde attiecībā uz daļiņu robežvērtību 
sasniegšanu daļā pašvaldību katlu māju nebūs iespējama bez ieguldījumiem 
vai ļoti nozīmīgiem ieguldījumiem un arī EK pieprasītās informācijas 
sagatavošana prasīs resursus, tad sākotnējās pozīcijas sadaļā „Ietekme uz 
budžetu”, papildus norādei par finanšu nepieciešamību valsts institūciju 
darbībai, jānorāda arī finanšu ietekme pašvaldību līmenī. 
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