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ANOTĀCUA 

Eiropas Parlamenta 2006. gada rezolūcijā par energoapgādes drošību Eiropas Savienībā ir 
uzsvērts, ka ES enerģētikas politikai ir trīs galvenie mi!rķi: apgādes drošība, konkurētspēja 
un vides aizsardzība. 

Koģenerācijas attīstību nosaka ES direktīva (2004/08/EK), kura rekomendē uz lietderīgā 
siltuma pieprasījumu balstītas augstas efektivitātes koģenerācijas veicināšanu kā Eiropas 
Kopienas prioritāti, ievērojot koģenerācijas pozitīvo ietekmi alliecībā uz primārās 
enerģijas taupīšanu. zudumu novēršanu un emisiju samazināšanu. Eiropas programmā par 
klimatiskajām ivnaiņām koģenerācija minēta kā labākais līdzeklis. ko ES varētu īstenot. 

_lai sasniegtu Kioto protokola mērķus. Efektīvā kogenerācijā saražotās enerģijas 
izmantošana pozitīvi ietekmē energoapgādes drošību un Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu konkurētspēju. 

Latvijā ar koģenerāciju un tās attīstību saistitos aspektus ir pčtijuši N.Zeluņš, Y.Zēbergs, 
j.Ekmanis. A.Dāvis, A.Krēsliņš, E.DLelzīus, P.Šipkovs, G.Bažbauers, D.Turlajs, 
I.Yeidenbergs u.c. Balstoties uz līdzšinējo darbu analīzi, veikti padziļināti pētījumi par 
konkrētu centralizētās siltumapgādes sistēmu koģenerācijas potenciālu, kā arī piedāvāti un 
izvi!rtēti vairāki šī koģenerācijas potenciāla iespēpmie attīstības scenāriji. 

Promocijas darba mērķis ir i1.vērtēt situāciju Latvijas energoapgādē pēdējo 15 gadu laikā, 
izstrādiit metodiku un novērtēt kogen�racijā izmantojamo centrali1.ētās siltumapgādes 
siltumslodzi Latvijā, kā arī ar modulārā plānošanas instrumenta MESt\P palīdtību 
izveidot koģenerācijas potenciāla imitācips modeli un veikt siltumslodžu potenciāla 
attīstības scenāriju modelēšanu valsts mērogā, īpašu vērību piev�ršot energoapgādes 
pašnodrošinājuma. finansialajiem un vides aspektiem. 

Darbā ir pamatota koģenerācijas potenciāla apgūšanas nepieciešamība un piedāvāts 
optimālais attīstības modelis. 

Tā kā darba autoram ir bijusi iespi!ja piedalīties darba grupās, kas itstrādā un pilnveido 
nozares normatīvo bā1i. darba rezultāti ir ieviesti praksē. izwādājot tādus enerģētikas un 
vides politikas dokumentus kā „Latvijas enerģčtikas attīstiba.-. pamatnostādnes 2007.-
2016.", Latvijas pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008. - 2010.gadam", kā arī 
pētījumus „Elektroenerģijas ra.fošanas jaunu bā:t.es jaudu ieviešanas varianti", „Augstas 
efektivitātes koģenerācijas potenciāla un tā izmantošanas iespēju novērtējums Latvijā", 
„Siltumapgādes sisti!mu energoefektivitātes uzlabojumu potenciāla izvērtēšana un 
priekšlikumu izstrāde aktivitāšu saraksta sagatavošanai nākošajam plānošanas periodam 
iekļaušanai Nacionālajā attīstība� plānā". 

Promocijas darba rezultati izmantoti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
"Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 
megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikā" un sagatavotajos 
grozījumos metodikas pilnveidošanai attiecībā uz siltumenerģija� un elektroenerģijas 
cenas noteikšanas kārtību. 

Promocijas darba materiāli tiek izmantoti inženieru un maģistru studijās programmā 
„Centralizētā sihumapgāde". 

Par darba rezultātiem ir ziņots 14 starptautiskajās konferencēs. un tie ir atspoguļoti 14 
publikācijās. 
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LATVIJAS ENERĢETIKAS NOZARES ANALIZE 

Enerģētika ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kuras pamatuzdevums ir 
piegādāt patēri.!tājiem elektroenerģiju un siltumenerģiju pieprasītajā daudzumā un 
atbilstošā kvalitāti'!, vienlaikus nodrošinot apgādes nepārtrauktību un drošumu, enerģijas 
cenu pārskatāmību un saudzējošu ietekmi uz vidi. Enerģijas pietiekamība valstī ir valsts 
ekonomiskās attīstības, dzīves kvalitātes nodrošināšanas un valsts drošības jautājums. 

Elektroenerģijas neto patēriņš Latvijā pēdējo 15 gadu laikā ir samazinājies no 8320 
tūkstošiem MWh 1990. gadā uz 5729 tūkstošiem MWh 2005. gadā. Elektroenerģijas 
patēriņa kritumam 90.-tajos gados pamatā bija Latvijas tautsaimniecības pārstrukturēšana 
pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. 

Pēc 2000. gada Latvijas elektroenerģijas pateriņa dinamikā vērojams stabila pieauguma 
tendence. Pēdejos piecos gados gala elektroenerģijas pati'!riņš ir pieaudzis par 2.5-6.5% 
gadā. 

Apkopojot un analizējot dažādos pētījumos un dokumentos uzrādītās elektroenerģijas 
pieprasījuma prognozes un balstoties uz izstrādātiem Lat vijas tautsaimniecības attīstības 
scenārijiem, ir parādīta elektroenerģijas patēriņa prognoze, kas ietver bāzes scenāriju un 
augsta pieprasījuma scenāriju. 
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Att. 1-1 Elektroenerģijas pieprasījuma prognoze Latvijā 

2025 

Elektroenerģijas pieprasījumu nodrošina hidroelektrostacijās (HES), koģenerācijas stacijās 
un vēja elektrostacijās (VES) saražotā elektroenerģija, kā arī importētā elektroenerģija. 
31,3% no valstī saražotās elektroenerģijas jeb 21,7% no bruto elektroenerģijas pati'!riņa 
2005. gadā tika ražoti koģenerācijas stacijās. 

