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Lai izprastu to, kas notiek zivju 
pārstrādes nozarē un uzņēmumos, 
nepieciešams piestāt 1. piestātnē 
un aplūkot šī brīža apstākļus, 
lai izvērtētu esošo situāciju 
uzņēmumā un nozarē. Tas nozīmē, 
ka vispirms ir jāiegūst pieejamie 
dati no atskaitēm, žurnāliem, 
dokumentācijas un pēc tam 
jāorganizē iespējamie dati no vides 
pārvaldības un energovadības 
sistēmas.

Datu iegūšana un vākšana ir 
darbietilpīgs, bet ļoti svarīgs 
uzdevums. To ieguve atšķiras gan 
ar to ieguves avotiem, gan formu 
un raksturojumu. Īpaši svarīgs 
nosacījums ir datu ticamība.
Esošās situācijas analīze zivju 
apstrādes uzņēmumos tiek veikta, 
apskatot, kur un cik daudz resursu 
tiek izmantoti zivju pārstrādes 
uzņēmumā, un veicot iegūto datu 
analīzi.

Datu ieguve un analīze ir pirmā 
piestātne ceļā uz pozitīvām 
pārmaiņām ražošanas uzņēmumā.

1. piestātne. Situācija zivju pārstrādes nozarē. Dati un to ieguve
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ZIVJU APSTRĀDES EFEKTIVITĀTES CEĻVEDIS 

1.1. Datu ieguves avoti

Sākumā neskaidrs varētu būt jautājums, ar ko vajadzētu sākt, ja 
uzņēmumā ir pieņemts lēmums veikt optimizācijas darbus. Lai spētu tos 
definēt, sākotnēji ir jāveic uzņēmuma esošās situācijas analīze, kas sākas 
ar ražošanas procesa apzināšanu. Zivju pārstrādes uzņēmumā procesus 
vienkāršotā veidā var iedalīt četrās lielās grupās (1.1. attēls).

Sākotnējās darbības iekļauj izejvielu pieņemšanu un pārbaudi. Pie-
gādātās zivis var būt gan svaigas, gan saldētas. Turpmākām darbībām ir 
iespējams izmantot svaigās vai atkausēt (atlaidināt) sasaldētās zivis, lai 
nodrošinātu to vieglāku sagriešanu un lai tās netiktu bojātas. Ja nu gadī-
jumā zivju turpmākā apstrāde nenotiek uzreiz, tad svaigās zivis tiek sasal-
dētas un nogādātas saldētavās. Kad zivis ir atkausētas, tās tiek mazgātas. 
Zivis mazgā, izmantojot izsmidzināšanas vai iemērkšanas paņēmienu. Pēc 
tam tās tiek sagrieztas un atbrīvotas no ražošanai nederīgajām daļām 
(galva, asakas, āda u.c.), izmantojot manuālas vai automātiskas metodes. 

Ražošanas procesā tiek ietvertas darbības, kuru specifiku nosaka 
galaprodukts. Latvijā visbiežāk izmantotie zivju produktu sagatavoša-
nas veidi ir kūpināšana, konservēšana un sālīšana. Pirmie divi ražošanas 
procesu posmi – sākotnējās darbības un ražošanas process – ir vissarež-
ģītākie, jo tie iekļauj vairākas apstrādes darbības, tāpēc šī ir tā vieta, kur 
rodas liels resursu patēriņš.

Pēdējais etaps iekļauj sagatavotā produkta iepakošanu, piemēram, 
zivju konservu pārstrādes uzņēmumā tie ir šādi: konservu aizvākošana, 
konservu kārbu mazgāšana, sterilizācija, dzesēšana, žāvēšana un iepa-
košana transportēšanai. Šajā posmā saražotais produkts tiek iepakots 
un sagatavots tālākai izplatīšanai drošā veidā.

Palīgdarbības ir darbības, kas tiek veiktas, lai rūpnīcā nodrošinātu 
nepieciešamos ražošanas apstākļus, tai skaitā iekļauj ražošanas iekārtu 
mazgāšanu un apkopi, katlumājas apkopi, atkritumu apsaimniekošanu, 
notekūdeņu attīrīšanu u.c. 

Iepriekš aprakstītie četri ražošanas procesa posmi parāda vienkār-
šotu pieeju procesiem, kas notiek uzņēmumā. Nākamais posms ir ana-
lizēt šos procesus padziļināti, apskatot katru atsevišķi, tādējādi labāk 
izprotot ražošanas procesus. 

1.1. att. Vienkāršota zivju pārstrādes uzņēmuma procesu shēma.

Sākotnējās
darbības 

Ražošanas
process 

Gala
darbības Palīgdarbības
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Efektivitātes vērtēšana un sākotnējo datu vākšana ir atkarīga no pra-
sībām, ko izvirza resursu (zivju, ūdens, enerģijas un materiālu) lietotājs, 
un aprēķinos izmantotajiem datormodeļiem. Izejas datu vākšanas process 
jāvērtē kā laikietilpīgs, darbietilpīgs un finansiāli ietilpīgs pasākumu kom-
plekss ar ļoti svarīgu rezultātu, no kura ir atkarīgs, kādā virzienā attīstī-
sies uzņēmums. Izejas datu kopas iegūšanas metodikas var būt atšķirīgas:

 • projektu datu apstrāde;
 • savākto statistikas datu apstrāde un selektīvo mērījumu izvēle;
 • monitoringa laikā veikto nepārtraukto mērījumu apstrāde.

1.1.1. Novērojumi un pārbaudes
Novērojumi un pārbaudes ietver gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu 

informāciju. Piemēram, lai izskaidrotu nesakritību starp aprēķinātajiem 
un reālajiem enerģijas ietaupījumiem, tiek pārbaudīta, piemēram, tehno-
loģisko iekārtu izolācijas kvalitāte. 

Veicot novērojumus un pārbaudes, tiek izmantota aptaujas anketa, 
taču arī šajā gadījumā bieži var ieviesties kļūdas, kas rodas, ja nepareizi 
tiek saprastas instrukcijas, uz jautājumiem vispār netiek atbildēts vai arī 
tiek sniegta nepatiesa informācija. Visa savāktā informācija ir jāapkopo 
un jāpārbauda, un speciālistam ir jāizvērtē tās kļūdas. Trūkstošo vai 
nepareizo datu vietā ir jāizmanto standarta vērtība vai arī jāveic atkār-
tota pārbaude.

Aptauja
Aptaujas ietver intervijas, dienasgrāmatas un aptaujas anketas. Šo 

metodi lieto, lai noteiktu darbinieku uzvedību, attieksmi un ieradumus 
attiecībā uz enerģijas patēriņu. Taču jāņem vērā, ka cilvēka pašnovēr-
tējums bieži vien nav objektīvs. Parasti, veicot aptaujas, tiek piesaistīti 
speciālisti. 

Intervijas ir veids, kā ātri iegūt informāciju. Slēgtajos jautājumos 
darbinieki izvēlas kādu no dotajiem atbilžu variantiem. Atvērtajos jau-
tājumos darbinieks brīvi atbild uz jautājumiem, un intervētājs var uzdot 
papildu jautājumus, lai novērtētu atbildi. 

Dienasgrāmata ir alternatīva intervijām. Darbiniekam vai uzņēmuma 
enerģētiķim katru dienu ir jāreģistrē kāda noteikta pasākuma vieta un 
laiks. Taču tas ar laiku kļūst apnicīgi, tādēļ jārēķinās, ka dienasgrāmatu 
var pildīt ne ilgāk kā divus mēnešus. 

Aptaujas anketas ir visvienkāršākais veids, kā savākt informāciju 
no liela daudzuma cilvēku. To apstrādei nepieciešams daudz mazāk 
laika nekā intervijām. Informāciju iespējams kodēt, tādējādi var veikt 
salīdzinājumu. 

Aptaujās rodas kļūdas, jo darbiniekiem ir tendence atbildēt uz jau-
tājumiem ar atbildēm, kuras viņiem šķiet vispareizākās. Citas kļūdas 
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rodas, ja jautājumi nav precīzi formulēti. Viens no kļūdu rašanās iemes-
liem ir gadalaiks, kad veic aptauju, jo dažreiz cilvēki vasarā nevar atcerē-
ties savu uzvedību apkures periodā. 

Pieredze rāda, ka uzņēmuma īpašnieki vai apsaimniekotāji bieži 
nevar atbildēt uz specifiskiem jautājumiem par tehnoloģijām un būv-
konstrukcijām, nevar atrast iepriekšējo gadu vai mēnešu pierakstus vai 
arī informācija atrodama citā vietā. 

Intervijas
Intervijas ar uzņēmuma speciālistiem ir efektīvs veids, kā skaidrot 

iegūtos datus. It īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad dati liecina par strau-
jām izmaiņām. Piemēram, ja pēkšņi pieaudzis elektroenerģijas patēriņš 
saldētavās, skaidrojums atrodams intervijā ar aukstumiekārtu apkalpo-
šanas speciālistu brīdī, kad viņš atceras, ka tajā dienā aukstumkameras 
durvis bija aizķērušās un tās nevarēja noslēgt līdz galam. 

Darbiniekus var intervēt paralēli mērījumu veikšanai, lai iegūtu 
dažāda veida informāciju un idejas turpmākiem uzlabojumiem:

 • informāciju par uzņēmuma tehnoloģiskās un energoapgādes sistē-
mas darbību tagadnē un pagātnē;

 • informāciju par tehnoloģiskās un energoapgādes sistēmas dar-
bības atbilstību vai novirzi no uzņēmuma iekšējām prasībām un 
noteikumiem;

 • informāciju par prasībām;
 • idejas, kā uzlabot tehnoloģiskās un energoapgādes sistēmas dar-

bību;
 • komentārus un ieteikumus. 

Darbinieku intervēšana ir ļoti atbildīgs uzdevums. Ir jāņem vērā, ka 
cilvēkiem ir tendence izlikties labākiem, nekā viņi ir patiesībā, tāpēc 
intervija jāveido tā, lai pēc iespējas izvairītos no sagrozītas vai pat nepa-
tiesas informācijas sniegšanas. Darbinieku intervēšanas ieteikumi arī 
ietver 5 K principu – Kur? Ko? Kā? Kas? Kad?.

Arhīvi un pieraksti
Vēsturiskie energopatēriņa dati par iepriekšējiem gadiem vai mēne-

šiem bieži ir iegūstami no energoavota vai elektroapgādes uzņēmuma, 
no grāmatvedības atskaitēm. Dati no arhīviem ir precīzāki. Rūpniecības 
uzņēmumos bieži veic izmaiņas, kuras ne vienmēr tiek fiksētas doku-
mentos, tāpēc reizēm arhīvos nav pēdējās rekonstrukcijas datu. Līdzīga 
situācija ir arī ar ēkām. Dažreiz vērojama nesakritība, kas rodas starp 
būvkonstrukciju termisko pretestību projektētajām un reālajām vērtī-
bām, jo projektētāji aprēķinos parasti izmanto drošības koeficientu, kā 
arī iespējamas būvmateriālu sastāva variācijas celtniecības laikā. Ļoti 
bieži visa informācija atrodas uzņēmuma galvenā enerģētiķa galvā  un 

tādos gadījumos uzņēmuma īpašniekam ir nepieciešams ieguldīt līdzek-
ļus, lai restaurētu  inženiertehnisko risinājumu ieviešanu un izmaiņas 
tehnoloģiskajos procesos.

1.1.2. Statistikas dati
Zivju apstrādes nozarē notiekošo visprecīzāk atspoguļo statistikas 

dati, kas ļauj ne tikai izvērtēt vēsturisko un esošo situāciju, bet arī prog-
nozēt nozares attīstību. Statistikas dati nozarē summējas no uzņēmumu 
atskaitēs iegūtās informācijas.

Zivju apstrādes nozare Latvijā ir maza, tomēr nozīmīga gan Latvijas 
ekonomiskajai attīstībai, gan vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot darba-
vietas, kā arī tradicionāla nozīme Latvijas kultūrā, saražojot Latvijai tik 
raksturīgo zivju produktu – šprotes. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes 
datubāzes datiem, 2018. gadā Latvijā bija 108 ekonomiski aktīvi uzņē-
mumi, kas darbojas kategorijā “Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pār-
strāde un konservēšana” [1].

1.2. attēlā ir redzams, ka Latvijā visvairāk tiek ražoti gatavi zivju 
izstrādājumi un konservi [2], kas jāvērtē pozitīvi no tautsaimniecības 
attīstības viedokļa, jo liecina, ka zivju izstrādājumiem pārstrādes procesā 
tiek pievienota vērtība. Šī tendence mazinās pēdējo desmit gadu laikā un 
signalizē par nepieciešamajām izmaiņām zivju pārstrādē Latvijā. 

Lai spētu nodrošināt konkurētspējīgu un efektīvu ražošanu, ražoša-
nas uzņēmumiem ir jāseko līdzi sava uzņēmuma sniegumam, vienmēr 
pieņemot lēmumus virzienā, kas stimulētu uzņēmuma attīstību. 

Viens no attīstību veicinošiem virzieniem ir ražošanas darbības opti-
mizācija, kaut arī  ražošanas optimizācija nav galamērķis, bet gan virzība 

1.2. att. Zivrūpniecībā saražotā produkcija [2].

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivju filejas, zivju gaļa bez asakām
Kūpinātas, žāvētas, kaltētas vai sālītas zivis
Gatavi zivju izstrādājumi un konservi (iesk. gatavos zivju ēdienus)

20
0

0

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

S
ar

až
ot

ās
 r

ūp
ni

ec
īb

as
 p

ro
du

kc
ija

s
re

al
iz

āc
ija

, t
ūk

st
. t

.

20
0

1
20

0
2

20
0

3
20

0
4

20
0

5
20

0
6

20
0

7
20

0
8

20
0

9
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18



1716

1. piestātne. Situācija zivju pārstrādes nozarē. Dati un to ieguveZIVJU APSTRĀDES EFEKTIVITĀTES CEĻVEDIS 

jeb process, uz kuru ir jātiecas. Tas nozīmē, ka jebkurā ražošanas uzņē-
mumā vienmēr ir iespējams meklēt optimizācijas pasākumu vietas, tās 
definēt, modelēt un veikt optimizācijas īstenošanas darbus. Ieviešot šos 
pasākumus, uzņēmums var ietaupīt finansiālos līdzekļus, kļūt videi un 
klimatam draudzīgāks, samazināt produkcijas cenu, kļūt konkurētspējī-
gāks tirgū un  draudzīgs patērētājam, aug uzņēmuma prestižs. 

1.2. Datu ieguves forma

Zivju apstrādes uzņēmumi atšķiras ar gatavo produkciju un tai ir 
pakārtoti ražošanas procesi. Lielos vilcienos tie atšķiras maz. Visbie-
žāk kopējā shēmā var iztrūkt kāda tehnoloģiskā iekārta. Piemēram, ir 
uzņēmumi, kuros netiek veikta zivju kūpināšana. Tad netiek uzstādīts 
dūmu ģenerators un tam nepieciešamās iekārtas un armatūra. Deta-
lizēti vispārīgs zivju apstrādes uzņēmuma ražošanas cikls ir parādīts 
1.3. attēlā.

Zivju ražošana un pārstrāde nav iedomājama bez jebkuras rūpniecis-
kas ražotnes palīgiekārtām (energoavota, aukstuma avota un saspiesta 
gaisa avota), kas nodrošina tehnoloģisko iekārtu darbināšanu, procesu 
parametru nodrošināšanu un resursu izmantošanas efektivitāti. Visiem 
ražošanas procesiem ir nepieciešama aukstumenerģija, siltumener-
ģija un elektroenerģija, tomēr ne visiem vajag saspiestu gaisu, speci-
fiskas dūmgāzes un citas zivju ražošanas un pārstrādes palīgiekārtas 
(sk. 1.4. attēlu). Svarīgākais veiksmīgas darbības nodrošināšanai ir 
energoavots, kas vienkāršākajā gadījumā ir katlumāja, bet sarežģītākie 

1.3. att. Detalizētas zivju apstrādes shēmas piemērs.

Zivju
transportēšana

Saldēšana Atkausēšana Šķirošana

Mazgāšana Sagatavošana Kūpināšana Konservēšana

Sterilizācija Iepakošana Izplatīšana

enerģijas avoti varētu būt enerģijas ražošanas tehnoloģiju kombinācija, 
piemēram, koģenerācija un saules tehnoloģijas.

Nosakot ražošanas procesus individuāli, var  atvieglot turpmāko 
darbu, analizējot datus un nosakot primārās optimizācijas vietas 
uzņēmumā. Svarīgi ir saprast sava uzņēmuma ražošanas specifiku, jo 
apstrādes procesi un darbības starp uzņēmumiem var atšķirties, arī 
izmantotās tehnoloģijas mēdz būt dažādas. Šīs dažādības ir atkarīgas 
no vairākiem faktoriem, piemēram, uzņēmuma automatizācijas līmenis, 
izmantoto tehnoloģiju specifika un saražotais galaprodukts. Izprotot, 
kādi konkrēti procesi notiek uzņēmumā, ir iespējams pāriet pie nākamā 
posma – datu vākšana.

1.2.1. Tehnoloģiskās darbības dati
Kad ir apzināti uzņēmumā notiekošie ražošanas procesi,  tiek apska-

tītas resursu plūsmas katrā no tiem. Resursu plūsmu noteikšana ražoša-
nas uzņēmumā ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai varētu analizēt 
datus un veikt uzlabojumus pārstrādes uzņēmumā. Ir divas galvenās 
resursu plūsmas, kas raksturo uzņēmuma darbību: ieejošā un izejošā 
(1.5. attēls). Galvenās ieejošās resursu plūsmas zivju pārstrādes ražo-
šanas procesā ir elektroenerģija, siltumenerģija, izejmateriāli (tai skaitā 
iepakojums) un ūdens. Turpretī galvenās ražošanas procesā radītās 
izejošās resursu plūsmas ir ražošanas blakusprodukti, atkritumi, notek-
ūdeņi, dūmgāzes, darva un pelni.

Šajā nodaļā uzsvars tiek likts uz ieejošām resursu plūsmām, turpretī 
izejošās plūsmas, kas rodas ražošanas procesa laikā un ir būtisks ražo-
šanas parametrs, tiks apskatītas turpmākās piestātnēs.

1.4. att. Palīgiekārtas zivju ražošanas un pārstrādes procesa nodrošināšanai.
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1.5. att. Resursu ievaddati un izvaddati esošajai ražotnei.
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Elektroenerģijas patēriņš
Lai ilustrētu tehnoloģiskās darbības datus, izvēlēts piemērs ražoša-

nas procesu elektroenerģijas patēriņa vērtēšanai. Analizējot elektro-
enerģijas patēriņu uzņēmumā, svarīgi saprast, kādos procesos tā tiek 
patērēta un kuras tehnoloģijas patērē šo resursu visvairāk. Elektro-
enerģija lielākoties tiek izmantota saldētavu darbības nodrošināšanai 
un atkausēšanai, kā arī zivju malšanai, griešanai, konservu kārbu aizvā-
košanai, apgaismojumam, ventilācijai, siltumenerģijas ražošanai un citu 
apstrādes procesu nodrošināšanai. 1.6. attēlā ir parādīts elektroener-
ģijas gada patēriņš dažādos tehnoloģiskos procesos  zivju pārstrādes 
uzņēmumā.

Kā redzams 1.6. attēlā, tad lielākā daļa elektroenerģijas tiek patērēta 
saldēšanai, katlumājā un ražošanas procesu darbībām. Tādējādi šie pro-
cesi varētu būt galvenie posmi, kuros iespējams veikt energoefektivitā-
tes uzlabošanas pasākumus. 

Saldētavas ir īpaši svarīgas pašā ražošanas procesā ne tikai zivju 
kvalitātes nodrošināšanai, bet arī tāpēc, ka tās patērē būtisku elek-
troenerģijas apjomu – 60 % līdz 70 % no elektroenerģijas saldēšanas 
vajadzībām. Tieši tāpēc efektīvas un ekonomiski pamatotas siltumizo-
lācijas uzstādīšana saldētavas kamerām ir kļuvusi par nepieciešamību, 
lai spētu nodrošināt energoefektīvu saldētavu darbību un nodrošinātu 
saldēto zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus [3]. Lielā elektrības 
patēriņa dēļ zivju apstrādes uzņēmumu pārstāvjiem un saldētavu lieto-
tājiem ir stimuls nodrošināt siltumizolācijas uzstādīšanu. Viens no lielā 

1.6. att. Elektroenerģijas gada patēriņa piemērs dažādu tehnoloģisko procesu 
nodrošināšanai. 
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elektroenerģijas patēriņa galvenajiem iemesliem ir saldētavu sliktā sil-
tumizolācija. Kā papildu iemeslu var minēt hermētiski nenoslēgtās saldē-
tavu durvis. Dažus no šiem trūkumiem var novērst, un tas nekavējoties 
samazinātu elektroenerģijas patēriņu par 20 %.

Tomēr patēriņa absolūtās vērtības ne vienmēr ļauj izdarīt pilnvērtī-
gus un visaptverošus secinājumus. Lai izmantotu šo parametru tālākai 
datu analīzei un salīdzināšanai, ir nepieciešams absolūto indikatoru 
(šajā gadījumā elektroenerģijas patēriņu noteiktā laikā posmā) pār-
vērst par relatīvo indikatoru. Indikatoru izvēle un lietojums aplūkots 
2. piestātnē.

Siltumenerģija
Cits būtisks ražošanas resurss ir siltumenerģija. Visbiežāk sil-

tumenerģiju izmanto siltā ūdens sagatavošanai, ko izmanto zivju 
mazgāšanā, sadzīves vajadzībām un apkurei, sasaldētas produkcijas 
atkausēšanā, kas ir atkarīgs no izmantotās tehnoloģijas specifikas, 
piemēram, atkausēšanu var veikt, izmantojot silto gaisu vai siltu ūdeni 
(iegremdējot vai izsmidzinot). Turpretī pašas jaunākās tehnoloģijas 
tirgū piedāvā atkausēšanu veikt ar mikroviļņu tehnoloģiju, tādējādi 
ūdens šajā procesā nav nepieciešams. Tomēr jāmin, ka tehnoloģija 
ir salīdzinoši jauna un dārga, kas ir ekonomiski izdevīgi tikai lielām 
zivju apstrādes rūpnīcām. Siltumenerģija tiek izmantota arī konkrēta 
produkta ražošanā – kūpināšanai. Siltumenerģija nereti tiek izman-
tota konservu kārbu sterilizācijai.

1.7. att. Siltumenerģijas gada patēriņš dažādu tehnoloģisko procesu 
nodrošināšanai.
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1.7. attēls atspoguļo siltumenerģijas patēriņu zivju apstrādes uzņē-
mumā. Var redzēt, ka procesi, kuros siltumenerģija tiek patērēta 
visvairāk, ir ražošanas cehs, kur notiek zivju apstrādes un produkta saga-
tavošanas darbi. Zīmīgs siltumenerģijas patēriņš ir arī zivju atkausēšanā 
izmantotā tehnoloģiskā tvaika ražošana. Kā arī enerģija tiek patērēta 
komunālo pakalpojumu (ūdens uzsildīšana, telpu apsilde) nodrošināšanai.

Ražošanas procesos siltumenerģija var tikt izmantota dažādu tempe-
ratūru amplitūdā, līdz pat 180 °C (sterilizācija). Turpretī izejošo plūsmu 
temperatūra var sasniegt līdz pat 200 °C (aizejošās dūmgāzes no katlu-
mājas). Siltumenerģijas nesējs var būt ūdens, tvaiks un gaiss. 1.8. attēlā 
ir parādīti dažādi siltumenerģijas procesi, izmantotais siltumnesējs un 
atbilstošās temperatūras.

1.9. attēls shematiski parāda, kuros procesos tiek izmantota siltum-
enerģija un tās atlikumu izmantošana, kas konkrētajā piemērā tiek 
ražota uzņēmumam piederošā katlumājā. Gadījumā, ja uzņēmumam nav 
savas katlumājas, tad siltumenerģija tiek saņemta no centralizētās sil-
tumapgādes sistēmas.

Siltumenerģijas patēriņš ir būtisks resurss, kas tiek izmantots zivrūp-
niecībā. Pie liela siltumenerģijas patēriņa nereti rodas arī būtiski siltuma 
zudumi, kas ir mērāmi 7–10 % apmērā. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams 
nodrošināt atbilstošos tehnoloģiskos risinājumus siltuma ražošanā un 
pārvadīšanā, lai samazinātu potenciālos siltuma zudumus. Daži no ietei-
kumiem siltuma zudumu samazināšanai zivju apstrādes rūpniecībā ir:

 • norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu samazināšana;
 • ražošanas procesu siltuma zudumu samazināšana;

1.8. att. Siltumnesēju temperatūras diapazons dažādos ražošanas un 
administratīvajos procesos.
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 • siltuma sadales sistēmas (pārsvarā tvaika) zudumu samazinā-
šana;

 • siltuma atgūšana no tehnoloģiskajiem procesiem un atkārtota 
izmantošana u.c.

Norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu samazināšana galveno-
kārt saistīta ar ražošanas cehu ārsienu un jumta pārsegumu siltumizo-
lāciju, logiem un durvīm. Veicot siltumizolācijas iestrādi un nomainot 
logus un durvis, siltuma zudumi ievērojami samazinās.

Viens no risinājumiem siltuma patēriņa un kaitīgo emisiju samazi-
nāšanai kūpināšanas kamerās ir atkārtota dūmu izmantošana. Parastā 
kūpināšanas metodē dūmus no dūmu ģeneratora izmanto tūlīt pēc sade-
dzināšanas, savukārt attīrīto dūmu metodē dūmus pēc kūpināšanas 
apstrādā šķidrajā fāzē (piemēram, lai noņemtu nevēlamās kaitīgās vielas, 
darvu un pelnus). Izmantojot saspiestu gaisu, attīrītie dūmi pēc tam tiek 
reģenerēti kā dūmi slēgtā kontūrā un lietoti kūpināšanas procesā. Dūmu 
attīrīšanas process sākas ar sadedzināšanu, kurā neapstrādāta šķelda tiek 
sadedzināta kontrolētā pirolīzes procesā. Radītajiem dūmiem pievieno 
ūdeni, lai tos varētu pārstrādāt. Kad dūmi un ūdens tiek apvienoti, notiek 
fāžu atdalīšana, nevēlamā darva nogrimst un tiek atdalīta, izmantojot 
sedimentāciju un filtrēšanu. Atlikusī daļa ir attīrīts primārais dūmu kon-
densāts – dispersija, kas satur šķidrumu un cietas vielas. Lai no primārā 
dūmu kondensāta iegūtu aromātiskus dūmus, ar saspiesta gaisa palīdzību 
no gāzes, pilieniem un cietajām daļiņām izveido maisījumu. 

Lai samazinātu siltuma zudumus no siltuma pārvades sistēmas, 
ir rūpīgi jāizolē visi siltuma pārvades cauruļvadi. Īpaši būtiski tas ir 

1.9. att. Zivju pārstrādes uzņēmuma siltuma un tā atlikumu izmantošanas 
principiālā shēma.
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tvaika sistēmas cauruļvadiem, kuru siltumnesējam ir augsta tem-
peratūra un līdz ar to arī augstāki siltuma zudumi apkārtējā vidē. 
Alternatīvs risinājums ir tvaika sistēmas nomaiņa uz karstā ūdens sis-
tēmu, ja tehnoloģiskais process ir pielāgojams zemākas temperatūras 
izmantošanai. 

Galvenais priekšnosacījums šādai atkārtotai siltuma izmantošanai ir 
pieejamā siltuma daudzuma un siltuma patēriņa salāgošana. Ir jāidenti-
ficē visas siltuma plūsmas, kas tiek novadītas apkārtējā vidē (piemēram, 
aizejošās dūmgāzes, siltums, kas rodas no saldēšanas iekārtu kompre-
soriem, notekūdeņi u. tml.), kā arī uzņēmumā nepieciešamais siltuma 
daudzums. Zivju pārstrādes uzņēmumos ir gan siltuma pieprasījums pēc 
zema potenciāla siltumenerģijas (piemēram, zivju atsaldēšanai, katlā 
ievadītā gaisa priekšsildīšanai, karstā ūdens sagatavošanai darbinieku 
vajadzībām, apkurei), gan augsta potenciāla pieprasījums (piemēram, 
mazgāšanas procesiem, produkcijas termoapstrādei, konservu kārbu 
karsēšanai u.c.). Zema potenciāla pieprasījuma segšanai atgūto siltumu 
bieži vien var izmantot tieši (bez siltummaiņiem) vai netieši (izmantojot 
siltummaiņus). Augsta potenciāla siltuma patēriņa segšanai atgūtā sil-
tuma potenciālu paaugstina, izmantojot siltumsūkni, kas ir izmaksu ziņā 
intensīvāks risinājums.

Galvenais siltuma atgūšanas ierobežojošais faktors ir siltuma pie-
prasījuma neesamība konkrētos periodos, piemēram, vasarā, kad nav 
nepieciešama ēku apkure. Šo faktoru ir iespējams risināt, atgūto siltum-
enerģiju pārdodot citiem patērētājiem, piemēram, privātmājām, blakus 
esošajiem uzņēmumiem vai centralizētajai siltumapgādei.

Ūdens
Zivju apstrādes uzņēmumos ūdens ir viens no svarīgākajiem patē-

rētajiem resursiem. Tas lielākoties tiek izmantots galvenā izejmateriāla 
(zivs) apstrādes sākotnējos posmos, kur svaigās zivis tiek mazgātas un 
saldētās zivis atkausētas. Vēl ūdens resurss var tikt izmantots gatavo 
konservu mazgāšanā, lai atbrīvotos no ražošanas netīrumiem. Ūdens 
tiek izmantotas arī iekārtu un telpu apkopē.

1.10. attēlā ir parādīts ūdens patēriņš zivju apstrādes uzņēmumā. 
Vislielāko ūdens patēriņu sastāda pats konservēšanas cehs, tāpēc, ievie-
šot ūdens patēriņa samazinošus pasākumus, visvairāk vajadzētu kon-
centrēties tieši uz šo procesu. Atbilstoši arī izmaksas šajā procesā būs 
vislielākās.

Labāko pieejamo tehnoloģisko paņēmienu (LPTP) vispārējs pielieto-
jums tiek pamatots ar iespējām samazināt materiāla un ūdens patēriņu, 
samazinātu notekūdeņu rašanos apstrādē un tīrīšanā. Piemēram, nosa-
kot procesa ūdens kvalitāti un optimizētu materiāla/produkta atgūšanu 
no ūdens, gan tīra ūdens atkārtotu izmantošanu [4]. 

1.10. att. Ūdens patēriņa pieprasījuma sadalījums pa sektoriem pēc B kategorijas 
piesārņojošās atļaujas datiem un maksimālās iespējamās izmaksas.
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1.11. att. Vides un ekonomiskie ieguvumi saistībā ar ūdens patēriņa samazināšanu.
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Mazāka
gruntsūdeņu
noplicināšana
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enerģijas
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LPTP nosaka tīrīšanā samazināt kontaktu ūdenim ar materiālu, pie-
mēram, optimizējot sausās tīrīšanas lietošanu (gaiss). Dažādas sausās 
tīrīšanas tehnikas izmantošana palielina procesā radušos vielu reģe-
nerācijas un pārstrādes potenciālu. Tas savukārt samazina enerģijas 
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patēriņu, kas nepieciešams ūdens sildīšanai, mazgāšanai un mazgāšanas 
līdzekļu lietošanai [4].

Zivju konservēšanas nozares tipiskais ūdens patēriņš ir 15 m3/ tonna 
zivju [5]. Tāpēc ieteikums ir izmantot sauso transportēšanu. Sausā 
transportēšana ne tikai samazina ūdens patēriņu, bet arī samazina orga-
nisko daļu nonākšanu notekūdeņos, palielinot zivju subproduktu dau-
dzumu, ko iespējams pārdot zivju miltu vai dzīvnieku barības ražošanai 
[6]. 1.11. attēlā ir parādīti ieguvumi, kas tiek sasniegti, samazinot ūdens 
patēriņu ražošanas procesos.

Ūdens resurss ražošanā tiek izmantots visos posmos, tāpēc arī tā gala 
patēriņš ir vērā ņemams. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams ieviest pasāku-
mus, kas samazina ūdens resursu izmantošanu. Tādā veidā ir iespējams 
gūt gan vides, gan ekonomiskos ieguvumus.

Izejmateriāli
Zivrūpniecībā viennozīmīgi galvenā izejviela ir zivis. Ražošanā vis-

biežāk izmanto nelielu daļu no plašā sugu klāsta: siļķes un reņģes. Gal-
venais izejmateriāls nāk no saldūdens avotiem, akvakultūrām, Baltijas 
jūras un Atlantijas okeāna.

Nozīmīgi izejmateriāli ražošanas procesā ir izmantotās piedevas. To 
klāsts var būt ļoti plašs, tas ir atkarīgs no galaprodukta un izmantotās 
receptes. Visbiežāk izmantotās piedevas ir eļļa, tomātu mērce, tomātu 
pasta, sāls un etiķis. Mazāk izmantotās piedevas ir dilles, krustnagliņas, 
koriandrs, lauru lapas, kaltēti burkāni, cukurs, ķiploku pulveris, malta 
sarkanā paprika, sinepju sēkliņu ekstrakts, grūbas, pipari, sīpoli, milti 
un citas piedevas.

Kā trešā lielā izejmateriālu grupa ir iepakošanai izmantotie mate-
riāli. Lielākoties šie materiāli ir metāla kārbas, plastmasas iepakojumi, 
kartona kastes, plēves, metāla un kartona vāki. Papildus tam izmanto arī 
etiķetes un uzlīmes.

Zudumi, kas var rasties izejmateriālu kategorijā, ir galvenokārt sais-
tīti ar atlikumiem, kas veidojas veselu zivju ķidāšanas procesā, kuru 
tālāk būtu iespējams izmantot kā izejvielu blakusprodukta ražošanā. 
Šos zudumus iespējams mazināt, ieviešot automatizētus procesus zivju 
sākotnējā apstrādē.

1.2.2. Monitoringa dati
Jo vairāk datu tiek iegūts, jo lielākas ir iespējas veikt analīzi un 

izstrādāt pasākumus ražotnes darbības efektivitātes uzlabošanai. 
Monitoringa dati ir izmantojami dažādos veidos. Piemērs par sal-
dētavu darbības analīzi ar monitoringa datu palīdzību ir aprakstīts 
5. piestātnē.

1.2.3. Tiešie mērījumi
Tiešie mērījumi ir vislabākā metode, jo tā ir visobjektīvākā. Tomēr 

to lieto gadījumos, kad nepietiek datu uzņēmuma darbības vērtēšanai, 
jo tiešajiem mērījumiem bieži ir gadījuma raksturs un tā ir salīdzinoši 
dārga metode. Viens no svarīgiem objektiem zivju pārstrādes uzņēmumā 
ir katlumāja, kuras darbības energoefektivitātes vērtēšanā nepieciešami 
tiešie mērījumi.

Zivju apstrādes uzņēmumu katlumāju raksturojums
Lai analizētu zivju pārstrādes uzņēmumu energoefektivitātes 

paaugstināšanas potenciālu, kas saistīts ar katlumāju rekonstruk-
ciju, apkopota pieejamā publiskā informācija par uzņēmumu galve-
najiem ražošanas procesiem, iekārtām, enerģijas un ūdens patēriņu, 
kā arī radītajiem notekūdeņiem. Analizēti 30 dažādi zivju apstrādes 
uzņēmumi, kuriem piešķirtas B kategorijas piesārņojošās darbības 
atļaujas. 

Aptuveni puse no apskatītajiem uzņēmumiem nodarbojas ar zivju 
konservu ražošanu. Šajos uzņēmumos būtisks ražošanas process ir zivju 
kūpināšana, kas tiek veikta kūpināšanas kamerās, kas sastāv no dūmu 
ģeneratora un siltuma ģeneratora. Vislielākais zivju pārstrādes uzņē-
mums Latvijā ir SIA “Gamma A”, kas saskaņā ar piesārņojošās darbības 
atļauju [7] pieņem 15 tūkstošus tonnu svaigu un saldētu zivju un saražo 
ap 60 miljoniem konservu kārbu gadā.

1.12. attēlā redzams, ka lielākā daļa zivju konservu ražotāju ir nelieli 
uzņēmumi un gadā pārstrādā mazāk nekā 5000 tonnu svaigu vai saldētu 
izejvielu. Uzņēmuma lielums jāņem vērā, novērtējot energoefektivitātes 
potenciālu.

Aptuveni 27 % jeb 8 no apskatītajiem uzņēmumiem nodarbojas ar sal-
dētu zivju produktu ražošanu. Tehnoloģiskie procesi šajos uzņēmumos 

1.12. att. Zivju pārstrādes uzņēmumu sadalījums pēc ražotās produkcijas veida.
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būtiski atšķiras no cita veida zivju pārstrādes uzņēmumiem, jo tajos lie-
lāko enerģijas patēriņu veido dzesēšanas un saldēšanas iekārtas. 

Mazāku zivju pārstrādes uzņēmumu īpatsvaru (17 %) veido citu 
gatavās zivju produkcijas (piemēram, krabju nūjiņu un citu surimi 
izstrādājumu) ražotāji, kuru gatavajā produkcijā neietilpst konservi. Divi 
uzņēmumi, SIA ,,Venta FM” [8] un biedrība „Kurzemes Zvejniecības Ražo-
tāju Organizācija” [9], pārstrādā zivju pārstrādes atlikumus nepārtikas 
zivju miltos un zivju eļļā. Ražošanas galvenie procesi ir cietās proteīn-
masas daļu atdalīšana no šķidruma, ko tālāk sadala eļļā un notekūdeņos. 
Cietā frakcija tiek žāvēta un samalta.

1.13. attēlā apkopota informācija par uzņēmumu katlumājās uzstā-
dīto siltuma ražošanas iekārtu jaudām. Apkopojumā nav ietvertas 
siltuma ģeneratoru un citu ražošanas iekārtu jaudas. Redzams, ka 
lielākajā daļā no apskatītajiem uzņēmumiem uzstādīto katlu jauda 
nepārsniedz 5 MW. Tikai divos uzņēmumos – SIA “Gamma A” un SIA 
“Līcis 93” Kolkas zivju pārstrādes cehā – katlumājas kopējā jauda ir 
lielāka par 10 MW [7], [10]. Viens no labās prakses piemēriem ir uzņē-
mums SIA “Brīvais Vilnis” [11], kurā siltuma ražošanai izmanto šķeldu 
divos tvaika katlos DKVR-6,5-13 ar kopējo jaudu 7 MW. Abiem tvaika 
katliem ir uzstādīti dūmgāzu ekonomaizeri. Četros no apskatītajiem 
uzņēmumiem, kas pārsvarā nodarbojas ar saldēto zivju produkcijas 
ražošanu, nav uzstādītas sadedzināšanas iekārtas ēku apkurei un sil-
tuma ražošanai.

1.14. attēlā redzams kurināmā patēriņa sadalījums analizēto zivju 
pārstrādes uzņēmumu katlumājās. Lielāko daļu siltumenerģijas ražo, 
izmantojot dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi. Katra piektā katlu-
māja par kurināmo izmanto koksni un tikai 4 % – kūdru un akmeņogles.

1.13. att. Pārskats par zivju pārstrādes uzņēmumu katlumājās (KM) uzstādīto 
iekārtu jaudu.
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Lai paaugstinātu siltuma avota izmaksu un enerģijas patēriņa efekti-
vitāti, potenciālie energoefektivitātes pasākumi meklējami trīs dažādos 
virzienos:

1. kurināmā nomaiņa;
2. siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana;
3. siltuma patēriņa samazināšana.

Mērījumi katlumājā. Piemērs
Tiešie mērījumi katlumājā visbiežāk tiek organizēti, lai noteiktu katlu 

darbības lietderības koeficientu. Parasti tas tiek noteikts ar netiešās 
energobilances palīdzību. Katla lietderības koeficients tiek aprēķināts, 
izmantojot 1.1. formulu:

 ζ, = 100 – q2 – q3 – q4 – q5 – q6, %, (1.1.)
kur
ζ, – katla lietderības koeficients, %;
q2 – siltuma zudumi ar dūmgāzēm, %;
q3 – ķīmiski nepilnīgas sadegšanas siltuma zudumi, %;
q4 – mehāniski nepilnīgas sadegšanas siltuma zudumi, %;
q5 – siltuma zudumi apkārtējā vidē, %;
q6 – siltuma zudumi ar izdedžiem, %.

Siltuma zudumus nosaka, aprēķinos izmantojot tiešo mērījumu rezul-
tātus. Katlu darbināšanas un apkalpošanas organizēšana atšķiras. No 
tās ir atkarīga katla darbības energoefektivitāte un kurināmā pārtēriņš. 
Ļoti bieži sastopami gadījumi, kad cieto kurināmo (parasti šķeldu vai 
malkas pagales) padod manuāli un par to ir atbildīgs operators. Šķeldas 
padošanas sistēmu iedarbina un aptur katla operators, vadoties pēc 
tvaika spiediena un vizuāli vērojot transportiera darbību, un novēršot 
šķeldas padeves traucējumus (1.15. attēls). 

1.14. att. Kurināmā patēriņš zivju pārstrādes uzņēmumu katlumājās.  
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Parasti katlumāja ir aprīkota ar monitoringa iekārtām (1.15. attēls), 
ar kuru palīdzību ir iespējams noteikt aktuālo informāciju par:

 • uz ražošanu padotā tvaika daudzumu;
 • dūmgāzu temperatūru pirms ekonomaizera;
 • dūmgāzu temperatūru pēc ekonomaizera;
 • gaisa temperatūru pēc ekonomaizera;
 • turpgaitas temperatūra uz pilsētas siltumapgādi;
 • atgaitas temperatūru no pilsētas siltumapgādes.

Tomēr bieži ir sastopami gadījumi, ka mērītie parametri netiek pie-
rakstīti un saglabāti ne manuālā, ne automātiskā veidā. 

Pilnīgam un objektīvam zivju pārstrādes uzņēmuma katlumājas 
izvērtējumam nepieciešams veikt lokālus mērījumus, lai noteiktu katlu 
darbības lietderības koeficientu.  Veikti vairāki mērījumi katlumājā pie 
dažāda izmantotā kurināmā.

Katla lietderības koeficientu parasti nosaka, izmantojot netiešo 
metodi atbilstoši standarta LVS EN 12952-15 metodikai. Metode paredz 

1.15. att. Katlumājas vadības sistēmu kopums.

Katlumājas monitoringa sistēma

Katla vadības sistēma Kurināma padošanas sistēma

Katlumājas vadības
sistēmu kopums

siltuma zudumu noteikšanu un attiecināšanu uz kurināmā enerģijas vie-
nību. Papildus katlumājas analīzē tiek lietoti šādi standarti:

 • skābekļa tilpuma koncentrācija: LVS EN 14789 (2006); 
 • oglekļa monoksīda masas koncentrācija: LVS EN 15058 (2006); 
 • slāpekļa oksīdu masas koncentrācijas: LVS EN 10849 (2001);
 • paraugu ņemšana: LVS EN 14778 (2011); 
 • paraugu sagatavošana: LVS CEN/TS 14780 (2005); 
 • mitruma saturs kurināmajā: LVS CEN/TS 14774-3 un 14774-2 

(2010); 
 • pelnu saturs kurināmajā: LVS CEN/TS 14775 (2010); 
 • kurināmā sadegšanas siltums: LVS CEN/TS 14918 (2010).

Skābekļa (O2), oglekļa dioksīda (CO2), oglekļa monoksīda (CO) 
un slāpekļa oksīdu (NO+NO2) saturs dūmgāzēs, kā arī dūmgāzu 

1.1. tabula
Katlu lietderības koeficienta noteikšanai  

izmantoto mēriekārtu piemērs

Parametrs Apzīmējums Mēriekārtas nosaukums

O2, CO2, CO un NOx koncentrācija 
dūmgāzēs

O2, CO2, 
CO, NOx

Dūmgāzu analizators 
Testo 350

Dūmgāzu temperatūra pēc 
ekonomaizera

Td2
Dūmgāzu analizatora  
Testo 350 K tipa termopāris

Dūmgāzu temperatūra pirms 
ekonomaizera

Td2

K tipa termopāri ar HOBO U12-012 datu 
logeriem

Gaisa temperatūra pēc 
ekonomaizera

Tg2

Tvaika temperatūra izejā no katla Ttv

Gaisa temperatūra pirms 
ekonomaizera

Tg1
HOBO U10-001 datu logeri

Āra gaisa temperatūra Tag

Turpgaitas ūdens temperatūra uz 
pilsētu

Tturp
PT100 temperatūras sensori ar  
HOBO U12-006 datu logeriemAtgaitas ūdens temperatūra no 

pilsētas
Tat

Pelnu saturs kurināmajā Ad
Mufeļkrāsns Nabertherm L3/11/320 un 
svari Precisa XB 120A

Mitruma saturs kurināmajā Mar
Žāvēšanas skapis Ecocell 55 un  
KERN 572 svari

Kurināmā zemākais sadegšanas 
siltums

d
zQ Kalorimetrs IKA-Werke C 2000 un  

svari Precisa XB 120A
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temperatūras mērīšanas piemērs dūmvadā pirms dūmsūcēja redzams 
1.16. attēlā.

Mērījumu laikā kurināmā paraugus parasti ņem aiz kurināmā pado-
šanas lentes pirms ievadīšanas katlā ar intervālu vienu reizi 20 minūtēs, 
bet pelnu paraugus – no pelnu konteineriem (1.16. attēls). Kurināmā 
paraugu analīzes var veikt Rīgas Tehniskās universitātes akreditētā 
Vides monitoringa laboratorijā. Laboratorijas apstākļos pelnu paraugiem 
analizē degošās frakcijas īpatsvaru, lai noteiktu siltuma zudumus nepil-
nīgas sadegšanas rezultātā.

Mērījumu dati
Lai atspoguļotu mērījumu iespējas, tika veikti pilottesti katlumājā ar 

tvaika katlu. Mērījumi tika veikti, katlam strādājot reālos apstākļos fak-
tiskās patērētāju slodzes segšanai. Mērījumu laikā zivju apstrādes uzņē-
muma katlumājā iegūtie tiešo mērījumu dati dūmgāzu un tvaika plūsmās 
grafiski ilustrēti 1.17., 1.18. un 1.19. attēlā.

1.16. att. Mērījumu/paraugu ņemšanas vietas.

Mērījumu/paraugu
ņemšanas vietas

Dūmgāzu ķīmiskā sastāva un temperatūras

Pelnu parauga ņemšanas vietaKurināma parauga ņemšanas vieta

Analizējot pilottesta rezultātus, tika konstatēta paaugstināta skā-
bekļa koncentrācija, kas saglabājās 15 % līmenī, un augsta dūmgāzu 
temperatūra – 260 °C līmenī. Tas liecina par katla darbību ar pazeminātu 
degšanas lietderības koeficientu, gaiss tiek padots daudz vairāk nekā 
nepieciešams un tas atšķaida dūmgāzes. Savukārt dūmgāzes tiek dze-
sētas nepilnīgi un tam varētu būt vairāki iemesli. Piemēram, viens no 
visbiežāk sastopamajiem cēloņiem, kāpēc nenotiek pilnvērtīga siltumap-
maiņa starp dūmgāzēm un ūdens-tvaika maisījumu caurulēs, ir netīras 
katla sildvirsmas.

Tvana gāzes koncentrācija ir augsta. Tas liecina par ķīmiski nepilnīgu 
sadegšanu katla kurtuvē. CO koncentrācija svārstās plašā diapazonā, 

1.17. att. O2 koncentrācijas un dūmgāzu temperatūras izmaiņas testa laikā.
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brīžiem tā pārsniedz emisijas koncentrācijas zemāko vērtību 5 reizes. 
Tas liecina, ka kurtuvē kardināli jāmaina degšanas procesu organizācija, 
it īpaši saistībā ar augsto skābekļa koncentrāciju, t.i., lieka – degšanas 
procesā neizmantota – gaisa padevi. Grūti skaidrojamas ir arī slāpekļa 
oksīdu augstās koncentrācijas, kas varētu būt saistītas ar termisko slā-
pekļa oksīdu veidošanos augstas temperatūras apstākļos kurtuvē. 

Katla tvaika ražība pilottesta laikā mainījās, nemainoties tvaika spie-
dienam. Tas neietekmēja emisiju koncentrācijas izmaiņas dūmgāzēs.

Katla siltuma bilances aprēķinu rezultāti, izmantojot mērījumu datus, 
apkopoti 1.2. tabulā. Sakarā ar to, ka mērījumi tika veikti vairākos atkār-
tojumos, tad aprēķinos izmantotas mērījumu vidējo parametru vērtības.

Lai izvērtētu pirmos nepieciešamos energoefektivitātes pasākumus 
katla lietderības koeficienta paaugstināšanai, svarīgi ir sākt ar lielāko 
siltuma zudumu. Vizuāla visu katla siltuma bilances siltumenerģijas 
komponenšu īpatsvara ilustrācija sniegta 1.20. un 1.21. attēlā.