No 1990.-2005. gadam elektroenerģijas piegādes bilancē importa daļa Latvijā nav 
samazinājusies zem 30%. 
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Att. 1-2 Elektroenerģijas pieprasījuma seguma dinamika 

Siltumenerģijas patēriņš Latvijas centralizētajās siltumapgādes sistēmās ir pakāpeniski 
samazinājies no 23408 tūkstošiem MWh 1990. gadā uL. 6642 tūkstošiem MWh 2005. 
gadā. 

Centralizētās siltumapgādes sektorā siltumenerģija tiek ražota koģenerācijas stacijās un 
katlu mājās. Koģenerācijas stacijās 2005. gadā tika saražotas 4078 tūkstoši MWh jeb 47%, 
bet katlu mājās 4575 tūkstoši MWh jeb 53% siltumenerģijas. Koģenerācijas procesā 
saražotās siltumenerģijas apjoms bija aptuveni 2914 tūkstoši MWh. jeb 34% no CSS 
siltumenerģijas. 
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Att. 1-3 Siltumenerģijas ražošanas dinamika 
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Tā l..ā valstī aktuāls ir elektroenerģijas pašnodrošinājums, jo laika posmā no 1990. līdz 
2005. gadam elektroenerģijas piegādes bilancē importa daļa Latvijā nav samazinājusies 
zem 30%, bet centralizētajās siltumapgādes sistēmās pastāv pietiekami liels siltumslodžu 
potenciāls. tad ir lietderīgi turpināt attīstīt siltumenerģijas un elektroenerģijas ra:lošanu 
vienotā procesā - koģenerāciju. 

2 KOĢENERĀCUAS TEHNOLOĢISKIE, TIESISKIE UN FINANSIĀLIE 
ASPEKTI 

Latvijā uz 2007. gada 1. janvāri darbojās 20 koģenerācijas stacijas, kuru Jauda pārsniedz 1 
MW, ar kopējo uzstādīto elektriskā jaudu 586.2 MW un siltuma jaudu 1320.2 MW. 

Kā kurināmais koģenerācijas stacijās lielākoties {9 1 %) tiek izmantota dabas gāze. Nelielos 
apjomos izmanto degvieleJlu (4%) un biokurināmo (5%) - šķeldu un biogāzi. 

Latvijā pamatā tiek izmantotas sekojošas koģenerācijas tehnoloģijas: tvaika turbīna, 
iekšdedzes dzinējs, gāzes turbīna, kombinētais cikls. 

Att. 2-1 Koģenerācijas staciju ģeogrāfiskais izvietojums 

Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā tiek atbalstīta normatīvajos aktos nosakot 
koģenerācijas procesā saražotās elektroenerģijai obligāto iepirkumu par fiksētu cenu, kura 
piesaisma dabas gāzes cenai. Papildus koģenerācijas elektrostactjārn. kuras plāno kā 
kurināmo izmantot atjaunojamos energoresursus, ir iespējas saņemt investīciju atbalstu no 
ES fondiem un/vai Valsts budžeta. 

Galvenie šķēršļi ir salīdzinoši ilgais administratīvo procedūru iziešanas laiks un augstās 
investīciju izmaksas. kā arī problēmas ar atbilstoša apjoma finansējuma piesaisti. Lai 
saņemtu visas nepieciešamās atļaujas koģenerācijas stacijas darbības uzsākšanai, jārēķinās 
ar vismaz 6-7 mēnešiem un pat ilgāku laika posmu. 
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Galvenie ieteicamie kurināmā veidi koģenerācijā ir dabas gāze un biomasa. 
Dabas gāze ir visizdevīgākais kurināmā veids no tehnoloģiskā, kurināmā 
siltumtehnisko īpašību un arī vides viedokļa. Galvenais trūkums ir politiskie un 
ekonombkie (cenu) riski, kas saisrni ar vienīgā piegādātāja monopolstāvokli. 

- Biomasas galvenā priekšrocība ir tā, ka tas ir vietējais kurināmais, bez tam ietekme 
uz vidi ir salīdzinoši neliela. Biomasas izmantošanas negatīvie aspekti ir augstās 
tehnoloģiju i1maksas, salīdzinoši zemās siltumtehniskās īpašības un loģistikas 
problčmas. 

Kurināmo diversifikācijas nolūkos koģenerac1jā ieteicams nelielo> apjomos 
izmantot arī akmeņogles un kūdru. tomēr šiem kurināmajiem raksturīgas augstas 
tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Lat\ija1 raksturīgo nelielo jaudu diapazonam). kas 
pārsvarli saistītas ar attīrīšanas iekārtu uz.�tādīšanu. kas nepieciešamas. lai izpildītu 
vides ai1_,ardzības prasības. Kūdras ieguve un ar to saistītās illnaiņas purvu 
ekosistēmās tiek negatīvi vērtētas no vides aiz.sardzības viedokļa. 

Koģenerācijā tehniski iespējams izmantot arī naftas produktus. taču galvenais 
kavējošais aspekts ir šo kurināmā veidu augstā cena. 

Tab. 2-1 Dažādu kurināmā veidu salīdzinošli analile 

Siltumtehniskās Tehnoloģiskā Ietekme Piegāž.u Cenu 
īoašības izmantošana uz vidi riski riski 

Dabas augstas (oli augsta Lema (oli augsti (oti 
ļ!lUe auļ!sti 
Naftas augstas (oli augsta vidēja vidēji augsti 

produkti 
OI? les vidēias vidēia aul!sta zemi vidēii 
Koksne zemas vidēiahema zema vidēii vidēji 
Kūdra zemas/viclēias vidēja/1ema auļ!sta zemi vidēji 

Ņemot vērā koģenerācijas tehnoloģiju attīstības līmeni un investīcĪju iw1aksas, Latvijā 
tuvākajos 10-15 gados apdzīvotlis vietās ar pietiekami lielu atbils10;0 siltumslodzi reāli ir 
ieviest praksē plaši pielietotās tehnoloģijas - tvaika turbīnas, kombinēto ciJ..lu un 
iekšdedzes dzinējus. 