Siltuma zudumi ar aizejošām dūmgāzēm ir nepieļaujami lieli. Parasti 
tie ir 10–12 % diapazonā. Tas nozīmē, ka katru stundu, diennakti, mēnesi 

1.19. att. Tvaika ražība un tvaika spiediens izejā no katla.
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Katla darbības mērījumu apstrādes rezultāti

Parametri Mērījuma rezultāti 

Testa sākums: 12:30

Testa beigas: 13:30

Testa ilgums: 1h

Tv, apkārtējas vides temperatūra °C 12,0

Kurināmā veids - Koksnes šķelda

Qnet.P.ar, zemākais sadegšanas siltums MJ/kg 14,8

Ad, pelnu saturs kurināmajā % 1,7

Mar, mitruma saturs kurināmajā % 18,0

Pelnu kušanas temperatūra °C 1350

Emisiju parametri

Aash, degoša frakcija pelnos % 0,8

O2 koncentrācija % 15,5

CO2 koncentrācija % 5,2

CO koncentrācija ppm 288

CO pie 6 % O2 dūmgāzēs mg/Nm3 2163

NOx koncentrācija ppm 74

NOx pie 6 % O2 dūmgāzēs mg/Nm3 560

Td, dūmgāzu temperatūra °C 275

Tvaika daudzums (uz ražošanu) t/h 1,50

Tvaika spiediens bar 7,2

Tvaika temperatūra °C 168

ζ, Efektivitāte % 59,5

q2, ar aizejošam dūmgāzēm % 34,3

q3, ķīmiski nepilnīgas sadegšanas % 0,37

q4, Mehāniski nepilnīgas sadegšanas % 0,03

q5, apkārtējā vidē % 5,4

1.20. att. Katla siltuma bilance. Ievadītais siltums.
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13,90

0,2

Kurināmā ķīmiskais siltums, %
Pievadītā gaisa fiziskais siltums, %
Kurināmā fiziskais siltums, %
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0,37

Lietderīgais siltums, %
Siltuma zudumi ar aizejošām dūmgāzēm, %
Siltuma zudumi apkērtējā vidē, %
Mehāniski nepilnīgas degšanas siltuma zudumi, %

34,25
59,5

1.21. att. Katla siltuma bilance. Izvadītais siltums.
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un gadu viena ceturtā daļa no kurināmā tiek nelietderīgi izmesta atmos-
fērā. Ekspertu pieredze liecina, ka nepietiks ar katla vienkāršu ieregulē-
šanu tā darbībai dažādās slodzēs.

1.3. Datu ieguves raksturojums

1.3.1. Datu ticamība
Lai arī, lietojot tiešo mērījumu metodi, ir novērojamas nenoteik-

tības (literatūrā vēsturiski šis termins ir mainījies, iepriekš bija 
sastopams jēdziens kļūda), tā kopumā sniedz precīzāku priekšstatu 
par uzņēmuma darbību un iespējamās kļūdas ir mazākas nekā citām 
metodēm. 

Lielāko pieļaujamo kļūdu nosaka pētījumu mērķis. Ļoti būtiska ir 
mērījumu sistēmas precizitāte. 

Pirms tiek veikti mērījumi, ir jānosaka, vai mērījumu sistēma atbilst 
šādiem nosacījumiem:

 • mērījumu sistēmas precizitāte atbilst pētījuma mērķa sasniegša-
nai un simulācijas modeļa prasību izpildei;

 • mērījumu sistēmas datu vākšanas drošums izslēdz datu zaudēša-
nas iespējamību;

 • datu kopas lielums ir optimāls un nepasliktina datu apstrādes 
iespējas;

 • darbinieku kvalifikācija atbilst mērījumu sistēmu profesionālai 
lietošanai un apkalpošanai;

 • mērījumu sistēmas uzstādīšanas, kalibrēšanas un datu apstrādes 
laika grafiks ir reāls;

 • visi svarīgākie mērāmie parametri ir viegli pārbaudāmi un skaid-
rojami. 

Visā mērījumu veikšanas laikā notiek kontrole un pārbaude, lai 
izslēgtu cilvēkfaktora ietekmi uz mērījumu datiem, piemēram, netiek 
veiktas izmaiņas mērījumu sistēmā. 

Visi mērījumi ir ar mazāku vai lielāku nenoteiktību. Jāņem vērā gan 
mēriekārtu un novērotāja radītās nenoteiktības, gan arī nenoteiktības 
mērījuma objektā (piemēram, saules starojuma ietekme uz temperatū-
ras devēju) un aprēķinos (piemēram, noapaļojot iegūtos lielumus).

Ja ir vairākas nenoteiktības vienlaikus, tad galīgo nenoteiktību definē 
kā kvadrātsakni no visu nenoteiktību kvadrātu summas. 

Mērāmais lielums ir precīzi jādefinē, kā arī jāformulē, kādos apstāk-
ļos un kā tiks veikts mērījums. Visi mērījumi ir aptuveni, tādēļ, dodot 
mērījuma skaitlisko vērtību, ir jāmin arī iespējamā nenoteiktība. Neno-
teiktības noteikšanas piemērs parādīts 1.3. tabulā.

1.3.2. Datu efektivitāte
Lai pārliecinātos par iegūto datu efektivitāti un lietderību, tiek veikta 

vienkāršota analīze, lai ieskicētu virzienus, kam veltīt pirmo un galveno 
uzmanību un kas varētu pagaidīt un tiktu analizēts vēlāk.

Kad dati par elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens patēriņu un 
izmanto izejvielu apjomu ir iegūti, šos datus ir iespējams analizēt dažā-
dos veidos. Ieskatam 1. piestātnē ieskicēta visvienkāršākā datu analīze.

Cēloņseku diagramma
Datu analīze ļauj saprast, vai patērētais resursu apjoms ir atbils-

tošs normām un vai tas nepārsniedz labākā pieejamā tehnoloģiju 
paņēmiena (LPTP) rādītājus, kas kalpo par līmeņatzīmi. Viens no datu 
analīzes piemēriem ir cēloņseku diagramma, kas ļauj noteikt procesu 
vai posmu, kurā ir nepieciešami uzlabojumi. Ražošanas procesam šī 
metode analizē iekļauj šādus parametrus: metodes, materiāli, iekārtas, 
mērījumi, daba un personāls. Lai izmantotu šo metodi, pirmais solis ir 
noteikt aktuālu problēmu, kuru būtu nepieciešams risināt. Risināmās 
problēmas uzņēmumos var būt dažādas, piemēram, blakusproduktu 

1.3. tabula 
Nenoteiktību analīzē izmantotie lielumi un to raksturojumi 

gāzes kondensatora parametru mērījumiem

Mērāmie lielumi Xi
Novērtējums 

xi

Standarta 
nenoteiktība 

U(xi)

Jutības 
koeficients 

Ci

Standarta 
nenoteiktības 
komponente  

Ui (Nko)

Ieguldījuma
indekss, %

Ūdens temperatūra 
pēc kondensatora 
t1k, °C

59,1 0,058 198 11,5 49

Ūdens temperatūra 
pirms kondensatora 
t2k, °C

55,6 0,058 -198 -11,5 49

Ūdens plūsma 
kondensatora 
kontūrā Gk, m3/h 

170 0,58 3,5 2,03 2

Kondensatora 
jauda Nko, MW

850

Kondensatora jaudas noteikšanas standartnenoteiktība Uc (Nko) = 16,4
Kondensatora jaudas noteikšanas paplašinātā nenoteiktība U (Nko) = 27,06

Kondensatora jaudas noteikšanas relatīvā paplašinātā noteiktība Urel (Nko) = 3,2 %
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apjoms, elektroenerģijas patēriņš, ūdens resursu patēriņš utt. Tālāk tiek 
noteikts, kā katrs no parametriem veicina problēmu, ko nepieciešams 
risināt.

Turpmāk tiks apskatīts konkrēts piemērs par problēmu, kas ir 
aktuāla lielos zivju apstrādes uzņēmumos – liels ūdens resursu patēriņš. 
Sasniedzamais mērķis – samazināt ūdens patēriņu tehnoloģiskajos pro-
cesos. Cēloņseku diagramma ūdens resursu ietaupījumam ir parādīta 
1.22. attēlā.

Cēloņseku diagramma parāda, ka, lai samazinātu ūdens patēriņu, ir 
svarīgi gan izmantot noteiktas instrukcijas, gan apmācīt darbiniekus. 
Iespējams ražošanas procesā tiek izmantotas novecojušas tehnoloģijas 
vai arī kādā posmā ir būtiski ūdens zudumi. Šis piemērs parāda, ka nav 
viena noteikta problēmas risinājuma. Bieži vien tas sastāv no vairākiem, 
kurus, ieviešot praksē, tiek sasniegts uzlabots rezultāts.

Kad ir noteikti iespējamie cēloņi, kas ir veicinājuši problēmas raša-
nos, tad turpmākā analīze iekļauj būtisko cēloņu risināšanu.

Piemērs par ūdens patēriņa samazināšanu
Zivju konservēšanas nozarē tipiskais ūdens patēriņš ir 15 m3/tzivis, 

turpretī, ieviešot LPTP, ūdens patēriņu varētu samazināt līdz 7 m3/tzivis.
Analizējot ražošanas procesā izmantotos ūdens patēriņa datus no 

nozarē strādājoša uzņēmuma (konservu ražošana) viena gada laikā (sk. 
1.23. attēlu), redzams, ka ūdens patēriņš vairākkārt pārsniedz vidējo 
patēriņu nozarē, kas jau norāda, ka ir nepieciešami uzlabojumi ūdens 
patēriņa paradumos.

1.22. att. Cēloņseku diagrammas “asaka” problēmai: samazināt ūdens 
resursu patēriņu.

 

 

Metodes Instrukciju (izmantošanas
pamācības) trūkums  

MateriāliIekārtas

Mērījumi Daba Personāls

Ūdens
zudumi 

Pievadītais
ūdens apjoms 

Kļūdaini
mērījumi 

Informācijas
trūkums 

Neregulāri
mērījumi 

Apmācību
trūkums 

Ūdens
plūsma 

Novecojušas
tehnoloģijas 

Ūdens datu
trūkums 

 

Ūdens
piesārņojums  

Augsnes
piesārņojums  

Pieņemot, ka cena par ūdens patēriņu ir vidēji 0,02 eiro/m3, tad 
to ir iespējams samazināt no 0,64 eiro/m3/tzivis uz 0,3 eiro/m3/t zivis. 
Gadījumā, kad tiek ieviesti LPTP pasākumi, sasniedzot patēriņu 
7 m3/ tzivis, ir iespējams samaksu par ūdens patēriņu samazināt līdz pat 
0,14 eiro/ m3/tzivis.

Šāda veida resursu izmantošanas samazinājums nodrošina ne tikai 
resursu, bet arī ekonomisko ietaupījumu. Samazinot patēriņu atbilstoši 
vidējam rādītājam nozarē, uzņēmums, kas apstrādā 1000 tonnu zivju 
viena gada laikā, būtu iespējams ietaupīt 2600 eiro, bet, ieviešot LPTP 
pasākumus, varētu ietaupīt līdz pat 4200 tūkstošiem eiro viena gadā 
laikā (sk. 1.4. tabulu).

Nosakot potenciālos uzlabojumus, ir jāņem vērā, ka tos ir iespējams 
veikt no dažādiem skatu punktiem, veicot uzlabošanas darbus, kas sais-
tīti ar tehnoloģijas nomaiņu, ar tehnoloģijas optimizācijas darbiem, gan 
arī cilvēkfaktoriem. Kā daži no iespējamajiem uzlabojumiem varētu būt 
šādi:

 • uzglabāšanas procesā – slēgtais cikls atsaldēšanas ūdenim un dze-
sēšana no kondensatoriem;

 • atsaldēšanas procesā – atsaldēšana ar siltu ūdeni, atsaldēšana 
ar mitru gaisu, ūdens atkausēšanas sistēma un atkārtota ūdens/
ledus mikstūras lietošana;

 • mazgāšanas procesā – ūdens smidzinātāju optimizācija un smidzi-
nātāju iestatīšana uz retāku mazgāšanu.

Datu analīze sniedz iespēju izvērtēt, vai resurss tiek izmantots racio-
nāli, un atrast vājās vietas uzņēmumā, kuras būtu iespējams optimizēt. 
Šādā veidā uzņēmums kļūst videi draudzīgs, jo resursi tiek patērēti 
saudzīgāk, kā arī, veicot uzlabojumus, ir iespējams iegūt ekonomiskus 

1.23. att. Iespējamais ūdens patēriņa samazinājums ražošanas uzņēmumā – 
konservu ražošana.
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ieguvumus. Uzņēmums kļūst pievilcīgāks arī patērētājam, jo parāda, ka 
tam rūp saražotā produkta kvalitāte jau no pirmajiem izejvielas apstrā-
des posmiem.

Kad ir noteikti ražošanas procesa posmi, iegūti dati un veikta to 
analīze, tad var veikt nākošo soli – uzlabošanas pasākumu īstenošanu. 
Tomēr jāatceras, ka uzlabošanas iespēju ir daudz, tehnoloģijas attīstās, 
tāpēc ir svarīgi pēc noteikta laika posma veikt monitoringus, lai spētu 
identificēt, vai uzlabojumi ir sekmīgi ieviesti un kādi varētu būt turpmā-
kie optimizācijas darbi.

1.4. tabula 
Iespējamie izmaksu ietaupījumi, ieviešot LPTP pasākumus, 

lai samazinātu ūdens patēriņu

Scenārijs Izmaksas, eiro/gadā

Iespējamais izmaksu samazinājums pie 15m3/tzivju 2600

Iespējamais izmaksu samazinājums pie 7 m3/tzivju 4200 

1.24. att. Mazgāti zivju konservi.
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Kad dati ir savākti, laiks pievērsties 
zivju apstrādes uzņēmuma 
darbības vērtējumam un izvēlēties 
raksturlielumus, indikatorus, 
faktorus un parametrus, kas ļauj 
saprast, kā analizēt uzņēmumā 
notiekošos tehnoloģiskos procesus, 
salīdzināt uzņēmuma darbības 

rādītājus ar citām zivju apstrādes 
ražotnēm un prognozēt attīstības 
iespējas un virzienus.
Indikatoru ieviešana ir nepieciešama 
dažādos zivju apstrādes līmeņos: 
nozares līmenī, uzņēmuma vadības, 
tehnoloģisko procesu, atsevišķu 
iekārtu un resursu līmenī. 

Kādi varētu būt zivju apstrādes 
uzņēmuma darbības uzlabojumi? 
Lai to noskaidrotu, no iegūtajiem 
datiem jāiegūst pareizie indikatori. 
Cik zinātniski pamatoti būs indikatori, 
tik precīza būs informācija par 
darbības uzlabojumiem.

2. piestātne. Indikatori zivju apstrādē

A
k m

e ņ r a g a  b ā k a



Datu analīzei ir svarīgi noteikt 
mērķi, lai izvēlētos indikato-
rus, kas ir saistīti savā starpā ar 
šķērskrusteniskām saitēm. Galve-
nais ir atrast precīzos indikatorus, 
kas raksturo vērtēšanas uzdevumu 
un indikatoru saites.
Datu analīzes mērķis ir veikt 
materiālu un enerģijas plūsmas 
analīzi, noteikt, kāda ir ražošanas 
procesu un tehnoloģiju darbības 

efektivitāte, un noteikt savstarpējās 
sakarības starp izejmateriālu, 
energoresursu (kurināmā, 
siltumu un elektroenerģiju), 
ūdens patēriņu, lai modelētu šī 
brīža situāciju un pasākumus 
efektivitātes paaugstināšanai. Lai 
sasniegtu mērķi, vienmēr ir svarīgi 
izvēlēties piemērotus, specifiskus 
veiktspējas rādītājus, no kuriem 
daži varētu būt indikatori, kas 
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ietver efektivitāti un procesa ievad-
datus un izvaddatus, piemēram, 
īpatnējo resursu patēriņu: 
īpatnējo elektroenerģijas patēriņu 
MWhel/tprodukcijas, īpatnējo ūdens 
patēriņu m3/tprodukcijas, īpatnējo 
siltumenerģijas patēriņu MWhth/
tprodukcijas, īpatnējo zivju izejvielu 
patēriņu tizejviela/tprodukcija, u.c.
Par piemēru var apskatīt 
gadījumu, kad zivju apstrādes 

uzņēmuma īpašnieks vēlas no-
skaidrot, kādi varētu būt ražotnes, 
saldētavas vai katlumājas 
darbības uzlabojumi. Tāpēc no 
1. piestātnē iegūtajiem datiem 
jāizvēlas indikatori, kas raksturo 
katlumājas darbību. Šoreiz tie 
ir energoefektivitātes, vides un 
klimata, kā arī ekonomiskie indi-
katori saistībā ar salīdzināmajiem 
un darbības mērķindikatoriem.   

ekonomiskie

skaidrojošie

izsvērtie un

vides un klimata

energoefektivitāte
s

indeksētie

aprakstošie

darbības

absolūtie

relatīvie

vadības
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2.1. Raksturojošie indikatori

Atkarībā no izmantošanas veida indikatori tiek iedalīti trīs grupās:
 • ekonomiskie indikatori, kas raksturo uzņēmuma ekonomisko dzī-

votspēju un iespējamos attīstības virzienus;
 • vides indikatori, kas ietver gan ekoefektivitāti un vides pārvaldī-

bas sistēmas raksturojumu, gan arī ietekmes uz klimata pārmai-
ņām mazinājumu;

 • energoefektivitātes indikatori, kas ir izcelti kā svarīgākie uzņē-
mumā, jo tiem ir būtiska nozīme zivju pārstrādes uzņēmuma attīs-
tībā no inženiertehniskā viedokļa.

2.1.1. Energoefektivitātes indikatori
Nepietiek tikai ar energopatēriņa un citu ar to saistītu datu savāk-

šanu. Uzņēmuma energopārvaldība jeb energovadība ietver datu analīzi. 
Lai to veiktu pilnvērtīgi, izvēlas indikatorus, kas ne tikai raksturo situā-
ciju ražotnē, bet arī dod iespēju salīdzināt situāciju starp enerģijas lie-
totājiem pašā uzņēmumā un ārpus tā, respektīvi, ar līdzīgiem objektiem 
ārpusē. Visprecīzāk energosektora situāciju raksturo energoefektivitā-
tes indikatori [1], [2], [3].

Energoefektivitātes indikatoru pareiza izvēle un aprēķins ir aktuāls 
jautājums jebkurā valstī. Eiropas Savienības dalībvalstīs ir pieņemta 
kopēja metodika energoefektivitātes uzlabojumu noteikšanai makro-
līmenī un sektoriālajā līmenī. Šī metodika nosaka energoefektivitātes 
indikatoru klasifikāciju pēc dažādām pazīmēm. Energoefektivitātes indi-
katoru definīcija un skaidrojums ir ļoti sarežģīts, tāpēc ir uzmanīgi jāiz-
vēlas indikators un tā izteiksmes veids, cik vien iespējams, atvieglojot to 
interpretāciju.

Šobrīd Eiropā tiek piedāvāti apmēram 180 dažāda veida energoefek-
tivitātes indikatori, kuri ir nepieciešami dažādu energoefektivitātes 

2.1. att. Energoefektivitātes indikatorus raksturojošie faktori.
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Tehniski – 
ekonomiskā ietekme

paaugstināšanas pasākumu identifikācijai, vērtēšanai un īstenošanai 
(sk. 2.1. att.) [4]:

 • apmēram 30 attiecas uz energointensitāti;
 • apmēram 70 attiecas uz patēriņa vienību vai īpatnējo patēriņu;
 • apmēram 80 attiecas uz tehniski ekonomisko ietekmi.

Katru indikatoru aprēķina trīs enerģijas veidiem: kopējam enerģijas 
patēriņam, energoresursu, ietverot kurināmo, siltumenerģiju un elektro-
enerģiju. Lielāko daļu indikatoru izsaka absolūtās un relatīvās vienībās 
kā tehniski ekonomisko indikāciju (bāzes gada indikators ir vienāds 
ar 1) vai procentos no bāzes gada patēriņa. 

Energoefektivitātes indikatoriem vissvarīgākie ir inženiertehniskie 
un ekonomiskie efektivitātes pamatnosacījumi [5], [6]:

 • ekonomiskā efektivitāte: attīstīta ražošana, labāki dzīves stan-
darti ar to pašu vai mazāku enerģijas apjomu, kā arī samazināts 
CO2 emisiju līmenis;

 • tehniski ekonomiskā efektivitāte: īpatnējais enerģijas patēriņa 
samazinājums (ar tehniskiem uzlabojumiem no izmaiņām darbi-
nāšanā, objekta vadības uzlabošanā) attiecas gan uz ekonomis-
kiem, gan arī tehniski ekonomiskiem indikatoriem.

Energoefektivitātes indikatori valstiskā līmenī
Energoefektivitātes indikatori, kurus nosaka, lai raksturotu energo-

efektivitāti valstī, ir makroindikatori un mikroindikatori [7].
Makroindikatorus attiecina vai nu uz ekonomiku kā vienotu vese-

lumu, vai atsevišķiem sektoriem:
 • uz galvenajiem sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, mājsaim-

niecība);
 • uz apakšsektoriem (rūpniecības nozares, dzīvojamais un pašval-

dību ēku sektors);
 • uz galvenajiem patērētājiem (apkure, karstā ūdens apgāde, venti-

lācija un gaisa kondicionēšana, ražošanas tehnoloģija). 
Mikroindikatorus definē mikroekonomikas līmenī – institūciju līmenī 

(uzņēmums, pašvaldība, namu apsaimniekotāji utt.). Mikroindikatorus 
ņem no institūciju atskaites datiem, turklāt šie konkrētie uzņēmumi 
pārstāv sektoru, apakšsektoru vai galapatērētāju, tā iegūstot vērtējumu 
makrolīmenim.

Energoefektivitātes mērķindikatori
Divas energoefektivitātes indikatoru kategorijas ir noteiktas saskaņā 

ar to izmantošanas mērķiem:
 • no vienas puses, indikatori apraksta esošo enerģijas patēriņa 

līmeni un iespējas paaugstināt energoefektivitāti – tos dēvē par 
aprakstošajiem indikatoriem;
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 • no otras puses, indikatori skaidro faktorus, kas ietekmē ener-
goefektivitāti, tās lomu esošā energopatēriņa lielumā un 
turpmākajā attīstības procesā, – tos sauc par skaidrojošajiem 
indikatoriem.

2.1.2. Ekonomiskie indikatori
Uzņēmuma ekonomisko indikatoru klāsts ir ļoti plašs. Tie atšķiras 

ar lietojuma un raksturojuma pazīmēm, piemēram, izmaksu indika-
tori raksturo produkta konkurētspēju, darbības ekonomiskie indi-
katori identificē ražotnes problemātiskās vietas, kurām ir jāpievērš 
galvenā uzmanība, investīciju indikatori ilustrē tehnoloģiju ievieša-
nas  nepieciešamību, īpatnējie resursu izmaksu indikatori raksturo 
ne tikai to materiālu, ūdens un enerģijas cenas, bet arī tehnoloģisko 
procesu organizāciju utt. Šajā monogrāfijas sadaļā galvenā uzma-
nība ir pievērsta uzņēmuma ekonomiskajiem energoefektivitātes 
indikatoriem. 

Ekonomiskie energoefektivitātes indikatori
Viens no ekonomisko energoefektivitātes indikatoru veidiem ir ener-

ģijas patēriņa vai tā izmaiņu attiecība pret ekonomiskajiem rādītājiem, 
piemēram, siltumenerģijas patēriņa samazinājuma izmaksām, kas attie-
cinātas pret ieguldījumiem energoefektivitātes pasākumos (MWh/ eiro). 
Ne tikai valsts, bet arī rūpniecības uzņēmuma diennakts, nedēļas, 
mēneša atskaitēs nosaka ekonomisko energoefektivitātes indikatoru – 
energoefektivitāti attiecina pret šī paša laikaposma apgrozījumu vai 
konkrētām izmaksu pozīcijām. Energointensitāte raksturo energoražī-
gumu uzņēmumā, nozarē un valstī [8].

Tehniski ekonomiskie energoefektivitātes indikatori
Tehniski ekonomiskais energoefektivitātes indikators ir enerģijas 

patēriņa attiecība pret kādu fizikālu lielumu vai lietotāja vienību, kas 
raksturo enerģijas patērētāju, piemēram, zivju apstrādes uzņēmuma 
produkcijas vienību (MWh/tprodukcijas) vai ēku siltumenerģijas patēriņš, 
attiecināts pret fizikāliem lielumiem (apsildāmo telpu kWh/m2 vai 
kWh/ m3). Pēdējo sauc par vidējo vienas vienības energopatēriņa energo-
efektivitātes indikatoru [9].

Tehniski ekonomiskie energoefektivitātes indikatori skaidro 
noteikta laika perioda enerģijas patēriņa atšķirības, kas radušās 
kādas darbības izmaiņu (kvantitātes efekts) un patēriņa vienības 
izmaiņu (patēriņa vienības efekts) rezultātā. Šādu vērtēšanu veic, lai 
piegādātu augstvērtīgus datus rezultātu analīzes modelim, ar kura 
palīdzību nosaka sasniegtā enerģijas patēriņa samazinājumu. Sva-
rīga ir enerģijas patēriņa vienības efekta analīze, izlemjot, ko darīt ar 

tādiem efektiem, kas nav tieši saistīti ar enerģijas taupīšanu, piemē-
ram, ražošanas izmaksas, attiecinātas pret procesu tehnoloģiskajām 
izmaiņām rūpnīcā (eiro/tprodukcijas).

2.1.3. Vides un klimata indikatori
Vides indikatori ietver derīgu un būtisku informāciju par uzņēmuma 

ietekmi uz vidi un  uzņēmuma centieniem samazināt tā darbības nega-
tīvo ietekmi, kā arī paaugstināt vides kvalitāti. Jebkuram uzņēmumam 
nepieciešams izmantot vides indikatorus, jo ar to palīdzību var [10]:

 • noteikt uzņēmuma darbības atbilstību likumdošanai;
 • izsekot uzņēmuma darbības izmaiņām laika gaitā;
 • izsekot, vai uzņēmums ir sasniedzis izvirzītos vides mērķus;
 • noteikt uzņēmuma darbības jomas, kurām jāpievērš īpaša uzma-

nība;
 • iegūt informāciju par uzņēmuma ietekmi uz vidi, ko tas sniedz 

īpašniekiem, klientiem vai sabiedrībai. 
Uzņēmuma ietekmi uz vidi var novērtēt, izmantojot dažādus vides 

indikatorus, un tie ir saistīti gan ar procesiem, kas notiek uzņēmumā, 
gan to ietekmi uz apkārtējo vidi (2.2. attēls).

2.2. att. Uzņēmuma vides indikatori.

 Vides stāvokļa
indikatori

Informācijas
apmaiņa ar

ieinteresētajām
pusēm

Zivju apstrādes uzņēmums

Uzņēmuma
vadības

darbības indikatori

Uzņēmuma
darbības
indikatori

Lēmumi

Vides stāvokļa indikatori 
Vides stāvokļa indikatori mēra vides stāvokli. Uzņēmuma darbības 

indikatori mēra cēloņus uzņēmuma ietekmei uz vidi, taču vides stāvokļa 
indikatori mēra sekas – uzņēmuma ietekmi uz vidi, piemēram, baktēriju 
skaitu litrā ūdens, smaku līmeni noteiktā attālumā no uzņēmuma terito-
rijas, piesārņojuma koncentrāciju [11]:

 • gaisā, mg/m3; 
 • gruntsūdeņos, mg/kg; 
 • virsmas ūdenī, mg/kg; 
 • augsnē, mg/kg; 
 • augu šūnās, ng/ml;
 • dzīvnieku šūnās, ng/ml.
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Ekoefektivitāte
Ekoefektivitāte ir parametrs, kas raksturo iekārtu efektīvu darbinā-

šanu no aspekta, kas liecina par ražotnes vides draudzīgumu. Šis vides 
indikators rāda, vai iespējams paveikt vairāk, vienlaikus tērējot mazāk, 
un definē robežlielumu, uz kuru tiekties [12]. 

Ekoefektivitāte ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma vides indika-
toriem, jo tas virza uzņēmumu uz ilgtspējīgu attīstību – tātad vienlai-
kus tiek gūta ekonomiskā peļņa un aizsargāta vide [13]. Ekoefektīvs 
produkts vai pakalpojums nozīmē, ka tā ražošanai vai sniegšanai tiek 
izmantots mazāk enerģijas un izejvielu, tiek radīts mazāks atkritumu 
daudzums un piesārņojums, kā arī tiek samazinātas izmaksas. Ekoefek-
tivitāti var paaugstināt, ja tiek ievēroti dažāda veida nosacījumi:

 • samazināta materiālu ietilpība precēm un pakalpojumiem;
 • samazināta energointensitāte precēm un pakalpojumiem;
 • samazināta ūdens ietilpība precēm un pakalpojumiem;
 • samazināta toksisko vielu izkliede;
 • palielināta materiālu otrreizējā izmantošana;
 • nodrošināta atjaunojamo resursu maksimāla izmantošana;
 • nodrošināta materiālu izturīguma paaugstināšana;
 • samazināta pakalpojumu intensitāte precēm un pakalpojumiem.

Visā pasaulē aktuāls ir jautājums, kā samazināt produkta ietekmi uz 
vidi tā aprites cikla laikā. Ir izstrādātas metodikas, kā novērtēt produkta 
ietekmi uz vidi (piemēram, aprites cikla analīze) un kā izstrādāt produk-
tus, ņemot vērā to ietekmi uz vidi aprites cikla laikā [14]. Produkcijas 
iz strādi, ņemot vērā vides aspektus, tomēr nepazeminot preces kvalitāti 
un citas īpašības, kā arī to nesadārdzinot, sauc par ekodizainu [15]. 

2.2. Salīdzināmie indikatori

Atkarībā no izmantošanas veida salīdzināmie indikatori iedalāmi 
divās grupās:

 • absolūtie indikatori;
 • relatīvie indikatori.

2.2.1. Absolūtie indikatori
Absolūtie indikatori ir absolūti skaitļi laika vienībā, piemēram, ton-

nas CO2/gadā, tonnas atkritumu/gadā, MWh elektroenerģijas/mēnesī. 
To lietošana ir ierobežota, jo tos nevar lietot, ja kāds faktors ir mainījies 
un ietekmējis indikatora izmaiņas. No vides viedokļa absolūtie indikatori 
ir svarīgāki, jo tie parāda absolūto vides piesārņojumu, taču uzņēmumu 
savstarpējai salīdzināšanai nepieciešams izmantot relatīvos indikatorus.

Lai novērtētu, kuri ir būtiskākie procesi uzņēmumā, datu ana-
līzes iesākumā tika izvērtēti absolūtie indikatori – ikmēneša dati. 
Kā absolūtos indikatorus parasti izmanto elektroenerģijas patēriņu 
(MWhth/ mēnesī), siltumenerģijas patēriņu (MWhel/mēnesī), ūdens un 
notekūdeņu apjomu (m3/mēnesī), papildu izejmateriālu un atkritumu 
daudzumu (t/mēnesī) un saražoto produkciju (t/mēnesī). Dati par zivīm 
ir pilnīgi, ja var iegūt zivju apgrozījuma bilanci un tos ir iespējams apko-
pot kā procesa ievaddatus un izvaddatus:

 • zivju izejmateriāla patēriņš (t/mēnesī);
 • zivju produkcija (t/mēnesī);
 • zivju atlikumi (t/mēnesī).  

Iepriekšminētie dati tiek apkopoti ar laika soli viens mēnesis. Ja datus 
ir iespējams apkopot ar mazāku laika soli, tad ir ieteicams to darīt. Lai 
veiktu datu izstrādi ar tik mazu soli, uzņēmumā jābūt uzstādītiem vieda-
jiem skaitītajiem.

Elektroenerģijas patēriņš ir svarīgs rādītājs, jo uzņēmumā ir daudz 
iekārtu, kuru darbībai nepieciešama elektroenerģija. Kā norādīts meto-
dikā, saņemtie elektroenerģijas patēriņa dati ir mēneša patēriņa dati. 
Uzņēmums varēja sniegt elektroenerģijas patēriņa datus atsevišķi 
šādiem procesiem: saldēšana, katlumāja, ražošanas līnija (konveijera 
lentes, cepšana, eļļas un tomātu mērces pievienošana, hermetizācija, 
termiskā sterilizācija, marķēšana, iepakošana), laboratorija, gaisa kom-
presors, bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens apsaimnie-
košana, akumulatoru uzlāde un laboratorija.

Kā redzams 2.3. attēlā, lielāko daļu elektroenerģijas patēriņa sastāda 
saldēšanas procesi, katlumāja un ražošanas process. Tāpēc tās varētu 

2.3. att. Dažādu tehnoloģisko procesu elektroenerģijas patēriņš. 
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būt jomas, kurās īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. 
Janvārī nav uzrādīts elektroenerģijas patēriņš, jo šajā mēnesī uzņēmumā 
netika veikta ražošana. Salīdzinājumā ar citiem mēnešiem mazāks ir arī 
elektroenerģijas patēriņš jūnijā un jūlijā, jo parasti vasaras laikā ražoša-
nas apjoms ir mazāks. Tas ir saistīts ar to, ka vasaras mēnešos nozvejo-
tās zivis nav piemērotas zivju konservu ražošanai. 

2.4. attēls parāda siltumenerģijas patēriņa salīdzinājumu starp 
dažādiem tehnoloģiskajiem procesiem uzņēmumā viena gada laikā. Ir 
redzams, ka ražošanas procesi, mājsaimniecību sektors (pilsētas iedzī-
votāju siltumapgādei izmantotā enerģija) un atkausēšana (tehnoloģiskā 

2.4. att. Dažādu tehnoloģisko procesu siltumenerģijas patēriņš.  
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2.5. att. Dzeramā ūdens (attīrīts ūdens) patēriņš un kopējie ražošanas un 
saimniecības notekūdeņi viena gada laikā.
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2.6. att. Zivju produkcijas bruto svars divu gadu laikā. 

tvaika izmantošana) veido lielāko daļu no siltuma patēriņa. Mājsaim-
niecības sektors nav tieši saistīts ar ražošanas procesu, jo tas ir pilsētas 
iedzīvotāju patērētais siltums. Jūlijā nebija siltuma patēriņa. 

2.5. attēls parāda saldūdens patēriņu un radušos notekūdeņus viena 
gada laikā. Kā redzams, ir divi notekūdeņu avoti – rūpnieciskie un sadzī-
ves notekūdeņi. Rūpnieciskie notekūdeņi nāk no uzņēmuma. Galvenie 
notekūdeņu avoti ir ražošanas process un ražošanas iekāru tīrīšana. 
Vēl viena notekūdeņu daļa ir sadzīves notekūdeņi, kas nāk no pilsētas 
un nav saistīti ar ražošanas procesu, pie kam rūpniecisko notekūdeņu 
daudzums nav vienāds ar ūdens patēriņu. Tas ir saistīts ar ūdens recir-
kulāciju un atkārtotu izmantošanu: dažu ražošanas procesu notekūdeņi, 
piemēram, atkausēšana un sterilizācija, ir relatīvi tīri un tiek savākti 
atsevišķi. Kā redzams, divos mēnešos (oktobris un novembris) bija vēro-
jams krass notekūdeņu daudzuma pieaugums. Vēlāk noskaidrojās, ka tas 
ir saistīts ar lietus ūdens nonākšanu notekūdeņu attīrīšanas sistēmā.

2.6. attēls parāda zivju produkcijas bruto masu divu gadu laikā. 
Kopumā ir izdalītas 5 zivju produktu kategorijas: kūpinātas brētliņas, 
ceptas brētliņas un reņģes, zivju bumbiņas, zivju pastēte un Atlantijas 
okeāna zivis. Šajās kategorijās kopsummā ir 190 dažādu zivju produktu, 
kas iedalīti 5 kategorijās, ņemot vērā zivju apstrādes tehniku, piemēram, 
kūpināšana, cepšana. Kā redzams, lielākā daļa zivju produktu ir kūpi-
nātas zivis, un tā ir galvenā produktu kategorija. Salīdzinot ražošanas 
datus divu gadu laikā, tika secināts, ka ražošanas process nav nepār-
traukts gada griezumā, kā arī, gadu no gada atšķiras tā raksturs. Pirmā 
gada janvārī, jūnijā, jūlijā un augustā ražošana tika pārtraukta, tāpat 
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otrā gada janvārī un jūlijā produkcija netika saražota. Šādas atšķirības 
ir saistītas ar uzņēmuma spēju nodrošināt ražošanu un iekārtu darbību.

Apskatītie indikatori sniedz ieskatu par ražošanā veiktajiem proce-
siem un tajos patērētajiem resursiem. Šos indikatorus var izmantot, lai 
tos salīdzinātu ar Labākās pieejamās tehnoloģijas paņēmienu (LPTP) 
rādītājiem, tādā veidā izdarot secinājumus par to, cik efektīvi uzņēmu-
mos tiek veikti procesi un tērēti resursi [16].

2.2.2. Relatīvie indikatori
Uzņēmuma sniegtie ikmēneša dati par uzņēmuma ražošanas pro-

cesiem un izmantotajiem resursiem – enerģijas (elektroenerģijas un 
siltumenerģijas) patēriņu, ūdens patēriņu, zivju izejmateriālu patēriņu, 
notekūdeņu apjomu, galaprodukciju, nav pietiekami, lai pilnībā veiktu 
datu analīzi. Dati, kas apkopoti ar laika soli vienas dienas garumā, varētu 
ļaut veikt padziļinātu datu analīzi, jo tad būtu iespējams salīdzināt dažā-
dus procesa datus ar svaigo zivju patēriņu un galaproduktu. Īpaši sva-
rīga informācija ir saražoto atkritumu daudzums. Diemžēl gadījumos, 
kad informācija ir pieejama tikai gada griezumā, jāizmanto uzņēmuma 
rīcībā esošie dati par sadzīves, otrreizējās pārstrādes un bīstamajiem 
atkritumiem gadā un vadībai ir jādomā par uzskaites sistēmas maiņu.

Lai izmantotu šo parametru turpmākai datu analīzei un salīdzinā-
šanai, absolūtais indikators (šajā gadījumā elektroenerģijas patēriņš 
noteiktā laika posmā) jāpārvērš par relatīvo indikatoru. Relatīvie indi-
katori ir absolūtie indikatori, kas attiecināti uz kādu raksturlielumu, pie-
mēram, litri uz cilvēku diennaktī, kWh uz m2 gadā, tonnas CO2 uz vienu 
saražoto vienību. 

Relatīvo indikatoru iegūšana ir iespējama, veicot matemātiskās dar-
bības: izdalot divus absolūtos indikatorus:

1) absolūtais indikators: enerģijas patēriņš mēnesī, MWh/mēnesī;
2) absolūtais indikators: saražotās produkcijas daudzums, tprodukcijas/

mēnesī;
3) relatīvais indikators: enerģijas patēriņš mēnesī, lai saražotu vienu 

tonnu produkcijas, MWh/tprodukcijas mēnesī.
Šī ir visbiežāk lietotā indikatoru grupa, jo ļauj novērtēt situāci-

jas izmaiņas, salīdzinot indikatora vērtību pirms un pēc darbības, 
piemēram:

 • ja katlumājā tiek uzstādīts dūmgāzu kondensators, tad īpatnējais 
kurināmā patēriņš energoavotā samazinās un katlumājas lietderī-
bas koeficients pieaug no 87 % līdz 95 % pēc dūmgāzu kondensa-
tora uzstādīšanas;

 • ja tiek siltināta ēka un pirms siltināšanas īpatnējais enerģijas 
patēriņš apkurei ir 150 kWh/m2 gadā, tad pēc siltināšanas – 
75 kWh/m2 gadā.

Ir ļoti svarīgi noteikt katras nozares un procesa raksturlielumu, jo 
tā nepareizas izvēles dēļ indikators var radīt kropļotu priekšstatu par 
uzņēmuma situāciju salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem, piemēram, ja 
zivju apstrādes ražotnē patērētais elektroenerģijas daudzums tiek attie-
cināts uz vienu rūpnīcas platības kvadrātmetru (MWhel/m2), nevis vienu 
tonnu saražotās produkcijas (MWh/t), tad rezultāti var būt ļoti atšķirīgi, 
un tie var nesniegt informāciju par uzņēmuma patieso ietekmi uz vidi.

2.3. Situāciju raksturojošie indikatori

Pārraudzības svarīga daļa ir piemērotu indikatoru izveidošana un 
turpmāka attīstība. Var atklāties, ka nepieciešama detalizētāka informā-
cija, nekā esošie indikatori spēj sniegt – tad nepieciešama jaunu indika-
toru izvēle. Tā rezultātā tiek izveidoti jauni pārraudzības darbību mērķi.

Nosakot konkrēta siltumapgādes uzņēmuma indikatorus, jāņem vērā 
fakts, ka lielākajā daļā gadījumu būs nepieciešamas divas indikatoru 
grupas (sk. 2.7. attēlu):

 • uzņēmuma darbības indikatori – operatīvie indikatori procesa 
pārraudzībai;

 • vadības indikatori – vispārējie indikatori mēneša vai gada ziņo-
jumiem, novērtējumam utt.

Vadības indikatori palīdz uzņēmuma vadībai pieņemt pareizos lēmu-
mus un dot signālu uzņēmuma galvenajiem speciālistiem konkrētiem 
uzdevumiem un jauniem izaicinājumiem lēmumu izpildei.

2.7. att. Uzņēmuma darbību raksturojošie indikatori.

LĒMUMIEM

uzņēmuma darbības indikatori
vadības indikatori LĒMUMU IZPILDEI

2.3.1. Uzņēmuma darbības indikatori
Uzņēmuma darbības indikatoru grupā ietilpst viss, kas saistīts ar 

uzņēmuma darbību, – uzņēmuma telpu izmantošana un iekārtu darbi-
nāšana un to ietekme uz vidi, piemēram, ražošanas procesi, ēku apkure, 
apgaismojums, transports, biroja tehnika utt. Šie indikatori būtiski 
ietekmē uzņēmuma vides indikatorus. Uzņēmuma darbības indikatori 
ir, piemēram, enerģijas patēriņš gadā, atkritumu daudzums gadā, ton-
nas CO2 uz vienu saražoto vienību, ūdens patēriņš uz vienu saražoto 
vienību [17]. 
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Katrā uzņēmumā vajadzētu sākt ar indikatoru robežlielumu ievie-
šanu. Visbiežāk tā ir līmeņatzīme (angļu val. – benchmarking). Tās 
noteikšana ir informācijas ieguves un analīzes process, kurā tiek 
identificēti labākie praktiskie piemēri (daļa informācijas ir iegūstama 
LPTP katalogos) saistībā ar produktiem un procesiem, un, īstenojot 
datu matemātisko apstrādi, iegūst empīrisku modeli, kas kalpo par 
bāzes vai atskaites vienādojumu esošās situācijas vērtējumam un salī-
dzinājumam [18].

Citiem vārdiem sakot, salīdzinošais vērtējums ir dažādu izmaksu un 
tehnisko parametru salīdzinājums starp uzņēmumiem. Salīdzinājums 
jāveic starp līdzīga zivju apstrādes ražošanas līmeņa uzņēmumiem. 

Izpildes rādītāji, kurus var izmantot salīdzinošajam vērtējumam, ir 
dažādi un atšķirīgi, piemēram, šādi:

1) finanšu indikatori:
 • īpatnējās produkcijas izmaksas eiro/tprodukcijas;
 • enerģijas īpatnējās izmaksas uz saražoto produkciju 

eiro/ t produkcijas;
 • kredīts pret akciju kapitālu eiro/eiro;
 • administrācijas izmaksas kopējās izmaksās eiro/eiro;
 • ekspluatācijas izmaksas kopējās izmaksās eiro/eiro;
 • peļņa pret akciju kapitālu eiro/eiro;

2) tehniskie un vides indikatori:
 • zivju īpatsvars atsevišķā produktā tizejvielas/tprodukcijas;
 • ūdens patēriņš gadā uz t produkcijas t/tprodukcijas;
 • uzņēmuma darbības stundas gadā h/gadā;
 • uzņēmuma darbības energoefektivitāte gada griezumā %;
 • uzņēmuma darbības ekoefektivitāte gada griezumā %;
 • cilvēkstundu skaits uz t produkcijas h/tprodukcijas;
 • CO, NOx, SOx, CO2 un cieto daļiņu emisiju koncentrācija mg/m3.

Izpildes rādītājus izmanto 4 salīdzinošā vērtējuma līmeņu izveidei:
a) pašreizējais izpildes līmenis pēc izpildes rādītājiem;
b) sasniedzamais līmenis ar esošajām tehnoloģijām/sistēmām/

iemaņām/instrumentiem;
c) salīdzinošā vērtējuma līmenis (ko sasniedzis cits uzņēmums);
d) ilgtermiņa mērķis.
Enerģijas patēriņš zivju pārstrādei ir atkarīgs no ražošanas procesā 

izmantotā aprīkojuma, kā arī no pašiem ražošanas procesa veidiem un 
energoietilpības. Apskatot piemēru par konservu ražošanu, tad šajā gadā 
aptuveni 29 % no kopējā enerģijas patēriņa tiek izmantoti kā siltumener-
ģija, bet dzesēšana un saldēšana veido aptuveni 16 % [19]. 

2.8. attēlā atspoguļoti dati par saldēto zivju tonnu īpatnējo ener-
ģijas patēriņu mēnesī. No datiem var secināt, ka īpatnējais elektro-
enerģijas patēriņš samazinās, palielinoties saldētu zivju daudzumam. 

Zivju saldēšanas vidējais elektroenerģijas patēriņš rūpnīcā ir 380 kWh 
uz tonnu produkta. No literatūras avotos pieejamās informācijas var 
secināt, ka elektroenerģijas patēriņš rūpnieciskajām saldētavām ir 
70–130 kWh uz tonnu produkta [20], [21].

Salīdzinot informāciju no zinātniskās literatūras un novērojumiem 
dzīvē, izriet, ka uzņēmums patērē līdz pat trim reizēm vairāk elektro-
enerģijas. Iegūtie dati parāda, ka uzņēmums kādā no procesiem lieki 
patērē enerģiju, kā arī ir iespējami enerģijas zudumi kādā no tiem.

Ilustrētais piemērs rāda, ka ar indikatoru palīdzību ir atrasts elek-
troenerģijas pārtēriņš. Tas nozīmē, ka nekavējoši ir jāuzsāk aktīva uzņē-
muma darbības analīze. To varētu veikt divos virzienos:

1) lai mazinātu elektroenerģijas patēriņu saldētavā, jāpievēršas 
saldētavas kameru darbināšanas organizācijas un pārvaldības 
jautājumu risināšanai, meklējot risinājumus, kā nodrošināt 
mēneša sasaldēto zivju apjomu kamerā ieteicamo noslodzes 
diapazonu;

2) lai saprastu, kurā konkrētajā procesā tiek pārtērēta enerģija, ir 
jāveic uzņēmuma datu inventarizācija. Kā viens no potenciālajiem 
objektiem varētu būt saldētavas, ņemot vērā to apjomīgo enerģi-
jas patēriņu salīdzinājumā ar citām iekārtām. Siltumizolācija ļauj 
ietaupīt lieki iztērēto enerģiju, kas tiek pievadīta, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu zivju saldēšanu.

Ņemot vērā informāciju par elektroenerģijas patēriņu uzņēmumā 
un vidējo patēriņu rūpnieciskajās saldētavās, tad, izsakot zaudējumus 
naudas izteiksmē, tie ir 11–14 eiro uz tonnu produkta. Zivju apstrādes 

2.8. att. Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš zivju saldēšanā.
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rūpnīcas saražo vairākus tūkstošus tonnu produkcijas gadā, tādējādi 
kopējie ietaupījumi, kas rastos, veicot energoefektivitātes pasākumus, 
būtu mērāmi desmitos tūkstošu eiro.

2.3.2. Uzņēmuma vadības indikatori
Uzņēmuma vadībai svarīgākais uzdevums ir mazināt resursu patē-

riņu. Vispirms ir jāsaprot, kāds ir ražotnes resursu patēriņš salīdzi-
nājumā ar citiem nozares uzņēmumiem. Piemēram, zivju apstrādes 
uzņēmumu enerģijas patēriņa salīdzinājumam tiek izmantots absolūtais 
indikators – ikgadējais enerģijas patēriņš, MWh/gadā. 2.9. attēlā atspo-
guļotie rezultāti rāda, ka vislielākais patēriņš ir uzņēmumā E, bet visma-
zākais – uzņēmumā A. Izdarīt secinājumus, salīdzinot šos rezultātus, ir 
sarežģīti, jo faktiski nav iespējams pateikt, vai uzņēmuma energoefekti-
vitāte ir augsta vai zema. 

Tāpēc ir jāturpina analizēt datus, izmantojot relatīvos indikatorus. 
Zivju apstrādes rūpniecības uzņēmumu raksturlielums ir saražotās 
produkcijas daudzums, tāpēc daudzi divi absolūtie indikatori tiek attie-
cināti uz šo lielumu. Ja šo uzņēmumu enerģijas patēriņa salīdzinājumam 
tiek izmantots relatīvais indikators MWh/tprodukcijas, tad 2.10. attēlā var 
redzēt, ka salīdzinājumā ar 2.9. attēlu vislielākais īpatnējais enerģijas 
patēriņš ir uzņēmumā D un uzņēmumā A, bet vismazākais – uzņēmumā 
B, bet tam seko uzņēmumi C un E. Tātad ar visaugstāko energoefektivi-
tāti darbojas uzņēmums B.

Vadības darbības indikatori raksturo uzņēmuma vadību un tās rīcī-
bas ietekmi uz vidi – plānošanas, administratīvos un lēmumu pieņemša-
nas procesus, piemēram, cik daudz naudas tērēt vides pasākumiem, cik 
darbinieku apmācīt, vai ieviest vides pārvaldības sistēmu, vai mainīt 

2.9. att. Absolūtā indikatora izmantošana enerģijas patēriņa salīdzināšanai zivju 
apstrādes rūpniecībā.  
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vides tehnoloģijas. Vadības darbības indikatori ir, piemēram, sasniegto 
vides mērķu skaits, apmācīto darbinieku skaits, par vides pārvaldības 
sistēmām aptaujāto piegādātāju un klientu skaits, darbības procedūru 
pārbaudes biežums.

Vadības darbības indikatori ietekmē arī uzņēmuma finanšu indikato-
rus – vides pārvaldības darbība ietekmē uzņēmuma finansiālos rādītā-
jus, piemēram, izmaksas, kas saistītas ar vidi, ietaupījumi, kas radušies, 
ietaupot resursus, investīciju atmaksāšanās, veicot energoefektivitātes 
pasākumus.