Tuvākajos 5 gados inovatīvo tehnoloģiju plašāka ieviešana Latvijā nav sagaidāma; 
izņēmums varētu būt pilotprojekti ar lielu dotāciju intensitāti Tomēr palidinoties inovatīvo 
tehnoloģiju praktiskajai izmantošanai un sama1inoties to īpatnējām investīciju izmaksām, 
Latvijā kā perspektīvas var nosaukt mikroturbīnas un kurināmā elementus. 

3 KOĢE�EIL\CIJAS POTENCIĀLA l'i0TEIKŠA1'A 

Darba ietvaros ir i1.strādāta metodika centralizēto siltumapgades sistēmas siltumslodzes 
noteikšanai, kā izejas datus izmantojot informāciju par patērēto kurināmll daudzumu vai 
saražotajiem siltumenerģijas apjomiem. Šis paņēmiens var tikt izmantots jebkuras 
apdzīvotas vietas CSS siltumslodzes noteikšanai. 
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Pirrēķini enerģijas 
'icnībās 1--------IM 

Apkures un karsti 1--------i.--------1 
ūdens lpatnaru 

noteikšana Siltumslodzes noteikšana 

Att. 3-1 Siltumslodžu noteikšanas shēma 

lnformicijas avoti 

Korekcijas atkarība 
no klimatiskajiem 

ridTtijiem 

Metodika ir aprobēta aprēķinot kopējo centmlizētās siltumapgādes siltumslodzi Latvijā, kā 
arī atsevišķu apdzīvoto vietu vidējās apkures un karstā ūdens \iltumslod:res: 

Latvijas centralizēto siltumapgādes sistēmu kopējā vidējā siltumslodze ir 1338 
MW (t.sk. apkurei 967 MW un karstajam ūdenim 370 MW); 

Izmantotais koģenerācijas potenciāls ir 637 MW (t.sk. 461 MW apkurei un 176 
MW karstajam ūdenim); 

Teorētiskais koģenerācijā izmantojamais siltumslodl.u potenciāls ir 700 MW (t.sk. 
506 MW apkurei un 194 MW karstajam ūdenim; 

- Reāli apgūstamais koģenerllcijas potenciāls ir 459.7 MW no kuriem 339.2 MW ir 
apkures vidējā. bet 120.5 MW karstā ūdens vidējā siltumslodze. Šī potenciāla 
apgūšanas iespējas modelētas tālākajā darba gaitā. 

Iegūtie rcwltāti 2 1  Latvijas apd1Tvotājā vietā tiek izmantoti siltumslcxlžu potenci:ila 
attīstības modelēšanai valsts mērogā izvirzīto scenāriju ietvaros. 

4 KOĢENERACUAS POTENCl.\LA MODELt:ŠANA 

Darba ietvaros 1r apkopota un analizēta informācija par enerģētikas plānošanas 
instrumentu attīstību un klasifikāciju, kā arī detalizēti raksturots modulārais plānošanas 
instruments MESAP (Modular Energy System Analysis and Planning Enviroment). kurš 
izmantots koģenerl!cijas attīstība� scenliriju imitācijai. 

MESAP ļauj izmantot gan augšupejošo (bottom-up) jeb pieprasījuma orientētu un 

lejupejo;o (top-down) jeb piegai.u onentētu modelēšanas veidu. MESAP aptver sekojošus 

programmē;anas metodes: 
- lineāro imitāciju; 
- lineāro un nelinwo programmēšanu; 
- dinamisko programmēšanu: 

komplekso veselu skait(u programmēšanu; 
dinamiskos investīciju aprēķinus. 
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Energoapgādes un apkārtējās vides sisti:!mas modelis MESAP ietvaros tiek attēlotas tīkla 
diagrammas veidā, kas tiek dēvēta par enerģijas atskaites sistēmu 1• 

Koģenerācijas potenciāla imitācijas modeļa struktūrshēmas izveidošanai tiek izmantota 
RES struktūra. RES apraksta Latvijas enerģētikas sektora topoloģiju nosacīta tīkla veidā. 
Šajā struktūrā Latvijas enerģētikas sektoram attiecībā uz koģenerāciju tiek parādītas visas 
plūsmas un to pārveidošanas procesi sākot no primārajiem resursiem un beidzot ar gala 
patēriņu. Modeļa struktūru, atbilstoši koriģējot un papildinot, iespējams izmantot jebkuras 
citas valsts, reģiona vai rajona koģenerācijas auīstības modelēšanai. Att. 4-1 ir attēlota 
darbā izmantotā modeļa RES struktūra, kas ir visas tālākās modelēšanas pan1ats. 

RES struktūrā attēlotie primārie enerģijas un kurināmā resursi ir sekojoši: 
vēja enerģija; 
htdroenerģip; 
importētā dabasgāze; 
importētie naftas produkti (mazuts, dī:reļdegviela, sašķidrinātā gāze); 
importētās akmer}ogles; 
kurināmā koksne; 
kurināmā kūdra; 

- importētā elektroenerģija. 

Svarīgākais bloks RES struktūrā ir procesi kurināmā un enerģijas pārveidošanai cita veida 
enerģijā - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana Kā atsevišķi procesi tiek attēlotas 
esošās un potenciālās koģenerācijas stacijas, Daugavas kaskādes hidroelektrostacijas, 
mazās hidroelektrostacijas, vēja elektrostacijas, kā arī katlu mājas. Katlu mājas un 
koģenerācijas stacijas ir iedalītas pēc kurināmā veida, un katram kurināmajam atbilst 
atsevišķs process, kurš tiek raksturots ar katra kurināmā veida vidējo lietderības 
koeficientu. Elektroenerģijas imports RES shēmā tiek attēlots kā atsevišķs process. 

Sekundārās enerģijas plūsmas šajā modelī ir centralizētās siltumapgādes sistēmas saražotā 
siltumenerģija (koģenerācijas stacijās un katlu mājās sarafotā), elektroenerģija (Latvijā 
saražotā un importētā), kā arī C02 emisijas. 

Elektroenerģijas un siltumenerģijas plūsmām pakārtoti tādi procesi kā elektroenerģijas un 
siltumenerģijas sadale, kuri ietver transportēšanas un sadales zudumus. 

Elektroenerģijas un siltumenerģijas gala patēriņš atsevišķi tiek parādīts trim galvenajām 
patērētāju grupām: 

rūpniecībai; 

mājsaimniecībām; 

pārējiem patērētājiem. 

Modelis ir veidots tā. ka starpība starp elektroenerģijas pieprasījumu un valstī saražoto 
elektroenerģiju ir importētā elektroenerģija. Savukārt starpība starp koģenerācijas stacijās 
saražoto siltumenerģiju un tās pieprasījumu ir katlu mājās saražotā siltumenerģija. 

1 angh;ki - Reference Energy Sy,rem (RES): turpm/11.: tek't.1 tiek izmanmt:. saīsinājum; no anglu valoda; -
RES 
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Modeļa struktūru, atbilstoši koriģējot un papildinot, iespējams izmantot jebkuras citas 
valsts, reģiona vai rajona koģenerācijas attīstības modelēšanai. 

Darbā izstrādātajā modelī modelēšanas periods ir gads. Dati par esošo situāciju ir ievadīti 
2005. gadam, bet scenāriju imitācija liek veikta laika posmam līdz 2020.gadam. uzrādot 
rezultātus 2010., 2015. un 2020. gados. Kā enerģijas mērvienība tiek lietotas Wh, bet 
nepieciešamības gadījumā mērvienības var tikt konvertētas 

Darbā aprakstītais modelis ir izstrādāts Latvijai kopumā, neveicot iedalījumu reg1onos, 
tomēr modeļa struktūra Jauj nākotnē šādu modelēšanu veikt brīvi definētiem reģioniem. 

Centralizētās siltumapgādes siltumslodžu potenciāla izmantošanas modelēšanai tiek 
izvirzīti 4 scenāriji. 

Bāzes scenārijs; 

- Maksimāla centralizētās siltumapgādes siltumslodžu potenciāla izmantošanas 
(importētās elektroenerģijas minimizācijas) scenārijs (l); 

- Maksimāla atjaunojamo energoresursu izmantošanas scenārijs (H); 
- Kurināmā diversifikācijas scenārijs (111). 

Modelēšanas pamatpieņēmumi, kas tiek attiecināti uz visiem scenārijiem: 
- siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš mainās saskaņā ar izstrādāto prognozi; 

- visā modelēšanas periodā turpina darboties esošās koģenerācijas stacijas, kuru 
darbības parametri ir nemainīgi; 

- elektroenerģijas deficītu sedz elektroenerģijas imports; 

Tiek pieņemts, ka koģenerāci.ias iekārta apkures periodā darbojas ar jaudu, kas 
vienāda ar vidējo apkures perioda siltumslodzi, bet vasaras periodā - ar jaudu. kas 
vienāda ar karstā ūdens izmantošanas vidējo siltumslodzi. 

Galvenie modelēšanas pamatpieņēmumi, kas ir atšķirīgi katram scenārijam: 
- Bāzes scenārijs - jauna'> koģenerācijas stacijas būvi:!tas netiek; 

- Maksimāla centralizētās siltumapgādes sihumslodžu potenciāla izmantošanas 
scenārijs - tiek uzbūvētas koģenerācijas stacijas visās apdzīvotajās vietās, kur ir 
atbilstošs siltumslodžu potenciāls, un dabas gāze tiek izmantota tur, kur tā ir 
pieejama, pieņemot, ka d3bas gāzes apgādē saglabājas 2006. gada situācija. Vietās. 
kur dabas gāze nav pieejama, tiek izmantota koksnes biomasa; 

Maksimāla atjaunojamo energoresursu izmantošanas scenārijs - visās jaunajās 
koģenerācijas stacijās tiek izmantota koksnes biomasa; 

Kurināmā diversifikācijas scenārijs - jaunajās koģenerācijas stacijās tiek izmantoti 
dažādi kurināmā veidi: dabas gāze (41%), koksnes biomasa (51 ), akmeņogles (8%) 

It 
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Modelējot piedāvātos scenārijus, ir iegūti sekojoši rezultāti: 

.c 

Pilnlbā izmantojot siltumslodžu potenciālu, koģenerācijas procesā ir iespējams 
saražot aptuveni 5200 GWh siltumenerģijas, kas ir par 83% vairāk nekā 2006. 
gadu. 

Elektroenerģijas ražošanas apjoms ir atkarīgs no attīstības scenārija. Ja 
siltumslodžu potenciālu izmanto, lai saražotu maksimāli daudz elektroenerģijas, 
tad iespējams saražot aptuveni 4800 GWh. Izmantojot atjaunojamos 
energoresursus (pamatā koksni), elektroenerģijas ražošanas apjomi ir ievērojami 
mazāki - aptuveni 3600 GWh. Kurināmā diversifikācijas scenārijā iespējams 
saražot aptuveni 4000 GWh elektroenerģijas. 
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Att. 4-2 Saražotās enerģijas apjomi koģenerācijas stacijās modelētajiem scenārijiem 