2.4. Mērķindikatori

Mērķindikatorus iedala divās lielās grupās:
 • apkopojošie indikatori;
 • izsvērtie un indeksētie indikatori.

2.4.1. Apkopojošie indikatori
Apkopojošie un aprakstošie indikatori apkopo dažādu kategoriju 

indikatorus vienā vispārīgā kategorijā, piemēram, kopējais atkritumu 
daudzums gadā, kopējais enerģijas patēriņš gadā, kopējais bīstamo 
atkritumu daudzums gadā, kopējais nobraukto kilometru skaits gadā. 
Ja indikatoram ir pārāk maza detalizētības pakāpe, piemēram, enerģijas 
patēriņā ir ietverts gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas patēriņš 
gadā, grūti noteikt izmaiņu cēloņus. 

Aprakstošie indikatori raksturo energoefektivitātes situāciju un 
attīstību. Tie atbilst ekonomiskajām un tehniski ekonomiskajām attie-
cībām, ar kuru palīdzību raksturo energoefektivitātes aspektus, bet tie 

2.10. att. Īpatnējais enerģijas patēriņš zivju apstrādes ražotnēs.
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nepaskaidro energoefektivitātes izmaiņu tendences. Aprakstošo ener-
goefektivitātes indikatoru kategorijai pieder dažādi energopatērētājus 
raksturojoši lielumi (2.11. attēls).

2.4.2. Skaidrojošie energoefektivitātes indikatori
Skaidrojošos indikatorus izmanto, lai skaidrotu energoefektivitātes 

uzlabojuma vai samazinājuma aprakstošo indikatoru izmaiņu iemeslus. 
Skaidrojošajiem indikatoriem ir vairāki uzdevumi:

 • noteikt attiecīgo tehnoloģisko, strukturālo un darbināšanas 
izmaiņu lomu;

 • izskaidrot atšķirības starp valstīm (piemēram, klimatiskie para-
metri, pirktspēja, energoresursu sajaukums), nozarēm un objek-
tiem. 

Skaidrojošie indikatori ir vai nu atkarīgi no citiem ekonomiskajiem 
indikatoriem, vai arī no jauniem indikatoriem, piemēram, strukturālo 
izmaiņu ietekmes rūpnīcā vai tehniski ekonomiskajiem uzlabojumiem.

2.4.3. Izsvērtie un indeksētie indikatori
Izsvērtie indikatori visus vides aspektus apvieno vienā ciparā, kas 

vislabāk raksturo uzņēmuma vides darbību, izmantojot nozīmīgumu un 
izsvērtās vērtības. Indeksētie indikatori salīdzina iepriekšējo gadu ar šo 
gadu – ja vides darbības indekss ir mazāks par 1, tad ir uzlabojums, bet, 
ja tas ir lielāks par 1, tad ir pasliktinājums.

Kā piemēru var apskatīt uzņēmumu, kurš ražošanas procesu laikā 
rada dažādas emisijas (A–F) un to daudzums uz vienu saražoto pro-
dukcijas vienību ir atšķirīgs. Katram emisiju veidam tiek piešķirts nozī-
mīgums, un, to sareizinot ar emisiju daudzumu uz vienu vienību, tiek 
iegūtas izsvērtās emisijas. Visas emisiju grupas tiek summētas, iegūstot 
izsvērto indikatoru. Dati apkopoti 2.1. tabulā.

2.11. att. Aprakstošo energoefektivitātes indikatoru klasifikācija.

Aprakstošie
energoefektivitātes

indikatori

Energointensitāte – 
enerģijas patēriņš, 

attiecināts pret 
monetāro vērtību (GDP, 

pievienotā vērtība)

Patēriņa vienība – 
enerģijas patēriņš 

noteiktā laika
vienībā

Īpatnējais patēriņš – 
enerģijas patēriņš, 

attiecināts pret fizikālo 
vērtību (dzīvokļu skaitu,

maksātspēju)

Uzņēmuma izsvērtais vides indikators iepriekšējā gadā bija 
32400, bet šī gada vides indikators ir 27700. Vides darbības indekss ir 
27700/32400 = 0,854. Uzņēmumā noticis uzlabojums, jo vides darbības 
indekss ir mazāks par 1. 

2.1. tabula
Uzņēmuma izsvērtie indikatori. Piemērs

Emisijas
Emisiju daudzums 

uz 1 saražoto 
vienību (a)

Nozīmīgums (b) Izsvērtās emisijas 
(a · b)

Emisijas A 200 4 800

Emisijas B 500 2 10 000

Emisijas C 700 10 7000

Emisijas D 4000 1 4000

Emisijas E 400 8 3200

Emisijas F 900 3 2700

Kopā 27700
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2.12. att. Datu analīzes plūsmas diagramma.

Datu ievade Matemātiskā datu
apstrāde 

Rezultātu analīze

Konkrēto rādītāju
aprēķināšana 

Nederīgu datu
izslēgšana 

Vai atbilstošais
rādītājs atbilst

LPTP rādītājam?

Līmeņatzīmju
analīze

Nē

Indikatori no LPTP 

Jā

Rekomendācijas
nelieliem

uzlabojumiem  

Vai atšķirība
radusies nepiemērotā

rādītāja aprēķinā? 

Jā

Rekomendācijas
ievērojamiem

uzlabojumiem  

Nē

Sākums

Beigas

Atšķirību
izskaidrošana

2.5. Ceļa turpinājums uz 3. piestātni

Uzņēmuma darbības analīze nav iedomājama bez uzņēmuma dar-
bības inventarizācijas un zināšanām gan par tā darbību kopumā, gan 
par katru mezglu atsevišķi. Bieži daudz informācijas var iegūt no uzņē-
muma piesārņojošās darbības atļaujas, no datiem, kas tiek iesniegti 
Gaiss 2 datu bāzē, no uzņēmuma energopārvaldības atskaitēm. Svarīgi 
ir izstrādāt vairākas tehnoloģiskās shēmas, piemēram, ražošanas proce-
siem, katlumājai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un resursu plūsmai 
uzņēmumā. Šīs tehnoloģiskās shēmas nepieciešamas, lai izprastu, kā 
savstarpēji sasaistīt dažādus datus par uzņēmuma darbību.

2.12. attēls parāda metodoloģiju vienai no veiktā pētījuma daļām. 
Metodoloģija paredz, ka darbs tiek uzsākts ar datu apkopošanu un 

matemātisko apstrādi, lai veiktu no uzņēmuma saņemto datu organizā-
ciju. Procedūra turpinās ar datu analīzi. Dati, kas nav piemēroti analīzei, 
šajā posmā tiek izslēgti, piemēram, ja tie neattiecas uz ražošanu. Pēc tam 
īpatnējie veiktspējas indikatori tiek aprēķināti, sasaistot kopā specifis-
kas atbilstošās vērtības. 

3. piestātnē tiks aprakstītas un analizētas datu un indikatoru analī-
zes metodikas.
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Kad dati ir iegūti, atliek tikai 
saprast, ko tie rāda. Tāpēc ir 
laiks piestāt datu apstrādes un 
rezultātu analīzes piestātnē. 
Datu apstrādes un rezultātu 
analīzes vērtēšanas metodikas 
ir atšķirīgas, un to lietojums 
sākas ar visvienkāršākajiem 
korelācijas un regresijas paņē-
mieniem, turpinās ar dažādas 
sarežģītības pakāpes lēmumu 
pieņemšanas daudzkritēriju jeb 

multikritēriju analīzi un noslē-
dzas ar izvērtējumu, apskatot 
iespējamās kļūmes un defektus 
ražošanas procesos.
Katrai datu apstrādes metodikai 
ir noteikti uzdevumi un mērķi. 
Galvenais mērķis visām meto-
dikām ir saprast, kāds ir pašrei-
zējais stāvoklis uzņēmumā un 
ko varētu darīt, lai paaugstinātu 
esošo resursu izmantošanas 
efektivitāti un lietderību.   

Vai manā uzņēmumā nevajadzētu 
veco apkures katlu nomainīt ar jaunu 
koģenerācijas katlu? Kur izmantot 
ūdeni pēc zivju pirmapstrādes? 
Varbūt sākt ražot biopolimērus? 
Datu apstrādes un rezultātu analīzes 
metodes palīdz izvēlēties pareizās 
atbildes. 

3. piestātne. Datu apstrādes un rezultātu analīzes metodes
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Uzmanība jāpievērš ne tikai tam, kā 
zivis tiek iegūtas, bet arī kā tās tiek 
apstrādātas un kādi procesi tiek 
izmantoti zivju produktu ražošanā. 
Ņemot vērā cilvēku skaita pieaugu-
mu, tiek prognozēts, ka proporcio-
nāli palielināsies arī zivju patēriņš. 
Tas liek secināt, ka radīsies nepie-
ciešamība palielināt tehnoloģisko 
jaudu, lai spētu nodrošināt augošo 
pieprasījumu pēc zivju produkcijas. 
Šīs izmaiņas liek zivju industrijas 
pārstāvjus aizvien vairāk aizdomā-
ties un rīkoties, lai uzlabotu to efek-
tivitāti, tā samazinot gan zudumus, 
gan palielinot izejvielu apjomu, 

gan samazinot negatīvo ietekmi uz 
vidi, gan nodrošinot konkurētspēju 
starp citiem līdzīgiem uzņēmu-
miem [1].
Papildu uzlabojumi tieši ražošanas 
sektorā ir nepieciešami, lai spē-
tu nodrošināt konkurētspēju un 
virzītos uz ilgtspējīgas ražošanas 
principu ieviešanu. Viens no iemes-
liem, kāpēc ilgtspējīga ražošana ir 
kļuvusi jo īpaši aktuāla, ir ietekme 
uz vidi. Ražošanas procesos jo īpaši 
tiek veicināta negatīvā ietekme uz 
vidi un radītas dažādas vides prob-
lēmas, kas saistītas gan ar augsto 
enerģijas un ūdens patēriņu, gan 

Zivju apstrādes efektivitātes rādītāji

ZI
VJ

U
 A

PS
TR

Ā
D

E
S

 E
FE

K
TI

V
IT

Ā
TE

S
 N

O
TE

IK
Š

A
N

A
S

 M
E

TO
D

IK
A

Slielo radīto notekūdeņu un atkritu-
mu apjomu [2].
Zvejai ir liela ietekme gan uz 
biotopiem, gan bentosa kopienu, 
to daudzveidību, struktūru un 
produktivitāti. Kā minēts iepriekš, 
palielinoties zvejniecības apjo-
miem, palielinās arī negatīvā ietek-
me uz dažādiem organismiem [3].  
Viena no būtiskākajām problēmām, 
neskaitot pārzvejas palielināšanos, 
ir arī ūdeņu piesārņojums ar dažā-
diem zvejniecības, rūpniecības un 
citiem atkritumiem. Zvejniecības 
atkritumi veido lielu daļu no ūdenī 
novērojamajiem atkritumiem, 
piemēram, tīkli, bojas, plastmasa 
u. tml. Atkritumi uz jūras organis-
miem iedarbojas divējādi – tie vai 
nu tiek uzņemti tiešā vai netiešā 
veidā, vai arī atkritumi vienkārši 
tiem traucē. Lai to ierobežotu, 
nepieciešami stingrāki izsekošanas 
un uzraudzības mehānismi. Pie 
modernākajām inovācijām var mi-
nēt tehnoloģiskos vai mehāniskos 
risinājumus, piemēram, atkritumu 
savākšanas dronus. Tādi jūras 
atkritumi kā traļi, veci zvejas tīkli 
bieži ir saistīti ar nelikumīgo zveju 
[4], [5], [6].
Vides problēmas rodas no ražoša-
nas tehnoloģijām un procesiem, 
piemēram, vārīšanas, cepšanas, 
kūpināšanas, žāvēšanas un citiem 
veidiem, kuru nodrošināšanai ne-
pieciešams liels enerģijas apjoms. 
Vēl elektroenerģija tiek patērēta, 
lai nodrošinātu zivju saldētavu 
darbību, kā arī lai zivis sasaldētu 
un atkausētu.
Veiktajā pētījumā apskatīts, kādi ir 
iespējamie priekšlikumi, kā uzlabot 
zivju saldēšanas procesu. Viens no 
galvenajiem secinājumiem ir tas, 

ka enerģijas patēriņš, kas nepie-
ciešams zivju saldēšanai, ir daudz 
mazāks nekā saldētavu darbības 
nodrošināšanai [7]. Šis secinājums 
parāda, ka iepirkt svaigas zivis 
būtu izdevīgāk, kā arī uzglabāt zivis 
saldētas pēc iespējas īsāku laiku. 
Tomēr jāņem vērā, ka ne visas zivis 
ir iespējams iegādāties svaigas, jo 
īpaši tās, kas tiek piegādātas no 
Atlantijas okeāna.
Vēl viens svarīgs zivju apstrādes 
process ir zivju mazgāšana, kad 
tās tiek saņemtas uzņēmumā. Šis 
ir ļoti būtisks faktors, jo mazgāša-
nas procesā ne tikai tiek patērēts 
ūdens, bet radīts tāds pats apjoms 
notekūdeņu.
No zivju sākotnējās apstrādes 
rodas arī liels apjoms blakuspro-
duktu – līdz pat 50 % no sākotnējās 
zivju masas. Lielākoties šie bla-
kusprodukti rodas zivju sākotnējā 
apstrādē, kad tās tiek ķidātas un 
zivīm tiek nogrieztas galvas. Nereti 
šie blakusprodukti tiek atdoti at-
kritumu apsaimniekotājiem, kuri 
tos utilizē. Tomēr šos blakuspro-
duktus var izmantot par izejvielu 
citu produktu ražošanā. Piemēram, 
veiktajā pētījumā ir analizēts, ka no 
zivju apstrādes blakusproduktiem 
ir iespējams ražot biodegvielu, tas 
radītu gan vides, gan ekonomiskos 
ieguvumus [8].
Papildu enerģija un resursi tiek 
izmantoti, lai nodrošinātu tādus 
procesus kā izejvielu un mate-
riālu saņemšana un uzglabāšana, 
produktu sterilizācija (ja ir nepie-
ciešama, īpaši, ja tiek ražoti zivju 
konservi) un citus procesus, kuri 
ir pastarpināti, bet tāpat nepiecie-
šami zivju produktu apstrādes un 
zivju produktu sagatavošanā.

Regresijas analīze

Korelācijas analīze Daudzkritēriju analīze
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3.1. Statistiskā analīze

Statistiskā analīze ietver īpatnējo rādītāju aprēķināšanu, kā arī kore-
lācijas un regresijas analīzi starp dažādiem parametriem [9].

3.1.1. Korelācijas analīze
Korelācijas analīzi izmanto, lai noteiktu, kā savstarpēji saistīti dažādi 

parametri, t.i., kā viens neatkarīgs mainīgais ietekmē otru – atkarīgo 
mainīgo. Tāpēc tiek izmantota korelācijas analīze, lai noteiktu, cik stipra 
ir saistība starp diviem parametriem. Korelācijas analīzes rezultātu 
parāda korelācijas koeficients (Pīrsona koeficients), kas ir robežās no –1 
līdz +1. Ja korelācijas koeficienta vērtība ir tuva 0, tad saistība starp 
mainīgajiem ir niecīga vai arī neeksistē vispār. Pretēji, ja korelācijas 
koeficienta vērtība pietuvojas –1 vai +1, tad starp mainīgajiem ir cieša 
sasaiste. Ja korelācijas koeficienta absolūtā vērtība ir lielāka par 0,8, tad 
starp mainīgajiem ir laba korelācija. Korelācijas virzienu nosaka pozitīva 
vai negatīva korelācijas koeficienta zīme, kur pozitīva zīme nozīmē, ka 
abi mainīgie mainās vienā virzienā, bet negatīvā zīme nozīmē, ka mai-
nīgo vērtības mainās pretējos virzienos.

Izmantojot korelācijas analīzi, svarīga nozīme ir pareizai analīzes 
datu izvēlei. Pirmkārt, lielāks datu apjoms ļauj precīzāk veikt korelāci-
jas analīzi. Otrkārt, ir svarīgi izmantot savstarpēji atbilstošus datus. Vēl 
viena prasība ir, lai izmantotos datus var izkārtot normālajā jeb Gausa 
sadalījumā.

Korelācijas koeficientu aprēķināšanai tiek izmantota 3.1. formula:

 =
∑ ( i− ̅)∙( i )n
i=1

∑ ( i− ̅)2∙( i ̅ )2n
i=1

,  
−

−

,  (3.1.)

kur
r – korelācijas koeficients;
xi – neatkarīgā mainīgā kvantitatīvā vērtība;
yi – atkarīgā mainīgā kvantitatīvā vērtība;

=
∑ ( i− ̅)∙( i )n
i=1

∑ ( i− ̅)2∙( i ̅ )2n
i=1

,  
−

−

 – neatkarīgā mainīgā vidējā aritmētiskā vērtība;

=
∑ ( i− ̅)∙( i )n
i=1

∑ ( i− ̅)2∙( i ̅ )2n
i=1

,  
−

−

 – atkarīgā mainīgā vidējā aritmētiskā vērtība;
n – parauga datu apjoms/datu vienību skaits.

Cits koeficients, ko var izmantot korelācijas analīzē, ir determinācijas 
koeficients jeb r2. Šis koeficients apraksta, cik precīzi neatkarīgais mai-
nīgais izskaidro atkarīgo mainīgo. Vienfaktora korelācijas analīzes gadī-
jumā determinācijas koeficientu aprēķina saskaņā ar 3.2. formulu:

 D = r2, (3.2.)

kur
D – determinācijas koeficients.

Analizējot korelācijas statistisko nozīmīgumu starp mainīgajiem lie-
lumiem, r2 ir labāks rādītājs nekā korelācijas koeficients.

3.1.2. Daudzfaktoru regresijas analīze
Daudzfaktoru regresijas analīzes mērķis ir iegūt daudzfaktoru 

empīrisko vienādojumu, kas kvantitatīvi apraksta mainīgā atkarību no 
diviem vai vairākiem citiem mainīgajiem. Regresijas analīze bieži tiek 
izmantota kā datu uzraudzības instruments. Enerģijas pārvaldība ir 
joma, kurā regresijas analīze tiek plaši izmantota. Regresijas analīzes 
rezultāti ir cieši saistīti ar datu kvalitāti. Šajā darbā daudzfaktoru reg-
resijas analīze veikta, izmantojot datu analīzes rīku STATGRAPHICS Plus.

Pastāv vairāki nosacījumi, kas jāievēro, lai regresijas analīzes rezultāti 
būtu piemēroti. Regresijas analīzes izmantošana ir piemērota, ja atkarīgais 
mainīgais ir atbilstošs normālā sadalījuma likumam. Normālā datu sadalī-
juma likums neattiecas uz neatkarīgiem mainīgajiem. Parastā varbūtība ir 
attēlota kā taisna līnija. Ja ir datu novirze no taisnas līnijas, tas norāda uz 
novirzi no normāliem apstākļiem. Tāpēc, ja datu punkti atrodas tuvu līnijas 
izvietojumam, tad regresijas analīzes izmantošana ir pamatota [10].

Strādājot ar regresijas analīzi, būtiski noskaidrot divus problēm-
jautājumus:

 • vai modelis satur visas nepieciešamās neatkarīgās vērtības, kas 
raksturo atkarīgo mainīgo;

 • vai modelis satur kādus nenozīmīgus vai nevajadzīgus datus, kas 
tikai sarežģītu modeļa analīzi. 

Daudzfaktoru regresijas analīze tiek veikta atbilstoši 3.3. formulai [10]:

 y = b0 + b1x1 + b2x2 + ... + bx = b0 + ∑
n

i=1

 

bixi, (3.3.)

kur
y – atkarīgais mainīgais;
b0 – pārveides koeficients;
b1 ... bn – regresijas koeficients;
x1 ... xn – neatkarīgie mainīgie;
n – datu kopa.

Izvēlētais nozīmīguma līmenis ir 0,05, kas atbilst 95 % ticamības 
līmenim. Lai novērtētu regresijas vienādojuma statistisko nozīmī-
gumu koeficientam no b0 līdz bn, izmanto t kritēriju, kam ir Stjūdenta 
sadalījums ar f brīvības pakāpi. Brīvības pakāpe tiek aprēķināta pēc 
3.4. formulas:

 f = m – (n + 1), (3.4.)
kur
m – empīrisko datu skaits;
n – neatkarīgo mainīgo skaits regresijas vienādojumā.
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Pēc regresijas vienādojuma noteikšanas ir iespējams novērtēt, cik 
atbilstoša ir regresijas analīzes izmantošana, kas ir autokorelācija un 
multikolinearitāte. Lai noteiktu autokorelāciju, tiek izmantota Durbina-
Vatsona statistika. 

Vēl viens regresijas analīzes pārbaudes rīks ir regresijas vienādojuma 
zīmju pārbaude (pozitīva vai negatīva zīme) un to loģikas tests, balsto-
ties uz aprakstīto procesu fizikālajām īpašībām. Ir svarīgi novērtēt, kā 
aprēķinātās (prognozētās) vērtības atbilst empīriskajiem (novērotajiem) 
datiem [10].

3.1.3. Zivju apstrādes uzņēmuma datu analīzes piemēri
Tika veikta uzņēmuma datu apstrāde, kurā analizēti vairāki ar ražo-

šanu saistīti indikatori. Šis kalpo kā piemērs, kurā tiek apskatīts, kādu 
informāciju sniedz analizētie indikatori un kādi ir iegūtās statistikas 
datu analīzes metodes rezultāti.

Uzsākot datu analīzi, tiek izvēlēti analīzei nepieciešamie dati. 
3.1. tabula atspoguļo dažādu zivju konservu ražošanas procesa absolū-
tās indikatoru vērtības (elektroenerģijas patēriņš un zivju produkcijas 
apjoms) un relatīvā indikatora (īpatnējais enerģijas patēriņš) vērtības. 
3.1. tabula parāda īpatnējo elektroenerģijas patēriņu aplūkotajā zivju 
pārstrādes uzņēmumā, ņemot vērā ne tikai elektroenerģijas patēriņu 
ražošanas iekārtās, bet arī saldēšanu, katlumāju, notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas, laboratoriju, bateriju uzlādi, administrācijas ēkas un gāzes 
apkuri.

Absolūtā indikatora (zivju produkcija un zivju patēriņš mēnesī) 
analīzes piemērs parādīts 3.1. attēlā. Literatūrā ir minēts, ka ražošanas 
procesā (ūdens iztvaikošana, zivju galvu noņemšana) zivis zaudē 30 % 
no masas. Ņemot vērā, ka ražošanas procesā zivis zaudē 30 % no masas, 
attiecība starp zivju masu produktā un neapstrādātu zivju patēriņu 
jābūt tādam, kā norādīts oranžajos punktos (3.1. att.). Faktisko attiecību 
starp šiem lielumiem norāda zilie punkti. Kā redzams, r kvadrātā ir 0,98, 
kas parāda, ka starp šiem parametriem pastāv cieša saistība. Tomēr 
rezultāts nav tāds, kā tika prognozēts, balstoties uz iepriekšminēto 
pieņēmumu. 

3.2. attēlā parādīts, kā tvaika patēriņš ir saistīts ar neapstrādātu (sal-
dētu) zivju patēriņu. Uz Y ass ir divi mainīgie lielumi – relatīvais indika-
tors (īpatnējais tvaika patēriņš), ko attiecina uz saldētu zivju patēriņu, 
un absolūtais indikators (vispārējais tvaika patēriņš). 3.2. attēls parāda 
saistību starp īpatnējo tvaika patēriņu un saldētu zivju daudzumu, 
kā arī sakarību starp tvaika patēriņu un saldētu zivju daudzumu. Kā 
redzams 3.2. attēlā, palielinot saldēto zivju patēriņu, palielinās arī tvaika 
patēriņš. Savukārt īpatnējais siltuma patēriņš samazinās, palielinoties 

3.1. tabula
Elektroenerģijas patēriņš un produkcijas apjoms  

zivju pārstrādes uzņēmumā. Piemērs.

Gads Mēnesis Elektroenerģijas 
patēriņš, MWh/mēn.

Produkcijas apjoms 
(neto masa), t

Īpatnējais elektroenerģijas 
patēriņš, MWh/t

2016

Janvāris 101 7 13,64

Februāris 145 281 0,52

Marts 180 280 0,64

Aprīlis 159 283 0,56

Maijs 153 263 0,58

Jūnijs 180 312 0,58

Jūlijs 169 224 0,75

Augusts 158 282 0,56

Septembris 139 211 0,66

2017

Oktobris 154 132 1,16

Novembris 183 263 0,70

Decembris 172 243 0,71

Janvāris 157 294 0,53

Februāris 86 267 0,32

Marts 166 257 0,65

Aprīlis 196 326 0,60

Maijs 149 282 0,53

Jūnijs 157 330 0,48

Jūlijs 120 202 0,59

3.1. att. Attiecība starp svaigu zivju izejmateriāla apjomu un zivju masu 
galaproduktā. 
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saldētu zivju apjomam. Pat, ja pastāv saistība starp mainīgajiem lielu-
miem, tā nav spēcīga. Datu dispersija ir salīdzinoši liela. r kvadrātā abos 
gadījumos ir mazāks par 0,5.