Maksimāli izmantojot CSS siltumslodžu potenciālu, iespējams 2010. gadā 
elektroenerģijas pieprasījumu nodrošināt ar iekšzemes ražošanu. Tālākajā periodā 
tas nav iespējams, jo prognozēts patēriņa pieaugums. Atjaunojamo energoresursu 
un diversifikācijas scenārijos nepieciešams lielāks elektroenerģijas importa 
īpatsvars. tomēr arī šie scenāriji ļauj palielināt pašnodrošinājumu par 40-60%. 
Salīdzinot ar bāzes scenāriju, kurināmā izmantošanas apjomi palielinās no 50% 
atjaunojamo energoresursu ii.mantošanas scenārija līdz 75% maksimāla 
siltumslodžu potenciāla izmantošanas gadījumā. Dabas gāzes izmantošanas 
īpatsvars svārstās no 70% atjaunojamo energoresursu izmantošanas scenārijā līdz 
96% maksimāla siltumslodiu potenciāla izmantošanas gadījumā. 
Bāzes scenārija gadījumā koģenerācijas stacijas saražo aptuve01 1.1 miljoni t C02 
emisiju. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas scenārijā šis skaitlis prakstiski 
nemainās, jo jaunajās koģenerācijas stacijās paredzt!ts izmantot biomasu. 
Vislielākais C02 emisiju apjoms ir maksimāla siltumslodžu potenciāla 
izmantošanas gadījumā - 2.25 miljoni t. Kurināmā diversifikācijas scenārijā C02 
emisiju apjoms ir 1.7 miljoni t. 
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Att. 4-3 Importētās elektroenerģijas apjomi modelētajiem scenārijiem 

Visaugstākā enerģijas cena (41.13 LVUMWh) ir atjaunojamo energor�sursu 
il.lllantošanas scenārijā, bet viszemākā (35.98 L VUMWh) - kunnāmā 
diversifikācijas scenārijā. 
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AtL 4-4 Enerģijas cenas salīdzinājums modelētajiem scenārijiem 

- Investīciju apjomi visos scenārijos ir līdzīgi un svārstās robežās starp 264 
miljoniem LVL atjaunojamo energoresursu lZlllllntošanas scenārijā līdz 274 
miljoniem LVL maksimāla siltumslodžu potenciāla izmantošanas gadījumā. 
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Salīdlinot investiciju apjomus ar uzstādīto jaudu un ražošanas apjomiem, var 
secināt, ka vislielākā.� īpatnējās izmaksas ir atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas scenārijā (2.3 milj. LYUMWel). bet vismazākās - maksimālas 
siltumslodzes potenciāla izmantošanas gadījumā (0.7 milj. L YUMWel). 

- Kā ļoti augsts riska faktors ir vērtējama kurināmā cena, nākamais ir investīciju 
izmaksas. Ekspluatācijas izmaksu izmaiņas uzskatāmas par nelielu riska faktoru, jo 
to īpatsvars ražošanas kopējās izmaksās ir neliels. Ja emisijas kvotas koģenerācijas 
stacijām būtu jāpērk, tad tās visai būtiski varētu ietekmēt enerģijas cenu fosilā 
kurināmā izmantošanas gadījumā. 

5 IETEIKUMI KOĢENERACIJAS POTENCIĀLA APGf!ŠANAI 

Enerģētika 1r svarīga tautsaimniecības noz:ire. kuru nevar analizēt un plānot atrauti no 
tādām noLTmīgām sfērām kā ārpolitika, kas saistīta ar pasaules valstu saimniecisko 
attīstību, ārējiem tirgiem un enerģijas cenām, un iekšpolitika, kur notiek mijiedarbība ar 
citām noLarēm un ietekmi uz sabiedrību. Tāpat enerģētika ir nesaraujami saistīta ar 
tehnoloģiju attīstību un ekoloģiju, kas ietver gan vides aizsardLības aspektus, gan resursu 
Jautājumus (skat. Au. 5-1 ). 

Sabjedrtba 
dzīves standarti 

riski 
veselība 

Cilas nozares 
darbaspēks 
invcstTcijas 

izmaksas 

f2li1ika 
atllstība un pētījumi 

starptautiskās attiecības 
apgldcs drošums 

� � dl
1 Enerļ:ēlika 1 

dl %
Au. 5·1 Enerģētikas nozares mijiedarbība 

.B.ll1wi 
kurināmais 

ūdens 
iLejvicla\ 

Apkārtējā yjdc 
gaiss 
ūdeņi 

klimats 

Eiropas Savienības jaunā enerģētikas politika izvirza sekojošas prioritātes: 
- iekšējā tirgus izveides pabeigšanu, 

- cīņu pret klimata iLmaiņām, 

- piegādes drošību. 

Alliecībā uz Latvijas enerģētikas nozares plānošanu un anīstību nākotnē, nepieciešams 
koncentrēties uz sekojošo: 

1. resursu pieejamība un apgādes drošība, 

2. enerģijas cena, 

3. ietekme uz vidi. 
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Reāli praksē nav iespējams risinājums, kurš ideāli izpildī1u visas trīs augs1ākminē1ās 
prasības, jo, tiklīdz kāda no tām Liek izvirzīta par absolūto prioritāti, !ā ievērojami liek 
zaudēts pārējās. Tā, piemēram, nav iespējams panākt maksimālu drošību vai vides 
aizsardzības prasību izpildi neinvestējot sistēmā un nepaaugstinot enerģijas cenu. 
Prioritārais enerģētikas politikas plānošanas uzdevums ir panākt līdzsvaru starp šīm trim, 
būtībā nesavienojamiem un savstarpēji iekšēji pretrunīgajiem faktoriem. 

Lai modelētu enerģētikas altis!ības scenārijus (skal. All. 5-2), nepieciešama in1egrē1a 
pieeja problēmām, kas ietver vairākus visai atšķirīgus auīstības virzienus. 

Sabiedrība; 
kultūra; 

izmaksa!; 
emisijas 

Pasaules ietekme: 

enerģijas cena!; 
tautsaimniecības attTstJba; 

ārējie tirgi 

Tautsaimniecība 

Enerģijas 

Enerģijas piegāde! 

Ietekme uz vidi 

Att. 5-2 Enerģētikas attīstības modelēšana 

Ekoloģija: 

apkārtēji vide: 

resursi 

Analizējot enerģētikas attīstības priorilā1es, ir skaidrs, ka viens atsevišķs faktors turpmāk 
nevar būt izteikta prioritāte. Svarīgākais uzdevums ir atrast līdzsvaru, jo īpaši tagad, kad 
Lai vijā enerģēukas problēmas ir saasinājušās - pieaugot elektroenerģijas patēriņam. trūkst 
bāzes jaudu, pieaug vides prasības, veidojas piegāžu riski, kas var apdraudēt drošību. 

Instrumenti. kā sasnieg! šo risinājumu, ir sekojoši: 

Latvijas un Baltijas integrācija Eiropas enerģētikas sistēmās: 

primāro energoresursu piegādes avotu diversifikācija; 

ģenerējošo jaudu palielināšana un to diversifikācija; 

energoefektivitātes paaugstināšana visos enerģijas piegādes posmos - ražošanā, 
pārvadē, sadalē, patēriņā. 
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5.1 Optimālais koģenerācijas potenciāla izmantošanas modelis 

Koģenerācija ir enerģētikas sektora būtiska sastāvdaļa, un tās potenciāla plašāka 
izmantošana efektīvi ļauj palielināt ģenerējošo jaudu īpatsvaru un palielināt saražotās 
enerģijas apjomus, savukārt pieejamās tehnoloģijas ļauj izmantot plašu primēro resursu 
spektru - gan dabas gāzi, gan naftas produktus, gan cieto kurināmo. Pozitīvs faktors ir 
atjaunojamo energoresursu (biomasas) izmantošanas iespējas. Vietējā kurināmā 
izmantošanas gadījumā tiek veicināta arī reģionālā amstlba. 

Lai izvairītos no riskiem, kas saistīti ar elektroenerģijas un primāro energoresursu importu, 
Latvijas enerģētikas politika ir izvirzījusi mērķi valsts pašnodrošinājuma ar ģenerējošām 
jaudām paaugsunāšana1. Pašnodrošinājuma līmenim ar elektroenerģiju uz 2012. gadu ir 
jāsasniedz 80%. bet uz 2016. gadu- 100% līmeni. 

Nozīmīga loma šī mērķa īstenošanai ir koģenerācips staciju auīslībai. Reālais 
koģenerācijas siltumslodžu potenciāls nav pietiekams šī mērķa izpildei (skat. Au. 5-3), 
tomēr tas var dot ievērojamu ieguldījumu energoapgādes pašnodrošinājumā. 
Koģenerācijas stacijām, atšķirībā no vēja un hidroelektrostacijām, ir iespējams pietiekami 
precīzi prognozēt darbības režīmu un izstrādi. 

No elektroenerģijas izstrādes un pašnodrošinājuma viedokļa izdevīgāk ir attīstīt 
koģenerācijas tehnoloģijas, kuras izmanto dabas gāzi, tomēr tās lielākais Uilkums ir 
politiskie un ekonomiskie (cenu) riski, kas saistīti ar vienīgā piegādātāja monopolstāvokli. 
Tāpēc koģenerācijas attīstību nākotne ieteicams balstīt uz iespējami lielu kurināmā 
dažādošanu, kas ierobežo, bet neizslēdz dabas gāzes izmantošanu. Alternatīva dabas gāzei 
koģenerācijā ir biomasa, kas ir vietējais kurināmais, kuru neskar politiskais risks, kā arī 
citi cietā kurināmā veidi - akmeņogles, kūdra u.c. 
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Att. 5-3 Koģenerācijas īpatsvars elektroenerģijas pašnodrošinājumā modelētajiem 
scenārijiem 
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lzvčlotie� kurināmo jaunām koģenerācijas stacijām ieteicams: 
- attīstīt biomasas koģenerāciju apdlivotās vietās, kur nav pieejama dabas gāLe, bet 

ir pietiekams siltumslodžu potenciāb; 

apdzīvotās vietās. kur pieejama dabas gāze, auīslTl biomasas izmantošanu CSS, 
kuru siltumslodžu potenciāls ir virs 5 MW jo mazas jaudas koģenerācijas stacijām 
krasi sadārdzinās tehnoloģiju izmak�as un ir zemāki rai.ošanas apjomi. Lielāku 
siltumslodžu (virs 20 MW) gadījumā nepieciešams detalizēti analizēt kurināmā 
piegādes loģistiku, jo ir iespējamas problēmas ar kurināmā piegādēm: 

- paralēli biomasas izmantošanai izskalīl kūdras izmantošanas iespējas - gan 
pamatkurināmā, gan piemaisījuma veidā; 

akmeQogļu izmantošanas gadījumā izskatīt iespčju kā piemaisījumu izmantot 
biomasu un/vai kūdru. 

No finansiālā viedok(a mazākas investīcijas uz uzstāclitās jaudas vienību nepieciešamas 
dabas gāzes tehnoloģijām. Cieto kurināmo izmantojošās tehnoloģijas ir ievērojami (vidēji 
divas reizes) dārgākas. To pašu var teikt arī par ekspluatācijas izmaksām. 

Savukārt kurināmā izmaksas dabas gāzes tehnoloģijām ir ievērojami augstākas nekā cieto 
kurināmo izmantojošajām. un kurināmā cena ir viens no galvenajiem riska faktoriem. 
Visjutīgākais variants alliecībā uz kurināmā cenas ietekmi uz enerģijas cenu un līdz ar to 
finanšu rādītājiem ir dabasgāzes izmantošana, JO šajā gadījumā kurināmajam ir  vislielākais 
īpatsvars enerģijas cenā (tuvu 70%). Tādiem cietā kurināmā veidiem kā oglčm un kūdrai ir 
ievērojami zemāka jutība pret cenas izmaiQU, jo to īpatsvars enerģijas cenā ir zemāks 
(aptuveni 35%) · 

Ievērojot iepriekšminētos pamatprincipus koģenerācijas staciju kurināmā izvēlē, tiek 
panākt\ kompromiss starp lētāku tehnoloģiju, bet riskanta kurināmā un dārgāku 
tehnoloģiju, bet mazāk riskantu un videi piemērotāku kurināmo. 