Cits datu regresijas analīzes piemērs ar relatīvajiem datiem ilus-
trēts 3.3. attēlā. Tajā meklēta sakarība starp relatīvo indikatoru – 
īpatnējo elektroenerģijas patēriņu – un kopējo saražoto galaproduktu 
(bruto masa). Aprēķinot īpatnējo elektroenerģijas patēriņu, ņemts 
vērā tikai elektroenerģijas patēriņš ražošanas telpās. Kā liecina pun-
ktu izvietojums 3.3. attēla grafikā, vērojams gan tas, ka, mainoties 

3.2. att. Attiecība starp tvaika patēriņu un neapstrādātu zivju patēriņu 
(2017. gada dati).
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ražošanas apjomam, īpatnējais elektroenerģijas patēriņš neuzrāda 
būtiskas izmaiņas, gan arī liela datu izkliede (vāja korelācija). Patie-
sībā grafikā nav pamanāma sakarība un var teikt, ka īpatnējais elek-
troenerģijas patēriņš ir konstants. Vēl vairāk, salīdzinot uzņēmuma 
faktiskos datus ar LPTP vērtībām īpatnējam elektroenerģijas patēri-
ņam uz 1 t zivju, izskatās, ka aplūkotais zivju pārstrādes uzņēmums 
ir ļoti efektīvs. Tomēr, ņemot vērā, ka vairums iekārtu ir no pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajiem un deviņdesmitajiem gadiem, objektīvi 
uzņēmuma ražošanas procesus nevar uzskatīt par efektīviem. Cits 
iemesls, kas varētu izskaidrot šo negaidīti labo efektivitātes rezultātu, 
ir tas, ka ir grūti skaidrojams elektroenerģijas patēriņa datu ieguves 
avots, aprēķinot zemākās un augstākās LPTP vērtības. Šis piemērs ir 
aplūkots, lai pievērstu uzmanību neveiksmīgai indikatoru izvēlei un 
rezultātu lietojamības ticamībai.  

Šādos gadījumos, kad datu analīze sniedz absurdus rezultātus, indi-
katori jāmeklē katrā zivju apstrādes procesā. Kā veikt šādu sadalījumu, 
parādīts 3.2. tabulā, kurā ir parādīts īpatnējais enerģijas patēriņš dāņu 
zivju pārstrādes uzņēmumā atbilstoši LPTP [11].

3.1.4. Daudzfaktoru regresijas analīzes rezultāti
Daudzfaktoru regresijas analīze tika veikta, lai novērtētu, kā elek-

troenerģijas patēriņš ir atkarīgs no atšķirīgu veidu zivju konservu 
ražošanas.

3.3. tabulā parādīta neto konservēto zivju produkcija [t/mēn]. Šīs vēr-
tības ir aprēķinātas, ņemot vērā zivju īpatsvaru galaproduktā. Produktu 
savstarpējās atšķirības saistītas ar iepakojumu, kopējo produkta masu, 
izmantotajām sastāvdaļām (tomātu sula, eļļa, garšvielas u.c.) un zivju 

3.2. tabula
Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš zivju pārstrādes procesos 

atbilstoši LPTP zivju pārstrādei Dānijā [11] 

Zivju konservēšana Minimālā 
vērtība

Maksimālā 
vērtība

Process enerģija, kWh/t

Zivju transportēšana 3 3

Konservēšana 151 202,8

Kārbu noslēgšana 5 6

Kārbu mazgāšana 7 7

Kārbu sterilizācija 230 230
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apstrādes tehnoloģijām. Pamatojoties uz iepriekš minēto, zivju produkti 
pētījuma nolūkos iedalīti 5 lielās grupās:

 • a – kūpinātas brētliņas (Baltijas brētliņas un siļķes) eļļā;
 • b – ceptas brētliņas (Baltijas brētliņas un siļķes) eļļā vai tomātu 

mērcē;
 • c – zivju bumbiņas;

3.3. tabula
Elektroenerģijas patēriņš un konservēto  

zivju neto produkcija [t/mēn.]

G
ad

s

Nr. Mēnesis
Qel,  

MWh/mēn.
E

Kūpinātas 
brētliņas 

eļļā
a

Ceptas 
brētliņas

b

Zivju 
bumbiņas

c

Zivju 
pastēte

d

Atlantijas 
okeāna 

zivis
e

20
16

1. Janvāris 60 2 5 0 0 0

2. Februāris 113 97 64 99 0 20

3. Marts 106 119 30 80 12 37

4. Aprīlis 101 102 46 72 4 58

5. Maijs 103 115 63 18 7 58

6. Jūnijs 28 0 0 0 0 0

7. Jūlijs 12 0 0 0 0 0

8. Augusts 23 0 0 0 0 0

9. Septembris 118 134 83 50 5 40

10. Oktobris 109 129 9 35 6 42

11. Novembris 140 129 76 11 13 50

12. Decembris 127 116 17 21 3 54

20
17

13. Janvāris 3 0 0 0 0 0

14. Februāris 93 64 28 23 0 16

15. Marts 128 155 40 46 4 19

16. Aprīlis 120 121 49 24 8 40

17. Maijs 105 116 67 44 3 64

18. Jūnijs 86 96 58 57 4 51

19. Jūlijs 20 0 0 0 0 0

20. Augusts 102 132 61 23 10 29

21. Septembris 112 143 85 33 8 56

22. Oktobris 108 150 32 22 11 67

23. Novembris 107 146 76 31 4 74

24. Decembris 89 114 43 14 8 22

 • d – zivju pastēte;
 • e – Atlantijas okeāna zivis eļļā vai tomātu mērcē.

Vērtības, kas parādītas 1., 6., 7., 8., 13. un 19. rindā ir izslēgtas no 
turpmākas analīzes, jo šajos mēnešos ražošana tika pārtraukta. Tāpēc 
daudzfaktoru regresijas analīzei tika izmantotas 18 datu rindas. Šajā 
gadījumā ir 1 atkarīgais mainīgais un 5 neatkarīgie mainīgie lielumi.

Kā redzams 3.4. tabulā, P vērtības mainīgo a un b koeficientiem 
ir >0,05, šāds rezultāts norāda, ka minētās vērtības neatbilst 95 % 
ticamības intervālam. Augstākā P vērtība ir mainīgajam a, un tā atbilst 
74 % ticamības līmenim. Atbilstoši modelim, tiek ieteikts izņemt šo 
neatkarīgo mainīgo no turpmākas analīzes, taču, ņemot vērā, ka a 
mainīgais šajā gadījumā ir kūpinātas zivis, kas sastāda lielāko daļu no 
kopējās saražotās produkcijas, tika nolemts šo mainīgo saglabāt analī-
zes modelī. Iemesls, kas izskaidro šādu rezultātu, ir vienkāršs, žāvētu 
zivju ražošanā daudz nozīmīgāks ir siltumenerģijas patēriņš (siltums 
un dūmi) nevis elektroenerģija. Tomēr, ņemot vērā nepietiekamos 
datus par siltumenerģijas patēriņu, nebija iespējams veikt daudzfak-
toru regresijas analīzi īpatnējam siltumenerģijas patēriņam.

Kā redzams dispersijas analīzes 3.5. tabulā, P vērtība ir <0,01, tas 
norāda, ka statistiski nozīmīga attiecība starp mainīgajiem ir ar 99 % tica-
mības līmeni. Piemērotais r kvadrātā vienāds ar 75,4 %, bet pielāgotais r 
kvadrātā, kas ir vairāk piemērots dažādu modeļu salīdzināšanai, ir 65,1 %.

Regresijas analīzi var izmantot, ja atkarīgais mainīgais – īpatnējais 
siltumenerģijas patēriņš – ir ar normālo sadalījumu. Sadalījuma veidu 

3.4. tabula
Rezultātu izvērtējums katram neatkarīgajam mainīgajam

Neatkarīgais mainīgais Novērtējums T koeficients P vērtība

Pārveides koeficients, b0  0,8552 9,327 0,000

Koeficients a –0,0092 4,163 0,2633

Koeficients b –0,0017 10,616 0,0260

Koeficients c –0,0023 3,679 0,0034

Koeficients d –0,0059 2,097 0,2115

Koeficients e –0,0022 5,645 0,0297

3.5. tabula
Dispersijas analīze

Avots Kvadrātu summa Df F attiecība P vērtība

Modelis 0,128045 5 7,35 0,0023

Atlikums/pārpalikums 0,041181 12
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var pārbaudīt, izmantojot normālā sadalījuma diagrammu, kas redzama 
3.4. attēlā.

Kā redzams diagrammā, dati ir atbilstoši normālās varbūtības sada-
lījumam. Otrs būtisks regresijas analīzes nosacījums – starp neatkarī-
gajiem mainīgajiem nepastāv savstarpēja korelācija. To var pārbaudīt, 
izmantojot korelācijas matricu.

Kā redzams korelācijas matricā (3.6. tabula), visas absolūtās korelā-
cijas vērtības nav lielākas par 0,5, tāpēc nav nopietnas multikolinearitā-
tes. Durbina-Vatsona statistika testē atlikumus, lai noteiktu, vai pastāv 
būtiska korelācija starp neatkarīgiem mainīgajiem.

Daudzfaktoru regresijas vienādojums pielāgotajam modelim tiek 
aprēķināts, izmantojot 3.5. formulu:

E = 0,855 – 0,000916a – 0,00171b – 0,00239c – 0,00587d – 0,0022e,  (3.5.)

kur
E – īpatnējais elektroenerģijas patēriņš, MWhel/t.

3.4. att. Parastā varbūtības diagramma īpatnējajam elektroenerģijas patēriņam. 

 

Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš, MWh/t
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3.6. tabula
Matrica korelācijas koeficienta aprēķinam

Koeficients Konstante a b c d e

Konstante 1,000 –0,7549 –0,1047 –0,4313 0,0509 –0,1331

a –0,7549 1,000 –0,1509 0,0581 –0,4264 –0,2498

b –0,1047 –0,1509 1,000 –0,1132 0,0193 –0,2155

c –0,4313 0,0581 –0,1132 1,000 0,2911 0,1286

d 0,0509 –0,4264 0,0193 0,2911 1,000 0,0162

e –0,1331 –0,2498 –0,2155 0,1286 0,0162 1,000

Attiecība starp novērotajām un prognozētajām vērtībām parādīta 
3.5. attēlā.

Kā redzams 3.5. attēlā, vienādojums raksturo praktiski novēroto 
datu izkārtojumu. Iegūto vienādojumu var izmantot ražošanas procesu 
elektroenerģijas patēriņa prognozēšanai.

Lai uzlabotu datu ievākšanas kvalitāti, uzņēmuma vadībai jāuzlabo 
vispārējā kvalitātes kontroles sistēma uzņēmumā. Ir svarīgi izstrādāt 
datu reģistrācijas veidlapas, kur norādīts, kādi rādītāji jāmēra, cik bieži 
un kādā laikā. Vēl vairāk, šīm datu reģistrācijas lapām jāsatur informā-
cija par to, kurš veica mērījumus un datu reģistrāciju, kā arī, vai notikusi 
kāda novirze no ierastā darba procesa. Tas ne tikai uzlabotu darba kva-
litāti un paaugstinātu darbinieku atbildību, bet arī nodrošinātu daudz 
ērtāku datu izsekošanu. Laba informācijas pārvalde uzņēmumā norāda, 
ka uzņēmumam rūp tā ražošanas efektivitāte. Turpmākajos pētījumos 
jāiekļauj arī intervijas ar darbiniekiem, lai iegūtu informāciju par uzņē-
muma sniegumu no katra darbinieka skatupunkta. Šīs intervijas ļauj 
atklāt uzņēmuma trūkumus un stiprās puses. Turpmākai analīzei jābūt 
praktiskākai un jāietver ne tikai esošo datu analīze, bet arī atkārtotu 
datu mērīšana, tas ļaus novērtēt, kāds ir reālais efektivitātes palielināša-
nas potenciāls.

3.2. Daudzkritēriju analīzes metodes

Daudzkritēriju analīze ir daudzpakāpju process, kurš sastāv no 
metožu kopuma, kas strukturē lēmuma pieņemšanas procesus [12], [13]. 
Daudzkritēriju analīzes metodika tiek uzskatīta par nelineāru procesu, 
kas sastāv no šādiem posmiem [14]:

 • problēmas definēšana;

3.5. att. Īpatnējā elektroenerģijas patēriņa diagramma [MWhel/neto produkcija] – 
prognozētā un novērotā vērtība. 
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 • alternatīvu priekšrocību definēšana;
 • alternatīvu novērtēšana un salīdzināšana;
 • ieteikumu sagatavošana.

Lai salīdzinātu izvēlētās alternatīvas, svarīgi definēt kritērijus, 
pēc kā notiks salīdzināšana. Populārākie daudzkritēriju analīzes 
kritēriji [15]:

 • ekonomiskie kritēriji – kvalitāte, elastīgums, cena, sagatavošanas 
laiks, saistības, izmaksas, tehniskās iespējas, loģistikas izmaksas, 
apgrieztā loģistika, noraidījuma koeficients;

 • vides kritēriji – vides vadības sistēma, resursu patēriņš, ekodi-
zains, otrreizējā pārstrāde, ekoloģiskās ietekmes kontrole, notek-
ūdeņi, enerģijas patēriņš, atkārtota izmantošana, emisijas, vides 
rīcības kodekss;

 • sociālie kritēriji — ieinteresēto personu iesaistīšana, personāla 
apmācība, sociālās vadības saistības, veselība un drošība, attie-
cības ar ieinteresētajām personām, sociālais rīcības kodekss, 
ziedojumi ilgtspējīgiem projektiem, ieinteresēto personu tiesības, 
drošības prakse, nelaimes gadījumu skaits gadā.

Ir pieejams ļoti plašs klāsts ar daudzkritēriju analīzes metodēm un 
tās ir iespējams sagrupēt pēc dažādiem parametriem. Metodes var būt 
sagrupētas pēc to modeļu veida, kā parādīts 3.6. attēlā [16].

Metožu TOPSIS, VIKOR, COPRAS, MULTIMOORA, PROMETHEE-
GAIA un AHP īpašības un prasības ir apkopotas 3.7. tabulā. Pēc šāda 

3.6. att. Daudzkritēriju metožu klasifikācija.

 

Daudzkritēriju
metodes 

Vērtību mērīšanas
metode  

AHP

MAUT

Weighted Sum
Method 

Weighted Product
Method 

MULTIMOORA

Mērķa un atsauces
līmeņa metodes 

AHP

STEP

TOPSIS

VIKOR

COPRAS

Izvērtēšanas
metode  

PROMETHEE

ELECTRE

DEA

3.7. tabula
Daudzkritēriju analīžu metožu salīdzinājums

TOPSIS VIKOR COPRAS MULTIMOORA
PROMETHEE-

GAIA
AHP

N
or

m
al

iz
āc

ija
s 

ve
id

s Vektoru 
normalizācija 
(summas 
kvadrātsakne 
(L2 
normalizācija))

Lineāra 
normalizācija 
(L1 
normalizācija)

Vektoru 
normalizācija 
(summa)

Vektoru 
normalizācija 
(summas 
kvadrātsakne)

Vektoru 
normalizācija 
(summa)

P
ie

m
ēr

ot
īb

a

Izvēles 
problēmas, 
ranga 
problēmas

Izvēles 
problēmas, 
ranga 
problēmas

Izvēles 
problēmas, 
ranga 
problēmas

Izvēles 
problēmas, 
ranga 
problēmas

Izvēles 
problēmas, 
ranga 
problēmas, 
apraksta 
problēmas
(GAIA)

Izvēles 
problēmas, 
ranga 
problēmas,
šķirošanas 
problēmas
(AHPsort)

Ie
va

de
s 

da
ti Pieņemams un 

nepieņemam 
variants, 
kritēriju svars

Labākais un 
sliktākais 
radītājs, 
kritēriju svars

Labākais un 
sliktākais 
radītājs, 
kritēriju svars

Labākais un 
sliktākais 
radītājs

Vienlīdzības 
un 
priekšrocību 
robežlielumi, 
kritēriju svars

Pāru 
salīdzinājums 
attiecību skalā 
(1–9)

R
ez

ul
tā

ta
 v

ei
ds

Pilnīgs 
vērtējums 
ar tuvuma 
koeficientu līdz 
pieņemamam 
un 
nepieņemamam 
rādītājam 

Pilnīgs 
vērtējums 
ar tuvuma 
koeficientu 
līdz labākajam 
rezultātam

Pilnīgs 
vērtējums

Pilnīgs 
vērtējums

Daļējs un 
pilnīgs 
vērtējums 

Pilnīgs vērtējums 
ar rezultātiem

Fu
nk

ci
ja

s 
ve

id
s

Attāluma 
distance
(Euclidean 
distance, 
Manhattan 
distance, 
Tchebycheff 
distance)

Attāluma 
distance 
(Manhattan 
distance)

Minimālas un 
maksimālas 
vērtības

Minimālas un 
maksimālas 
vērtības

Klasiskā, 
lineārā, 
U forma, 
V forma, 
Gausa un 
līmeņa 
funkcijas

M
et

od
es

 p
ie

ej
a Kvalitatīva un 

kvantitatīva 
Kvantitatīva Kvantitatīva Kvantitatīva Kvalitatīva un 

kvantitatīva 
Kvalitatīva 
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TOPSIS VIKOR COPRAS MULTIMOORA
PROMETHEE-

GAIA
AHP

V
ēr

tē
ša

na
s 

sk
al

a

0 līdz 1 Pozitīvas 
vērtības

Pozitīvas 
vērtības

Pozitīvas 
vērtības

–1 līdz 1 0 līdz 1

La
bā

ka
 a

lt
er

na
tī

va

Maksimāla 
vērtība

Minimālā 
vērtība

Maksimāla 
vērtība

Maksimāla 
vērtība

Maksimāla 
vērtība

Maksimāla 
vērtība

K
on

se
kv

en
ce

s 
līm

eņ
i Nav 

ierobežojumu
Nav 
ierobežojumu

Nav 
ierobežojumu

Nav 
ierobežojumu

7±2 9

P
ro

gr
am

m
at

ūr
a

MS Excel, 
Matlab,
Decerns

MS Excel MS Excel MS Excel Visual 
Promethee, 
Decision Lab,
D-Sight, 
Smart Picker 
Pro

MS Excel, 
MakeItRational, 
ExpertChoice,
Decision Lens, 
HIPRE 3+,
RightChoiceDSS, 
Criterium,
EasyMind, 
Questfox,
ChoiceResults, 
123AHP,
DECERNS

salīdzinājuma var noteikt metožu līdzības un atšķirības, kā arī metodes 
piemērotību noteiktu alternatīvu izvērtēšanā.

Metodē Analytical Hierarchy Process (AHP) alternatīvas tiek uzskai-
tītas un pēc tam salīdzinātas pēc kārtas atbilstoši to ieguldījumam 
katra mērķa vai kritērija sasniegšanā [17]. Šo metodi izstrādāja Thomas 

3.7. tabulas turpinājums L. Saaty un tā ir viena no populārākajām metodēm kritēriju svara 
aprēķināšanai.

Metode TOPSIS lielākās priekšrocības ir tas, ka ir nepieciešams mini-
māls ievades datu daudzums un iegūtie rezultāti ir viegli saprotami. Vie-
nīgie subjektīvie parametri ir kritēju svars [18]. Turpretī metode VIKOR 
tika radīta, lai optimizētu daudzkritēriju sistēmas. Šī metode ir vērsta 
uz alternatīvu izvērtēšanu un izvēli no alternatīvu kopuma, ja ir kon-
fliktējoši kritēriji [14]. Metode COPRAS ņem vērā alternatīvu veiktspēju 
attiecībā uz dažādiem kritērijiem un atbilstošo kritēriju svaru. Šī metode 
izvēlas labāko lēmumu, ņemot vērā gan pieņemamo, gan nepieņemamo 
risinājumu [19]. Apskatot metodi MULTIMOORA, tika secināts, ka tai ir 
labs selektivitātes līmenis, jo tā var noteikt pretrunīgu kritēriju mēr-
ķus, un kritērijiem var būt lietderīgā vērtība vai labums [20]. Kā pēdējā 
metode tika apskatīta PROMETHEE-GAIA, kas ir balstīta uz priekšrocību 
pakāpju aprēķināšanu. Prioritātes pakāpe ir rezultāts (no 0 līdz 1), kas 
izsaka to, ka rīcība ir vēlama salīdzinājumā ar citu darbību, no lēmumu 
pieņēmēja viedokļa [18].

3.2.1. TOPSIS
Daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīzes (MCDA) process sastāv 

no trīs posmiem: ievade, MCDA metode, rezultāts. Ievades posms ietver 
sevī novērošanas un interpretācijas posmu. Šajos posmos tiek iegūti 
un apkopoti dati, izteikti lēmuma pieņēmēju vērtējumi katram kritēri-
jam. MCDA metode sevī ietver rezultātu analīzes posmu, kad tiek veikta 
dažādu kritēriju apvienošana, lai salīdzinātu risinājumus. Pēdējais 
posms ietver rekomendācijas un rezultātu analīzi. 

Daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodi, kā metodi alternatīvu 
novērtēšanai pēc kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem, TOPSIS 
1981. gadā izstrādāja Hwang un Yoon [21]. Tās galvenā priekšrocība ir 
iespēja izvēlēties neierobežotu skaitu kritēriju un alternatīvu, salīdzi-
noši vienkāršs aprēķināšanas process un nav nepieciešama īpaša prog-
rammatūra, kā arī rezultāti ērtā un viegli saprotamā veidā ļauj salīdzināt 
alternatīvas. 

Izmantojot TOPSIS analīzes metodi, tiek izveidota lēmumu pieņem-
šanas matrica, kas sastāv no kritērijiem un alternatīvām, kā parādīts 
3.6. formulā:

 =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

∑n
i = 1 = 1. 

norm =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

ij =
ij

∑ ij
2m

i= 1

. 

ij = i · ij . 

sv =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

. 

, (3.6.)

kur
A1…Am – salīdzināmās alternatīvas;
C1…Cn – kritēriji, pēc kuriem tiek veikta salīdzināšana;
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Xij – alternatīvas i (kur i ir alternatīva no 1 līdz m) sniegums/vērtība pēc 
kritērija j (kur j no 1 līdz n).

Katram kritērijam tiek noteikts tā individuālais svars wi. Svars tiek 
noteikts tā, lai izpildītos nosacījums (3.7. formula) – visu kritēriju svaru 
summa vienāda ar 1:

 

=
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

∑n
i = 1 = 1. 

norm =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

ij =
ij

∑ ij
2m

i= 1

. 

ij = i · ij . 

sv =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

. 

. (3.7.)

Kad sastādīta lēmumu pieņemšanas matrica, tiek veikta vērtību 
normalizācija un sastādīta normalizētā lēmumu pieņemšanas matrica, 
izmantojot 3.8. formulu:

 

=
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

∑n
i = 1 = 1. 

norm =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

ij =
ij

∑ ij
2m

i= 1

. 

ij = i · ij . 

sv =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

. 

, (3.8.)

kur
rij – alternatīvas i normalizētais vērtējums pēc kritērija j.

Normalizēto vērtējumu aprēķina, izmantojot 3.9. formulu:

 

=
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

∑n
i = 1 = 1. 

norm =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

ij =
ij

∑ ij
2m

i= 1

. 

ij = i · ij . 

sv =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

. 

. (3.9.)

Nākamajā posmā normalizētās vērtības tiek reizinātas ar atbilstošā 
kritērija i svaru wi, iegūstot normalizēto svērto vērtību pij, kā parādīts 
3.10. formulā:

 pij = wi ⋅ rij. (3.10.)

Normalizētā svērtā lēmumu pieņemšanas matrica Dsv būs pamats 
turpmākajai TOPSIS analīzei, ko veic, izmantojot 3.11. formulu:

 

=
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

∑n
i = 1 = 1. 

norm =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

, 

ij =
ij

∑ ij
2m

i= 1

. 

ij = i · ij . 

sv =
1

⋮

m

1 … n
11 ⋯ 1n
⋮ ⋱ ⋮

m1 ⋯ mn

. . (3.11.)

Kad normalizētā svērtā lēmumu pieņemšanas matrica sastādīta, tiek 
aprēķināts ideālais pozitīvais risinājums A+ un ideālais negatīvais risinā-
jums A-, izmantojot 3.12. un 3.13. formulu:
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Pieņemot, ka J1  parāda kritērijus, kuru maksimālās vērtības rada lie-
lāku ieguvumu, un ar J2 apzīmēti kritēriji, kuros lielākās vērtības norāda 
uz lielākām izmaksām vai cita veida zaudējumiem. 

Tad tiek noteikts katras alternatīvas attālums no pozitīvā ideālā risi-
nājuma un negatīvā ideālā risinājuma, kā parādīts 3.16. un 3.17. formulā. 
Alternatīvas attālumu līdz pozitīvajam ideālajam risinājumam (S+) aprē-
ķina, izmantojot 3.16. formulu:
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Alternatīvas attālumu/attiecību pret ideālo negatīvo risinājumu (S-) 

aprēķina, izmantojot 3.17. formulu:
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Alternatīvas relatīvais attālums no ideālā risinājuma tiek aprēķināts 
pēc 3.18. formulas:
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Rezultātā tiek iegūta vērtība, kas parāda alternatīvas tuvumu no ide-
ālā pozitīvā risinājuma un attālumu no ideālā negatīvā risinājuma. 