Koģenerācijas stacijas darbības rezultātā ietekme uz vidi izpaužas sekojošā veidā: 
- kā saimnieciskas darbības ietekme uz dabas teritoriju; 

- emisijas atmosfērā kurināmā sadedzināšanas rezultātā; 

izdedl.i un pelni cietā kurināmā sadedzināfanas rezultātā; 

ūdeQu un augsnes piesārQojums. 

Izmantojot atbilstošas tehnoloģijas ar aprīkojumu, ir iespčjams izpilclit ES un Latvijas 
normatīvo vides aktu pr.1sības attiecībā uz augstāk minētajiem vides p1esārQošanas 
veidiem. Jāņem vērā, ka investīcijas tehnoloģijās līdz ar to paaugstinās apgriezti 
proporcionāli plānotajam rezultātam - jo mazāks kaitējums videi, jo lielākas 
nepieciešamās investīcijas. 

Izvēloties jaunas potenciālās koģenerācijas stacijas būvniecības vietu. ir jāņem vērā 
aizsargājamo dabas teritoriju izvietojums un jāizvērtē elektrostacijas darbības ietekme uz 
tuvumā esošajām Natura 2000 teritorijām. 

Piedāvātais un darba ietvaros modelētais kurināmā diversifikācijas scenārijs vistuvāk 
atspoguļo augstāk minētos ieteikumus un sabalansē kurināmā dal.ādošanas. apgādes 
drošuma un vides faktorus. 
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5.2 leteiJ..11111i norma/Ivo aktu izstrlldi! 

!<oģenerācijas .sw�ijas d�rbība ir  ekonomiski pamatota, ja stacija aizvieto lielākus 1z�evumus. �un veidotos, jll katrs enerģija� veids (siltumenerģija un elektroenerģija) tiktu �ots atse�.
1
.
šķā avotā (katlu ��ā un

. 
konde?_

sādjas 
.�le�tr?stacijā). Tas nozīmē, ka gan siltumenerg1ja, gan elektroenerg1Ja kogenerāc1jas stacijās 1r Jāražo ar zemākām vai vismaz līdzvērtīgām izmaksām nekā nL\e\išķos avotos pie līdzīgiem nosacījumiem. 

'.� pamntl�elumu ko�enerācijas stacijā ral.otās siltumenerģijas izmaksu salīdzinManai 
jāizman

.
to sil

.
tum�nerģija� rai.oša

.
nas ilgter'.11iņa robežizmaksas katlu mājā. Sihumenerģijas 

cenas p1e(auJama1s maksimums jeb griesu koģenerācijā ir jānosaka atkarībā no kurināmā 
veida, J..o plānots izmantot konkrētajā koģenerācijas stacijā. 

�o�akot koģenerācijas elektroenerģijas iepirkuma cenas pie(aujamo maksimumu, ir Jap�eņem, ka. koģenerācijas elektrostaciju elektroenerģijas iepirkuma cenu griesti ir atbilstošā kurināmā kondensācijas staciju 1lgtermi1)a robežizmaksas. 

�ugstāk n�!nētie pamatprincipi ir atspoguļoti Koģenerācijas s1acijā sara!01ās srlfllmenerģ11
.
t1s 1111 koģeneriicijas stacijā ar ja11d11 1-irs četriem me�a1•aJiem .wra!otās elek1roe11erģ'!.as tarif11 aprēķinā.fonas metodikā (tllrpmāk Metodika), kura nosaka, ka elektroenerģ1Ja

.
s tarifs koģenerācijas stacijām ar uzstādīto jaudu virs četriem megavatiem ne�rīkst

. 
pārsme

_�
t eleki:.oenerģijas cenas etalonu. Savukārt aprēķinā tais siltumenerģijas tanfs kogenerāc1jas stacijām nedrīkst pārsniegt siltumenerģijas cenas etalonu. 

Pašreizi!j:ls . . 
�etodikas trūkums ir tāds. ka nav viennozīmīgi definēta eleJ..troenerģijas un 

s1humenerg1jas etalonu aprēķināšanas kārtība. Tiek definčt.s, kādi kurinām:l lietderības 
koe.ficie�ti jāi1ma�to aprēķinos. bet Metodika nenosaka, kādās proporcijās ir jābūt 
kunnām.a un pārčjām (kapitāla un ekspluatācijas) izmaksām. Tāpēc, darba autoram 
p1edalot1es, 1r sagatavoti ieteikumi detalizētākam enerģijas etalonu aprčķinam. 

Elektroenerj:ijas cenas etalonu aprēķina pi!c formulas: 

TEE= EKE + Ke + EE 

Tee - eleJ..troenerģijas cenas etalons, (Ls/MWh]: 
EKe-kurināmā J..omponentc, [Ls/MWh]: 
KE - kapitāla izmaksu komponente. (Ls/MWh]: 
EE- ekspluatācijas izmaksu komponente, (Ls/MWh] 

Kurināmā komponentes noteik;anai pielieto �adas formulas: 

EKe=C„e/Tļc 

CKE - J..urin:īmā cena enerģijas mčrvienībās, ļLVUMWhļ; 

11e - elektroenerģijas ražo�anas lietderības koeficients. (%]; 

Kapitala izmaksu komponenti nosaka atkarībā no izmantojamā kurināmā veida. 
Dabasgāzei: Ke = 18Q6"° 1 

Cietajam kurināmajam: Ke = 29Qe·003 
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( 5-3) 
( 5-4) 
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Ekspluatācijas izmaksu komponenti, nosaka atkarībā no izmantojamā kurināmā veida. 

Dabasgāzei: EE = 6Qe"°07 ( 5-5) 
Cietajam kurināmajam: � = 20Qe -0. l I ( 5-6) 

QE - koģeneracijas stacijā uzstādītā elektriskā jauda, [MW cl]. 