TOPSIS metodes lietojuma piemērs. 
Kolagēna ekstrakcijas metodes apraksts

TOPSIS metodes izmantošanas vērtēšana balstīta uz piemēru par 
kolagēna ekstrakciju no apaļā jūras grunduļa [22]. Apaļais jūras grun-
dulis ir invazīva zivju suga, kas dzīvo gan sālsūdenī, gan saldūdenī, 
pētījumā tika izmantota zivs, kas iegādāta Rīgas Centrāltirgus zivju 
paviljonā. Sākumā tika sagatavoti apaļā jūras grunduļa ādas paraugi. 
Tas tika izdarīts, atdalot ādu no zivs ķermeņa. Iegūtā āda tika attīrīta no 
zvīņām, mazgāta ar krāna ūdeni un notīrīta no iespējamiem blakuspro-
duktiem. Āda tika sagriezta nelielos gabalos un līdz izmantošanas brīdim 
uzglabāta saldētavā –18 °C. Izmantošanas brīdī sagatavotie ādas paraugi 
tika atkausēti istabas temperatūrā +20 °C. Ekstrakcijas process tika rea-
lizēts zemā temperatūrā – aptuveni +4 °C [23].

Sākumā, lai atbrīvotos no olbaltumvielām, kas nesatur kolagēnu, 
zivju ādas tiek sajauktas ar 0,1 M nātrija hidroksīda NaOH šķīdumu, kur 
zivju ādas un nātrija hidroksīda attiecība ir 1:10. Šis maisījums tiek mai-
sīts 6 stundas, un nātrija hidroksīda šķīdums mainīts ik pēc 2 stundām. 
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Iegūto paraugu mazgāja ar vēsu ūdeni, līdz tas sasniedza neitrālu vai vāji 
bāzisku pH [23]. 

Ādu paraugs, kas attīrīts no kolagēnu nesaturošām olbaltumvielām, 
tika attīrīts no taukiem, iegūto paraugu šķīdināja 10 % etanolā C2H5OH, 
kur ādas parauga un etanola šķīduma attiecība bija 1:10. Paraugu šķīdi-
nāja 18 stundas, ik pēc 6 stundām nomainot šķīdinātāju. No jauna iegūto 
paraugu mazgāja ar vēsu ūdeni [23]. 

Iegūtais paraugs tālāk tika mērcēts 0,5 M etiķskābē CH3COOH, kur 
parauga un šķīduma attiecība bija 1:30, paraugu šķīdināja 24 stundas. 
Pēc 24 stundu šķīdināšanas paraugu izfiltrēja caur marli. Ar iegūto atli-
kumu tika atkārtoti visi iepriekšējie posmi – nekolagēno olbaltumvielu 

3.7. att. Kolagēna iegūšanas shēma.
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atdalīšana ar nātrija hidroksīdu NaOH 1:10 attiecībā, tauku atdalīšana ar 
etanolu C2H5OH un šķīdināšana etiķskābē CH3COOH [23].

Filtrātam, lai izgulsnētu kolagēnu, tika pievienots 2,6 M nātrija 
hlorīda NaCl šķīdums un 0,05 M tri-hidroksi-metil-aminometāna 
NH2C(CH2OH)3 šķīdums, nogulsnes tika iegūtas, paraugu ievietojot cen-
trifūgas iekārtā uz 60 minūtēm. Iegūtās izgulsnētās daļiņas tika izšķī-
dinātas 0,5 M etiķskābē CH3COOH un veikta dialīze jeb atbrīvošanās no 
liekajām vielām un sāļiem ar 0,1 M etiķskābi un destilētu ūdeni. Pēdējais 
solis bija kolagēna šķīduma kaltēšana ar aukstumu [23]. 

Posmi, kas tika veikti, lai iegūtu kolagēnu no apaļā jūras grunduļa, ir 
parādīti 3.7. attēlā.

Galvenais, kas ir jāievēro kolagēna ekstrakcijas procesā, ir jākontrolē 
apkārtējās vides temperatūra. Temperatūra, kāda ir jāuztur visu eks-
trakcijas laiku, ir +4 °C.

Kolagēna ekstrakcijas metožu analīze 
Kolagēna ekstrakcijai no zivīm ir vairākas metodes, visplašāk tiek 

lietota tieši šķīstoša kolagēna ekstrakcija, jo tai ir visplašākais lietojums 
un labākās īpašības. 3.8. tabulā apskatīti galvenie kolagēna ekstrakcijas 
veidi.

3.8. tabula
Kolagēna ekstrakcijas veidi [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30]

Kolagēna 
ekstrakcijas 

veids
Ekstrakcijas parametri

Skābē šķīstoša 
kolagēna 
ekstrakcija

Ekstrakcijai nepieciešamās vielas: 0,1 M NaOH šķīdums, 10 % C2H5OH 
šķīdums, 0,5 M CH3COOH šķīdums, 2,6 M NaCl šķīdums, 0,05 M tri-hidroksi-
metil-aminometāna (NH2C(CH2OH)3) šķīdums, destilēts ūdens
Ekstrakcijai nepieciešamā temperatūra: +4 °C
Aptuvenais vienas ekstrakcijas laiks: 3 dienas
Ekstrakcijas apstākļi: nepārtraukta paraugu maisīšana šķīdumos

Pepsīnos 
šķīstoša 
kolagēna 
ekstrakcija

Ekstrakcijai nepieciešamās vielas: 0,1 M NaOH šķīdums, balinātājs ar 3 % 
H2O2, destilēts ūdens, nejonu mazgāšanas līdzeklis, 0,5 M CH3COOH šķīdums, 
enzīms pepsīns, 0,1 M CH3COOH šķīdums, 0,7 M NaCl šķīdums
Ekstrakcijai nepieciešamā temperatūra: +4 °C
Aptuvenais vienas ekstrakcijas laiks: 4–5 dienas
Ekstrakcijas apstākļi: nepārtraukta paraugu maisīšana šķīdumos

Sāļos šķīstoša 
kolagēna 
ekstrakcija

Ekstrakcijai nepieciešamās vielas: 20 % NaCl šķīdums (masa/tilpums), 0,45 M 
NaCl šķīdums, 0,9 M CH3COOH šķīdums
Ekstrakcijai nepieciešamā temperatūra: +4 °C 
Aptuvenais vienas ekstrakcijas laiks: 3–4 dienas
Ekstrakcijas apstākļi: nepārtraukta paraugu maisīšana šķīdumos
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Kā optimālākais kolagēna ekstrakcijas modelis tika izvēlēts skābē 
šķīstoša kolagēna iegūšana, pamatojoties uz to, ka šis ieguves process ir 
visātrākais un vienkāršākais. Visiem trīs kolagēna ieguves procesiem ir 
līdzīgs ieguves process un apstākļi, kā arī ekstrakcijas ilgums ir līdzīgs.

TOPSIS metodes lietošana kolagēnu izmantošanas izvērtēšanai
Kolagēnu var plaši lietot dažādās jomās un izmantot, lai ražotu 

dažāda veida produktus, piemēram, ražojot biopolimēru, kosmētiku, 
funkcionālo pārtiku un ballistisko želatīnu, kā arī izmantot medicīnā 
audu inženierijā. Šie visi produkti tika pieņemti kā alternatīvas, kas tika 
izvērtētas, lietojot TOPSIS metodi.

Biopolimēru var minēt kā vienu no galvenajiem produktiem, kas ir 
iegūstams no zivju kolagēna. Biopolimēru ražošanai vispiemērotākais 
tieši skābē šķīstošs kolagēns. Šī kolagēna ieguvē viens no trūkumiem 
jāmin pastāvošā iespēja, ka iegūtais kolagēns nav bezkrāsains, kas būtu 
vizuāli vislabāk piemērots biopolimēru ražošanā. Bezkrāsainību ir 
iespējams panākt, iegūtajam kolagēnam pievienojot balinātājus. Kā bali-
nātāja piemēru var minēt balinātāju ar 3 % H2O2 sastāvā. Biopolimēru 
ražošanai, kas spētu aizstāt plastmasu, ir ļoti svarīga nozīme tieši no 
vides aspekta.

Kosmētika no zivju kolagēna arī ir populārs produkts, kas jau šobrīd 
ir atrodams tirgū. Pieejami dažādi mitrinošie krēmi, kuru sastāvā ir 
zivju kolagēns. Kosmētikas ražošanai piemērotākais ir skābē šķīstošais 
kolagēns, tā sastāvā galvenokārt ir I tipa kolagēns kopā ar citiem fibrillu 
veidojošiem kolagēniem (II, III, V, XI tipa kolagēni). Šķīstošs kolagēns ir 
nepieciešams, lai tas būtu spējīgs uzsūkties ādā. Svarīgs faktors ir arī 
kolagēna molekulu lielums un viskozitāte. Molekulu lielumam ir jābūt 

3.8. att. Zivju kolagēna aktīvo daļu īpašības.
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pietiekami mazam, lai tās spēj iesūkties ādā. Zivju kolagēna izmantoša-
nas iespējas ir parādītas 3.8. attēlā.

Kosmētikas līdzekļiem, kas satur no zivīm iegūstamas aktīvās daļas, 
piemīt dažādas īpašības – ne tikai mitrinošas, bet arī īpašības, kuras 
ietekmē ārējie faktori. Kolagēnu kosmētikas līdzekļos mēdz izmantot, lai 
mazinātu risku pret grumbu veidošanos, aizkavētu jaunu grumbu veido-
šanos un aizturētu kolagēna noārdīšanos audos. 

Medicīnā audu inženierijā zivju kolagēna izmantošana pagaidām ir 
tikai izpētes līmenī, taču tam ir liels potenciāls medicīnas attīstībā, kas 
ļautu palīdzēt cilvēkiem, kas slimo ar dažādām saslimšanām. Tā kā kola-
gēns ir olbaltumviela, kas plaši sastopama cilvēka organismā (apmēram 
30 % no kopējā olbaltumvielu daudzuma), tam ir potenciāls aizstāt cil-
vēku audus, jo iegūtajam zivju kolagēnam īpašības ir līdzīgas no zīdītā-
jiem iegūtam kolagēnam. Audu inženierijā vissvarīgākie kolagēnu tipi ir 
fibrillu veidojoši kolagēni (I, II, III, V, XI tipu kolagēni). Sirds un asinsvadu 
inženierijā galvenie ir I, III un IV tipa kolagēni. 

Funkcionālā pārtika ir kā pārtikas piedeva, ko tai pievieno, lai uzla-
botu uzturvērtību vai lieto kā uztura bagātinātāju. Zivju kolagēns var 
tikt un tiek izmantots kā uztura bagātinātājs, kas var uzlabot locītavu, 
kaulu, ādas, matu un nagu stiprību, kā arī stiprināt kolagēna rezerves 
organismā. Lai papildus uzturā lietotais kolagēns spētu uzsūkties, ir 
nepieciešams lietot šķīstošu kolagēnu. Kolagēnu ieteicams lietoto kopā 
ar C vitamīnu, lai uzlabotu tā uzsūkšanos.

Ballistiskais želatīns tiek izmantots, lai noteiktu ložu ballistisko koe-
ficientu. Ballistiskais želatīns ir biezs želatīna gabals, kas veidots tādās 
attiecībās, lai pēc blīvuma būtu līdzīgs dzīvnieku un cilvēku mīkstajiem 
audiem. Tas tiek izmantots, lai noskaidrotu, kādā attālumā lādiņš spēj 
iziet cauri audiem. Šī želatīna pagatavošanai var izmantot no zivīm 
iegūtu kolagēnu. Hidrolizējot kolagēnu, tiek iegūts želatīns, galvenais 
nosacījums, gatavojot ballistisko želatīnu, ir izmantot pareizu ūdens un 
želatīna proporciju, lai iegūtajam želatīnam būtu vajadzīgais blīvums. 

Šiem pieciem zivju kolagēna lietošanas produktiem tika veikta daudz-
kritēriju lēmumu analīze. Šajā gadījumā tika izvēlētas alternatīvas, kas 
tika vērtētas, balstoties uz 4 kritērijiem: tehnoloģisko, ekonomisko, soci-
ālo, kā arī vides un klimata aspektu:

 • tehnoloģiskais aspekts ietver sevī tehnoloģiju attīstības līmeni, 
inovāciju iespējamību, procesu efektivitāti un enerģijas kvalitāti;

 • ekonomiskais aspekts ietver sevī kapitālieguldījumus un iekārtu 
darbināšanas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar papildu 
izmaksām neregulārā energoavota iekārtu aizvietošanai brīdī, 
kad enerģija nav pieejama;

 • sociālais aspekts ietver nodarbinātības palielināšanās vai samazi-
nāšanās jautājumus, kā arī importa ietekmi;
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 • vides un klimata aspekts ir saistīts ar ietekmes uz vides piesār-
ņojuma un klimata pārmaiņām palielināšanos vai samazinājumu, 
ņemot vērā arī tehnoloģisko iekārtu ražošanu.

Izmantojot MCDA TOPSIS analīzes metodi, tika novērtēts, kuriem pro-
duktiem un lietojumam no zivīm iegūstamam kolagēnam un želatīnam 
ir visaugstākais novērtējums, balstoties uz noteiktajiem kritērijiem. 
Šim analīzes modelim ir dažādas priekšrocības, tas atbalsta sistemā-
tisku un pārredzamu alternatīvu novērtēšanu, informācijas sintēzi un 
palīdz identificēt datu trūkumus un neskaidrības. Analīzes ietvaros tika 
apkopots tehnoloģijas attīstības līmenis, vides aspekts, ekonomiskais 
aspekts, sociālais aspekts. 

Datu ievades matricā katrs kritērijs tika novērtēts ar vērtējumu 
no 1 līdz 5, kur 1 ir viszemākais vērtējums un 5 ir visaugstākais vēr-
tējums, piemēram, ja biopolimēra tehnoloģiju attīstības līmenis ir 
tikai izpētes procesā, tad to var novērtēt ar zemāku vērtējumu. Vides 
aspektā, kur biopolimēra ražošana samazinātu jau esošu atkritumu 
daudzumu un potenciāli samazinātu jaunu atkritumu rašanos, var 
novērtēt ar visaugstāko vērtējumu – 5. Datu ievades matrica ir parā-
dīta 3.9. tabulā.

Pirmais no produktiem, kas ir iegūstams no zivju kolagēna, ir bio-
polimērs. Šim produktam ir augsta pievienotā vērtība, tam ir liels 
potenciāls samazināt esošos atkritumus un novērst jaunu atkritumu 

3.9. tabula
Daudzkritēriju lēmuma analīzes matrica 

zivju kolagēna lietojumam

K
ri

tē
ri

ji

 Biopolimērs Kosmētika
Medicīna 

(audu 
inženierija)

Funkcionālā 
pārtika

Ballistiskais 
želatīns

 Xa1 Xa2 Xa3 Xa4 Xa5

i1
Tehnoloģijas 

attīstības līmenis
3 5 2 5 4

i2
Vides 

aspekts – atkritumi
5 3 2 3 4

i3
Ekonomiskais 

aspekts – lietderība
5 2 5 4 3

i4
Sociālais aspekts –
sabiedrības domas

4 5 2 5 4

rašanos. Šis produkts pie vides aspektiem tika novērtēts ar visaugstāko 
novērtējumu – 5. Tehnoloģiskā attīstības līmeņa novērtējums ir vidējs, 
jo šis produkts pagaidām ir vairāk pētījumu un izstrādes procesā. Kos-
mētikā zivju kolagēns šobrīd jau tiek lietots, tāpēc tehnoloģiskās attīs-
tības novērtējums ir visaugstākais, kā arī sociālais aspekts, jo cilvēki 
jau šobrīd izmanto šos produktus ikdienā. Medicīnā želatīnu ir iespē-
jams izmantot arī audu inženierijā, šis lietojums šobrīd ir tikai sākuma 
stadijā pētījumos, tāpēc tehnoloģiskās attīstības novērtējums ir zems. 
Funkcionālā pārtika, līdzīgi kā kosmētika, tiek jau lietota un izmantota 
tirgū. Ballistiskais želatīns tiek izmantots eksperimentāli, aizvietojot 
audu paraugus, dažādu ārēju fizikālo faktoru ietekmes novērtēšanā, pie-
mēram, nosakot, kā lodes ietekmē audus no dažāda šaušanas attāluma. 
Lai zivju želatīnu izmantotu ballistiskā želatīna ražošanā, tam nepie-
ciešamas fizikālās īpašības, kas ir līdzīgas no zīdītājiem iegūstamam 
želatīnam.

Svars pie katra kritērija tika izvēlēts pēc katra kritērija aktualitātes. 
Šajā pētījumā izmantotās svaru vērtības ir parādītas 3.10. tabulā.

Vislielākais svars tika piešķirts vides aspektam, kura lielums ir 0,45, 
turpretī vismazākais svars tika piešķirts sociālajam aspektam – 0,1.

Rezultāti
Rezultātu aprēķināšanā izmantoti dati, kas tika izvietoti matricā. 

Rezultāti, izvērtējot alternatīvas, ir redzami 3.9. attēlā, kur redzami 
novērtējumi katram kolagēna lietojumam pie konkrēta kritērija.

Balstoties uz to, ka, jo augstāks rezultāts, jo labāka alternatīva, tad 
3.9. attēlā novērojams, ka visaugstāko vērtējumu iegūst biopolimērs. 
To var skaidrot ar to, ka vajadzība pēc alternatīvas plastmasai šobrīd 
pasaulē ir ļoti aktuāla problēma, kur pastiprināti tiek meklētas alternatī-
vas jaunu produktu ražošanai, kas aizvietotu vai samazinātu plastmasas 
lietošanu. Izvērtējumā viszemāko rezultātu iegūst kolagēna izmanto-
šana medicīnā, tas varētu būt saistīts ar zemo tehnoloģisko attīstības 
līmeni.

3.10. tabula
Svara sadalījums katram kritērijam

Kritērijs i Svars w

Tehnoloģijas attīstības līmenis 0,30

Vides aspekts – atkritumi 0,45

Ekonomiskais aspekts – lietderība 0,15

Sociālais aspekts – sabiedrības domas 0,10

Svars kopā w 1
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Jutīguma analīze dažādiem kritērijiem
Jutīguma analīze tiek veikta, lai noskaidrotu, cik ļoti nenoteiktības, 

kas tiek izmantotas daudzkritēriju analīzē, ietekmē galarezultātu [31]. 
Nenoteiktības ir izmantotie dati, kas var mainīties, piemēram, kritēriju 
svars. Šajā piemērā tiks apskatīta jutīguma analīze, kas tika veikta eko-
nomiskajam aspektam (3.10. att.). Piemērā tika izmantotas svara novir-
zes attiecības no 0,01 līdz 4,5.

Ekonomiskā aspekta jutīguma analīzē kā produkts ar vislielāko 
relatīvo tuvumu ideālajam variantam ierindojas biopolimērs ar relatīvo 
tuvumu ideālajam variantam 0,70 pie svara novirzes attiecības 0,01. Pie 
svara novirzes attiecības 4,5 relatīvais tuvums ideālajam variantam bio-
polimēram sasniedz 0,96, nedaudz samazinoties pie svara novirzes 4,0, 
kad relatīvais tuvums ideālajam variantam biopolimēram ir 1,0. Taču 

3.9. att. Daudzkritēriju lēmumu analīzes rezultāts.

 

 

0,78

0,51

0,18

0,47

0,34

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Biopolimērs

Kosmētika

Medicīna (audu inženierija)

Funkcionālā pārtika

Ballistiskais želatīns

Relatīvais tuvums ideālajam risinājumam

Ko
lo

gē
na

 v
ai

 ž
el

at
īn

a
pi

el
ie

to
ju

m
s

3.10. att. Jutīguma analīze ekonomiskajam aspektam.
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interesanti ir tas, ka medicīna strauji maina relatīvo tuvumu ideālajam 
variantam – sākot ar zemāko vērtību 0,005, beidzot ar vērtību 0,88, 
ierindojoties otrajā vietā kā viens no labākajiem zivju atlikumu kolagēna 
lietojumiem. 

Jutīguma analīzi ir iespējams veikt visiem kritērijiem, kas tiek ņemti 
vērā, lietojot TOPSIS metodi. Iegūtie rezultāti, ko sniedz jutīguma ana-
līze, ļauj lēmumu pieņēmējiem izvērtēt, cik ļoti nenoteiktības ietekmē 
galarezultātu.

3.2.2. MULTIMOORA
Lai nodrošinātu konkurētspēju, zivju nozare, īpaši ražošana, ir situ-

ācijā, kad ir jāuzlabo ražošanas darbību efektivitāte. Šajā sadaļā ir aprak-
stīta metode, kā katrs uzņēmums var izvērtēt, cik efektīvi tas strādā un 
kuri būtu tie ražošanas posmi, kur darbības efektivitāte ir viszemākā un 
būtu jāuzlabo, lai sasniegtu vislielāko efektivitātes pieaugumu.

Daudzkritēriju datu analīzes metode ietver tāda veida analīzi, kas 
ļauj savstarpēji salīdzināt vairākas alternatīvas, balstoties uz izvirzīta-
jiem kritērijiem. Rezultātā apskatītās alternatīvas tiek sakārtotas pēc to 
atbilstības kritērijiem. Apskatot zivju apstrādes uzņēmumus, daudzkri-
tēriju metodi var izmantot, lai izvērtētu piemērotāko metodi, tehnoloģiju 
vai resursu ražošanas procesa ietvaros.

Piedāvātā metode ir MULTIMOORA (angļu val. Multi-Objective Optimi-
zation on the basis of Ratio Analysis). Šī ir viena no daudzkritēriju analī-
zes metodēm. Kā piemērs ir apskatīta ražošanas shēma, kurā ir parādīta 
zivju konservu ražošana, iekļaujot visus resursus, kas tiek izmantoti un 
radīti katrā no apstrādes procesa daļām. Kā viena no pozitīvajām šīs 
metodes iezīmēm ir tas, ka tā ļauj noteikt vislabāko/vissliktāko alter-
natīvu. Tā kā uzņēmumam ir ierobežots finansējums, ko tas var novirzīt 
uzlabojumu veikšanai, tad šī metode palīdz sarindot uzlabojumus pēc to 
efektivitātes, tādā veidā izvērtējot, kurš no risinājumiem sniegs vislie-
lāko ieguldījumu.

MULTIMOORA metodi ir izstrādājuši divi lietuviešu zinātnieki Brau-
ers un Zavadsks. Pirmo reizi šī metode tika prezentēta 2010. gadā, kad 
tika publicēts zinātniskais raksts ar metodes aprakstu [32]. Pati metode 
sastāv no divām daļām. Pirmo daļu sauc par MOORA metodi. Tajā ir iekļau-
tas divas sadaļas: attiecību sistēma (angļu val. ratio system) un atsauces 
punkts (angļu val. reference point). MOORA metode pastāv arī pati par sevi, 
un to var izmantot, lai veiktu daudzkritēriju analīzi. Otra MULTIMOORA 
metodes daļa ir pilnā reizinājuma formas metode (angļu val. full multiplica-
tive form method). Otrā metodes daļa tika pievienota vēlāk, lai papildinātu 
jau esošo MOORA metodi un rezultātā iegūtu pilnīgāku izvērtējumu.

Šī konkrētā metode tika izvēlēta, lai izvērtētu zivju apstrādes 
uzņēmumu efektivitāti, jo tās rezultāti ir balstīti uz divu metožu 
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apkopojumu, kā arī tā neprasa noteikt kritēriju svaru, kā tas bieži vien 
ir nepieciešams citām daudzkritēriju metodēm. Izvairīšanās no svara 
izmantošanas palīdz arī samazināt subjektivitāti izvērtējuma veik-
šanā [33]. 3.11. attēlā ir parādīti MULTIMOORA metodes izpildes posmi 
un secība.

Brauers un Zavadsks savā rakstā, kurā pirmo reizi iepazīstināja 
ar metodi, izvērtēja vairākus projektus. Šajā gadījumā par alterna-
tīvām tika noteikts: projekts A, projekts B un projekts C. Kā alterna-
tīvu novērtēšanas kritēriji tika izvēlēti: projekta atmaksāšanās laiks, 
pašreizējā neto vērtība, iekšējā peļņas norma, pašvaldību ienākumi 
u.c. Sākotnēji izvērtējot projektus, varēja redzēt, ka projekts A ir vis-
labākais variants, ja apskata pašvaldību ienākumus; projektam B bija 
visaugstākais nodarbinātības paaugstināšanas rādītājs; projekts C bija 
vidējais variants starp projektu A un projektu B. Lai izvērtētu, kura 
alternatīva ir vislabākā starp trijām piedāvātajām, tika izmantota 
MULTIMOORA metode. Rezultātā tika noteikts, ka vislabākā alterna-
tīva ir projekts A [32]. Interesanti, ka šiem pašiem projektiem autori 
pāris gadus pirms (2006. gadā) iepriekšējās publikācijas publicēša-
nas veica izvērtējumu, izmantojot tikai MOORA metodi. Šajā gadījumā 
iegūtie rezultāti atšķīrās, jo kā vislabākā alternatīva tika noteikts pro-
jekts B [33].