Siltumenerģijas cenas etalonu aprēķina pēc formulas: 

Ts = EKs + lPs 

Ts - siltumenerģijas cenas etalons; 
EKs - kurināmā komponenle, [Ls/MWh]; 
IPs - pastāvīgo izmaksu komponente, [Ls/MWh] 

Kurināmā komponenti aprēķina pēc sekojošas formulas: 

EKs=Ci.:EITJs 

TJs - siltumenerģijas ražošanas lie1derības koeficients, [%]; 

Pastāvīgo izmaksu komponenti aprēķina pēc sekojošām formulām: 
Dabas gāzei: 1Ps=5.5Qs.o°' 

Šķidrajam kurināmajam: 1Ps=6Qs·008 

Cietajam kurināmajam: 1Ps=20Qs -009 

Qs - uzstādīlli siltuma jauda, [MW..J. 

( 5-7) 

( 5-8) 

( 5-9) 

( 5-10) 

( 5-11)  

Koģenerācijas stacijas saražotās elektroenerģijas iepirkuma cenu aprēķina pēc formulas: 

TE= EKE+ lPi.:oo 
TE - koģenerācijas elektroenerģijas iepirkuma cena, [Ls/MWh]; 
EKE - kurināmā komponente, [Ls/MW]h; 
IPKOĢ - pastāvīgo izmaksu komponenle, [Ls/MWh]. 

Dabas gāzei: 

EKE = Ci.:El'lE 

IPi.:OĢ= 20 Elu .o.u 

Atjaunojamajiem energoresursiem un kūdrai: 

Oglēm: 

EKE= 0.8 CKEITJE 

IPi.:0<; = 39 EJu .o 1 

EKE = o. 1 cwTJE 
lPKOĢ = 33 Elu-01

Elu - koģenerācijas stacijā uzstādītā elektriskā bruto jauda. [MW]. 
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( 5-12) 

( 5-13) 

( 5-14) 

( 5-15) 

( 5-16) 

( 5-17) 

( 5-18) 

6 SECIN,\JUMI 

Darbā veikta Latvijas elektroenerģijas un siltumenerģijas palčriņa un piegādes analīze 
laika posmam no 1990. līdz 2006. gadam. alse,išķi uz.rādot kogeneracijā saražotās 
enerģ11as īpatsvarus. Pama1ojoties uz patēriņa tendenču un lo ie1ekmējošo faktoru analīzi, 
ir izstrādātas enerģijas palčnņa prognozes līdz 2025. gadam. 

Veik1!i detalizētā elektroenerģijas un �iltumenerģijas bilances analīzi parādīja. ka 
siltumenerģijas un elektroenerģijas ražo\anas vienotā procesā - koģenerācijā ir lietderīgi 
allistit gan no valsts elektroenerģijas piegādes drošības viedokļa, gan neizmantOlā 
siltumslodžu po1enciāla centralizē1ajās siltumapgādes sistēmās. 

11.včrtēti koģenerācijā izmantojamie kurināmie un pielietojamās tehnoloģijas, norādot un 
pama1ojo1 La1vijas apstāk(iem piemēro1ākos risinājumus. 

lzstrlidā1a metodika cen1ralizč10 sillumapgādes sis1ēmas siltumslodzes noteikšanai. kā 
izejas da1us izmantojot informāciju par palčrēto kurin11mā daudwmu. Šis paņēmiens var 
tikt izrnan101sjebkuras apdzīvotas vielas CSS siltumslodzes no1eikšana1 

Mclodika ir aprobēta novērtčjot centraltzClas sihumapgādes siltumslodzi Latvija kopum:! 
un lielākajās apdzīvotajās vielās. Jegūlie rezuhā1i lalāk izmantoli siltumslodžu polenciāla 
allislibas modelēšanai \'alsls mērogā. Reāli apgūstamais koģenerācijas potenciāls 1r 459.7 
MW, no kuriem 339.2 MW ir apkures vidējā. bet 120.5 MW karstā ūdens vidčjā 
siltumslodLe. 

Izveidots kogenerāci1as potem:iāla imit:īcijas moddis, izmantojot modulāro plānošanas 
ins1rumentu MESAP (Modular Energy Systcm Analysis and Plannmg Enviroment), kas 
pielāgot' Lnl' iJaS energoapgāde' sislčtna.\ Tparnībārn un ietver esošos un iespējamos 
tehnoloģiju veidus, kurināmos, ka :irī embiju \eidošanos. 

Pietlāvāli un modelē1i 4 Latvijas koģenerācijas polcnciāla attīstības scenāriji, kuros 
1101eikti nepieciešamie kurin1imā un enerģijas apjomi. sistēmas izmaksas. enerģijas cena un 
ietekme uz vidi. Je1eikts opumālais koģenerācijas potenciāla apgūšanas modelis La1vijas 
apstāk(iern. 

Darba rezultati ir ieviesti praksē, ilstrādājot t:ldus energē1ikas un vides polilikas 
dokumentus kā „Latvijas enerģčtikas allhtības pama1nos1ātlnes 2007.-20 16.", Latvijas 
pirmais energoefektivitātes rīcības pllins 2008. - 2010.gadam". kā ari pe1Tjumus 
„Elektroenerģijas ražošanas jaunu bāzes jaudu ieviešanas varianti", „Augslas efeklivilātes 
koģenerācijas potenciāla un l1i izmantofanas iespēju novērtējums Latvijā", „Siltumapgādes 
sistčmu energoefektivitāles uzlabojumu potenciāla i1.vērtēšana un priekšlikumu izstrāde 
aklivitāšu saraksta sagatavošanai nāko�ajam plānošanas periodam iekļaušanai Nacionrtlajā 
:mīstības plānā". 

Ieteikumi koģenerācijas a1balstam iestrādāti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas "Koģenerācijas stacijās sara/olās siltumenerģijas un koģenerācijas slacījās ar 
jaudu virs 4 megavatiem saražotā� elelmoenerģija.' tarifu aprēķmā.fana_s metodikā" un 
sagatavo1ajos grozījumos metodika'> piJn,eidošanai attiecībā uz siltumenerģijas un 
eleklroenerģijas cenas nmeikšanas kānību. 

Promocijas darba materiāli tiek izmantoli inženieru un maģistru studijās programmā 
„Centralizēlā siltumapgāde''. 
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