MULTIMOORA metodi izmanto arī citos gadījumos, piemēram, izvē-
loties piemērotāko portatīvo datoru ofisa darbam. Kā alternatīvas tika 
ņemti vērā dažādi datoru veidi. Kā kritēriji datoru izvēlē kalpoja datora 
izmaksas, atmiņa un citi svarīgi parametri. Rezultātā tika noteikts, kurš 
dators no visām piedāvātajām alternatīvām ir vislabākā izvēle ofisa dar-
biniekiem [34].

3.11. att. MULTIMOORA metodes posmi [34].

 

Daudzkritēriju
matrica 

Attiecību sistēma

Atsauces punkts

Pilnā reizinājuma
formas metode 

MULTIMOORA

MOORA

 
 

MULTIMOORA metodika un piemērs zivju apstrādes procesā
Pirmais no datu analīzes posmiem ir saprast, kam vēlas veikt analīzi. 

Šajā gadījumā tika izvēlēts izmantot MULTIMOORA metodi, lai izvērtētu 
zivju apstrādes uzņēmuma darbību. Ar metodes palīdzību tiek analizēta 
ražošanas procesu efektivitāte, rezultātā iegūstot datus, kurš no ražoša-
nas procesiem ir visneefektīvākais salīdzinājumā ar pārējiem procesiem, 
kas tika iekļauti analīzē. Tika pieņemts, ka zivju ražošanas uzņēmumam 
tiek piegādātas svaigas zivis, kuras uzreiz tiek sašķirotas un sagatavotas 
tālākai apstrādei. Lai gan zivju apstrādes uzņēmumos tiek ražoti dažādi 
produkti, šajā piemērā tiks apskatīta sterilizētu konservu ražošana.

3.12. attēlā ir parādītas divas alternatīvas – ražošanas procesi, kuri 
tiek īstenoti sterilizētu zivju konservu ražošanā. Procesi ir sadalīti 
divās daļās, balstoties uz informāciju par vislabākajām pieejamajām 
tehnoloģijām:

 • sākotnējā apstrāde, piemēram, transportēšana, šķirošana, ķidā-
šana utt.;

 • produkta sagatavošana, piemēram, konservēšana, sālīšana, kūpi-
nāšana utt.

Kā minēts iepriekš, katrā ražošanas posmā tiek patērēta enerģija un 
resursi, kas, neefektīvi izmantoti, var negatīvi ietekmēt vidi. Tad tika 
analizēts, cik daudz elektroenerģijas un ūdens tiek patērēts un cik apjo-
mīgs ir radītais notekūdeņu un blakusproduktu apjoms katrā no piedā-
vātajām alternatīvām. Šie indikatori turpmākajā analīzē tika izmantoti 
kā kritēriji.

Pirmais MULTIMOORA izvērtējuma posms ir sastādīt daudzkritēriju 
matricu. Matrica ietver alternatīvu uzskaitījumu, kritēriju izvērtēšanu 
un atbilstošo vērtību ievadi. Matricas izveidē var izmantot reālos skait-
ļus, kas parāda kritēriju lielumu (piemēram, izmaksas, tehnoloģiju dzī-
ves ilgums, enerģijas patēriņš utt.), vai arī izmantot vērtējuma skalu 
(piemēram, skala 1–5).

3.12. att. Zivju apstrādes posmi sterilu konservu ražošanā.
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Šajā piemērā matricas izveidē tika izmantoti četri lielumi, tie ir 
elektroenerģijas patēriņš, ūdens patēriņš, blakusproduktu apjoms un 
notekūdeņu apjoms. Šie parametri tika mērīti pēc aktuālajiem lielumiem, 
piemēram, elektroenerģijas patēriņš tika mērīts, ņemot vērā patērēto 
enerģiju (kWh) uz vienu tonnu svaigu zivju (3.11. tabula).

Apskatot 3.11. tabulu, var redzēt, ka neviena no alternatīvām neiz-
ceļas un nav iespējas noteikt, kuru no abām vajadzētu uzlabot vispirms. 
Lai gan sākotnējai apstrādei trīs no četriem parametriem ir ar visaugs-
tāko vērtību, elektroenerģijas kritērijs produktu sagatavošanas alter-
natīvai ir 32 reizes lielāks, nekā tas ir sākotnējās apstrādes alternatīvai. 
Salīdzinot blakusproduktu kritēriju, tad šī attiecībā ir 1:12. Tāpēc, lai 
saprastu, kura no abām alternatīvām ir visneefektīvākā, tika lietota 
daudzkritēriju metode MULTIMOORA.

Pēc matricas sastādīšanas nākošais posms ir aprēķināt attiecību 
sistēmu. Pirmais solis ir veikt iegūto datu normalizēšanu, izmantojot 
3.19. formulu:

 
n

i ij

ij
ij

x

x
x

1

2

*

, 
=

∑
=

, (3.19.)

kur
xij – alternatīvu izvērtējums j, ņemot vērā kritēriju i;
x*

ij – bezdimensionāls skaitlis, kas parāda normalizēto vērtību (intervālā 
no 0 līdz 1);
i = 1, 2, …, n;
j = 1, 2, …, m.

3.12. tabulā ir parādītas aprēķinātās normalizētās vērtības.
Nākamais posms ir iegūto normalizēto vērtību optimizēšana. Lai 

veiktu optimizēšanu, izvēlētie kritēriji tiek sadalīti divās grupās:
 • labvēlīgie – kritēriji, kuru vērtībai jābūt pēc iespējas lielākai;
 • nelabvēlīgie – kritēriji, kuru vērtībai jābūt pēc iespējas mazākai.

3.11. tabula
Izpētes gadījuma daudzkritēriju matrica

 Elektroenerģija, 
kWh/tzivju

Notekūdens,
m3/tzivju

Ūdens, 
m3/tzivju

Blakusprodukti, 
kg/tzivju

Sākotnējā apstrāde 4,06 15,97 15,97 314,92

Produkta sagatavošana 133,28 2,77 2,77 24,73

3.12. tabula
Atsauču sistēma – 1. daļa

Elektroenerģija Notekūdens Ūdens Blakusprodukti

Kv
ad

rā
ts Sākotnējā apstrāde 16,5 255,0 255,0 99174,6

Produkta sagatavošana 82277,1856 8,7616 7,6729 14970,0061

Summa 41354,98 82293,67 263,80 262,71

Kvadrātsakne 203,36 286,87 16,24 16,21

Kā piemēru var ņemt iepriekš apskatīto piemēru par portatīvā datora 
izvēli. Labvēlīgie faktori ir atmiņas lielums, garantijas ilgums un attēla 
kvalitāte. Nelabvēlīgie faktori ir cena un masa.

Vērtību optimizēšanu veic, izmantojot 3.20. formulu, kurā no nor-
malizēto labvēlīgo parametru vērtību summas tiek atņemta nelabvēlīgo 
parametru vērtību summa:

 y x xj ij
i

i g

ij
i g

i n
* * * ,= −

=

=

= +

=

∑ ∑
1 1

, (3.20.)

kur
i = 1, 2, ..., g – labvēlīgie kritēriji;
i = g + 1, g + 2, ..., n – nelabvēlīgie kritēriji;
y ∗j – optimizētā vērtība.

Iegūtās optimizētās vērtības tiek sarindotas dilstošā secībā, tādējādi 
parādot, ka tā alternatīvai, kurai ir vislielākais vērtējums, ir arī visla-
bākā. Iegūtais rezultāts ir pirmais posms MOORA metodē. Jāpiemin, ka 
konkrētajā piemērā par zivju konservu ražošanu 3.20. formula netiek 
izmantota, jo visi izmantotie kritēriji ir nelabvēlīgie kritēriji.

Otrā daļa MOORA metodē ir atsauces punkta noteikšana. Turpmāko 
darbību veikšanai tiek izmantotas vērtības, kas tika iegūtas, izmanto-
jot 3.19. formulu. Nākamais posms ir noteikt katra kritērija maksimālo 
vērtību. Kad maksimālās vērtības ir atrastas, no tām tiek atņemts katrs 
kritērijs, kā tas parādīts 3.21. formulā:

 min max ,
( ) ( )

*

j i i ijr x−{ }, (3.21.)

kur ri ir maksimālā kritēriju vērtība.
Iegūtie rezultāti tiek sakārtoti augošā secībā. Tādējādi tā alternatīva, 

kura šajā metodes posmā ir ieguvusi vismazāko vērtību, tiek uzska-
tīta par vislabāko alternatīvu. Ar šo izvērtējumu noslēdzas MOORA 
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metode. MOORA metode iekļauj divu metožu izvērtējuma apvienojumu. 
3.13. tabulā ir parādīti iegūtie rezultāti.

Otrā MOORA metodes daļa ir noteikt atsauces punktu. Vispirms 
tika noteikta katra kritērija maksimālā vērtība. Tad katrai alternatī-
vai tika aprēķināta novirze, ņemot vērā maksimālo kritēriju vērtību 
(3.21. formula).

Tad tiek atrasta maksimālā vērtība no aprēķinātajām novirzēm, un, 
ņemot vērā iegūtos rezultātus, noteikta vieta augošā secībā. Metodes 
aprēķina skaitļus un vietu sadalījumu var redzēt 3.14. tabulā.

Reizinājuma formas metode ir trešā un pēdējā daļa, kas jāveic, lai 
iegūtu MULTIMOORA metodei nepieciešamos aprēķinus. Šai daļai tiek 
izmantoti dati, kas tika noteikti daudzkritēriju matricā metodes sākumā. 
Arī šai metodei ir svarīgi saprast, kuri no kritērijiem ir labvēlīgie un 
kuri nelabvēlīgie. 3.22. formula parāda aprēķinu, lai iegūtu rezultātu 

3.13. tabula
Atsauču sistēma – 2. daļa

Elektroenerģija Notekūdens Ūdens Blakusprodukti Summa Vieta

Sākotnējā 
apstrāde

0,01 0,98 0,99 0,93 2,91 1

Produkta 
sagatavošana

1,00 0,18 0,17 0,36 1,72 2

3.14. tabula
Atsauces punkta noteikšana

Elektroenerģija Notekūdens Ūdens Blakusprodukti Maksimālā 
vērtība Vieta

Maksimālā 
vērtība

1,00 0,98 0,99 0,93
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0,99 0,00 0,00 0,00 0,99 2

Pr
od

uk
ta

 
sa

ga
ta

vo
ša

na

0,00 0,80 0,81 0,57 0,81 1

reizinājuma formas metodei, kurā nelabvēlīgie kritēriji tiek izmantoti 
dalītājā, bet labvēlīgie – saucējā:

 U
x

x
j

gi
g

i

kj
k i

n–1
'

,= =

= +

∏

∏
1

1

, (3.22.)

kur
i – labvēlīgie kritēriji;
n – nelabvēlīgie kritēriji;
U’j – reizinājuma forma.

Iegūtie rezultāti tiek sarindoti dilstošā secībā. Šis ir pēdējais posms 
un aprēķins, kas jāveic MULTIMOORA metodes izvērtējumam.

MULTIMOORA ir trīs iepriekš aprakstīto metožu kopvērtējums. Tas 
nozīmē, ka katras metodes rezultātā tiek iegūts vērtējums, balstoties uz 
rezultātiem – apvienojot visu trīs metožu vērtējumus, tika noteikts gala 
vērtējums, sarindojot alternatīvas dilstošā secībā un iegūstot informā-
ciju, kura alternatīva ir vislabākā.

3.15. tabulā pa posmiem parādīti pēdējās metodes rezultāti. Vietu 
sadalījums tika veikts, balstoties uz pirmspēdējo kolonnu. Pēdējā 
kolonnā ir parādīts vietu sadalījums.

Pēdējais posms, lai iegūtu MULTIMOORA metodes rezultātu, ir apvie-
not rezultātus no visām trim metodēm, iegūstot vienu – gala vērtējumu 
(sk. 3.13. attēlu). Iegūtais rezultāts parāda: jo augstāks stabiņš, jo lielāka 
efektivitāte.

Iegūtie rezultāti rāda, ka, izvērtējot zivju ražošanas uzņēmuma divas 
alternatīvas – sākotnējā apstrāde un produkta ražošana –, visneefektīvākā 

3.15. tabula
Reizinājuma formas metode

1 2 3 4 5 6 7 8

Elektroenerģija Notekūdens 3=1·2 Ūdens 5=3·4 Blakusprodukti 7=5·6 Vieta

S
āk

ot
nē

jā
 

ap
st

rā
de

4,06 15,97 64,84 15,97 1035,47 314,92 4,06 1
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286,84 2,96 849,05 2,77 2351,86 122,35 286,84 2
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alternatīva ir sākotnējā apstrāde. Rezultāti liecina, ka uzņēmumam sākot-
nēji vajadzētu pievērsties zivju sākotnējai apstrādei, lai uzlabotu ražoša-
nas efektivitāti.

Pirmapstrādes procesā tiek ietverta zivju transportēšana, šķirošana, 
ķidāšana un termoapstrāde. Balstoties uz rezultātiem, zivju apstrādes 
uzņēmums var noteikt, kādi uzlabojumi būtu veicami vispirms. Izvērtē-
jot piemērā piedāvāto gadījumu, priekšlikumi uzlabojumiem ir:

1) zivju šķirošanas un ķidāšanas posmā ūdens patēriņu var samazi-
nāt, uzstādot efektīvas sprauslas un solenoīdu slēgvārstus. Tas var 
samazināt ūdens patēriņu par 50 %. Nepieciešamie kapitālieguldī-
jumi ir diezgan zemi;

2) grīdu mērcēšana pirms galējās mazgāšanas, kur var izmantot 
ūdeni, kas ir novirzīts no kāda cita procesa un ir nosacīti tīrs. 
Grīdu mērcēšana pirms galējās mazgāšanas palīdz samazināt 
kopējo patērēto ūdens daudzumu;

3) zivju apstrādes uzņēmumos rodas liels apjoms blakusproduktu – 
līdz pat 50 %. Blakusprodukti lielākoties rodas no ķidāšanas un 
termoapstrādes. Lai blakusprodukti tiktu pilnvērtīgi izmantoti, 
tos ir iespējams izmantot kā izejvielu citu produktu ražošanā, pie-
mēram, ražojot skābbarību dzīvniekiem un zivju miltus;

4) balstoties uz vislabākajām pieejamajām tehnoloģijām, konkrē-
tajā ražošanas stadijā ir iespējams samazināt kopējo atkritumu 
apjomu, tos sadalot pa plūsmām. Šādi tiktu ietaupīti arī ūdens 
resursi [2].

Veicot efektivitātes uzlabošanas pasākumus, efektivitāte varētu 
palielināties arī citos ražošanos posmos. Kā piemēru var apskatīt atkār-
totu notekūdeņu (bez ķīmiskiem piejaukumiem) izmantošanu. Atkārtoti 
izmantot ūdeni zivju mazgāšanai nevarēs, bet varēs to izmantot grīdu 
mazgāšanai. Ūdeni būtu iespējams savākt gan no sākotnējās apstrādes, 
gan produkta sagatavošanas daļas.

3.13. att. MULTIMOORA metodes rezultāti.
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Ražošanas uzņēmumi, kuri vēlas veikt sava uzņēmuma efektivitātes 
novērtēšanu ražošanas procesu ietvaros, var izmantot MULTIMOORA 
metodi un iepriekš apskatīto piemēru. Šī metode uzņēmumam un ražo-
šanas procesiem tajos var atšķirties, piemēram, analizējot citu ražošanas 
posmu (šajā gadījumā tika analizēta sterilizētu konservu ražošana), kā 
arī izmantot citas alternatīvas un to skaitu.

3.3. Kļūmes un defekti. Izvērtējums

3.3.1. FMEA metodoloģija
FMEA (angļu val. Failure modes and effects analysis) metodes izman-

tošanas mērķis ir identificēt iespējamās kļūmes, kas var rasties kādā no 
procesiem ražošanas posmā, kā arī to izvērtēšanas laikā ir iespējams tās 
sarindot prioritārā secībā. Analīze sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā 
tiek apskatītas iespējamās kļūmes un defekti, tai skaitā iespējamie nega-
dījumi un jebkādas novirzes no normas. Otrajā daļā apskata pirmajā daļā 
identificēto parametru iespējamās sekas. FMEA metodi var izmantot 
turpmāk aprakstīto gadījumu izvērtēšanā:

 • procesiem: metodi izmanto kā prognozējošu rīku, lai noteiktu 
iespējamās pieļaujamās kļūmes procesos;

 • produktiem: metode darbojas kā preventīvs risinājums, lai 
noteiktu kļūmes produkta izstrādes procesu laikā, izmantojot šīs 
zināšanas, būs vieglāk samazināt vai pat novērst kļūdas, pirms tās 
tiek pieļautas;

 • sistēmām: nosaka kļūdas programmatūras izveidošanas stadijā, 
darbības traucējumus un rezultātā tiek izveidota sistēma, kas 
atbilst tirgus vajadzībām.

FMEA metodi ir ieteicams izmantot tieši kompleksu procesu, pro-
duktu vai pakalpojumu izvērtēšanā, kā arī gadījumos, kad kādam no 
tiem ir jāveido vai jāuzlabo jau esošais dizains. Metodes izvērtēšana 
ietver matricas izveidi, kura sastāv no sekojošām daļām: procesa 
solis/ ievades dati, iespējamās kļūmes un defekti un to ietekme, ietekmes 
nozīmība, iespējamie cēloņi, īstenošanās iespējamība, esošie īstenoša-
nās novēršanas pasākumi, noteikšanas iespēja, RPN (riska prioritātes 
numurs), ieteicamās darbības un atbildīgā persona.

Kļūmes un defekta ietekmes nozīmības kritērijs parāda, cik būtiski 
un nopietni ir draudi, ja noteiktās potenciālās kļūmes un defekti īsteno-
jas. Nozīmība tiek vērtēta skalā 1–10, kur ar vērtējumu “1” ir draudi ar 
nebūtisku ietekmi, bet vērtējums “10” tiek piešķirts ļoti nopietnai ietek-
mei. 3.14. attēlā ir parādīta izvērtēšanas skala un kritērija apraksts [35].

Nākošais novērtējamais parametrs ir īstenošanās iespējamība. 
3.15. attēlā parādīta iespējamības izvērtējuma skala vērtējumā 1–10. 
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3.14. att. FMEA metodes kļūmes un defektu ietekmes nozīmības kritēriju skala.

 

 

10 – Bīstama: bez brīdinājuma

• Riska īstenošanās ietekmē drošību. Notiek bez brīdinājuma. Nav saskaņā ar
noteiktām vadlīnijām 

9 – Bīstama: ar brīdinājumu

• Riska īstenošanās ietekmē drošību. Notiek ar brīdinājumu. Nav saskaņā ar
noteiktām vadlīnijām 

8 – Ļoti augsta

• Ilgs pakalpojumu pārtraukums, kas saistīts ar klientu, izraisot atkārtotu darbu vai 
neērtības klientam 

7 – Augsta

• Neliels pakalpojumu pārtraukums, kas saistīts ar klientu, izraisot atkārtotu darbu vai
neērtības klientam 

6 – Vidēja

• Ilgs pakalpojumu pārtraukums, kas nav saistīts ar klientu, izraisot atkārtotu darbu vai
neērtības klientam 

5 – Zema

• Neliels pakalpojumu pārtraukums, kas nav saistīts ar klientu, bet ir nepieciešams
atkārtots darbs vai izraisa neērtības klientam 

4 – Ļoti zema

• Neliels pakalpojuma pārtraukums, kas saistīts ar klientu, bet nav saistīts ar atkārtotu
darbu vai nerada neērtības klientam 

3 – Neliela

• Neliels pakalpojuma pārtraukums, kas nav saistīts ar klientu un nav saistīts ar atkārtotu
darbu vai nerada neērtības klientam 

2 – Ļoti neliela

• Nenotiek pakalpojumu pārtraukums, kas nav saistīts ar klientu, kā arī nav nepieciešams
veikt atkārtotu darbu un nerada neērtības klientam 

1 – Nav

• Nav ietekmes

Gadījumiem, kuri tiek novērtēti no “1” līdz “3” ir zems īstenošanās 
risks, piemēram, ar vērtējumu “1” tiek novērtēti gadījumi, kuri īstenojas 
1 reizē no 1 500 000 reizēm, turpretī vērtējumu “3” piešķir gadījumiem, 
kas īstenojas 1 reizi no 15 000 reizēm. Vērtējums “10” un “9” rāda, ka 
īstenošanās risks ir ļoti augsts, pat gandrīz nenovēršams, turpretī ar 
vērtējumu “8” un “7” tiek novērtēti gadījumi, ja īstenošanās iespējamība 
ir augsta, bet vērtējums “6”, “5” un “4” – vidēja īstenošanās iespējamība.

Pēdējais vērtējamais lielums ir riska noteikšanas iespējas. Vērtē-
juma skala ir 1–10, kur ar vērtējumu “1” raksturo gadījumus, kurus ir 
iespējams noteikt, izmantojot attiecīgās kontroles sistēmas, un ar vēr-
tējumu “10” parāda gadījumus, kurus ir gandrīz vai neiespējami noteikt. 
3.16. attēlā ir parādīta riska noteikšanas iespēju vērtēšanas skala.

3.15. att. Gadījuma īstenošanās iespējamība.
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Kad matrica ir aizpildīta, ir jāaprēķina riska prioritātes numurs. 
Aprēķinot šo lielumu, identificētie gadījumi tiek izvērtēti, tas arī pēc 
aprēķinu veikšanas ļaus tos sarindot prioritārā secībā. Riska prioritātes 
aprēķināšanu veic, izmantojot 3.23. formulu:

 RPN = S ⋅ O ⋅ D, (3.23.)
kur
S – ietekmes nozīmība;
O – īstenošanās iespējamība;
D – noteikšanas iespēja.

3.16. att. Kļūmes un defekta noteikšanas iespējas skala.
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Ja iegūtais rezultāts ir starp 500 un 1000, tad kļūmes un defektu 
izvērtējumam ir augsta prioritāte, ja rezultāts ir starp 125 un 499, tad 
ir vidēja prioritāte, bet, ja iegūtais rezultāts ir starp 2 un 124, tad – zema 
prioritāte. Ja ir iegūts rezultāts ar vērtējumu 1, tas nozīmē, ka kļūmes un 
defekta risks nepastāv.

3.3.2. FMEA metodes lietošanas piemērs zivju atkausēšanas 
procesā

FMEA metode tiks izmantota, lai apskatītu iespējamās kļūdas un 
defektus zivju atkausēšanas procesā, kā arī veiktu riska prioritātes 
numura aprēķināšanu [36]. Zivju atkausēšanas process tiek veikts gan-
drīz visos zivju apstrādes uzņēmumos, kuros zivis tiek sasaldētas, lai 
saglabātu to kvalitāti. Lai sasaldētās zivis izmantotu ražošanā, tās pirms 
izmantošanas ir jāatkausē.

3.16. tabulā ir parādīta FMEA analīzes matrica, kas ir aizpildīta ar 
nepieciešamajiem lielumiem atbilstoši atkausēšanas procesiem ražo-
šanas uzņēmumā. Analīze tika veikta reālam Latvijas uzņēmumam, kas 
nodarbojas ar zivju apstrādi.

Ņemot vērā aizpildīto matricu, tika identificētas galvenās kļūmes 
un defekti, kas konkrētajā apstrādes uzņēmumā varētu īstenoties zivju 
atkausēšanas procesa laikā.

3.16. tabulā apkopotais izvērtējums parāda, ka vislielākie draudi tiek 
radīti siltuma pievadīšanas procesa laikā. Divi gadījumi, kas saņēmuši 
vislielāko novērtējumu, ir saistīti ar pārāk lielo katla jaudu. Izvērtējumā 
tika secināts, ka ražotnē esošajam katlam ir pārāk liela jauda, kas var 
radīt ietekmi gan uz enerģijas patēriņu, gan uz izejvielu patēriņu. Kā 
viens no priekšlikumiem, lai mazinātu identificētās kļūmes un defektus, 
ir katla nomaiņa uz koģenerācijas katlu, nodrošinot atbilstošu jaudu, kas 
nepieciešama ražošanas procesiem, kā arī tiktu saražota elektroenerģija, 
ko varētu izmantot citos ražošanas procesos. 

Trīs apskatītie procesi tika novērtēti ar vidēju prioritāti, tie bija – zivs 
pārkarsēšana, nelietderīgi izmantota enerģija un neatbilstoša veikt-
spējas kvalitāte. Turpretī pārējie procesi saņēmu vērtējumu – zema 
prioritāte.

3.16. tabula
FMEA metodes izvērtējuma matrica zivju atkausēšanā
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3.16. tabulas turpinājums
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Kad dati iegūti un apstrādāti, veikta 
rezultātu analīze, jāpārliecinās, 
kā attīstās ekoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi Eiropā 
un pasaulē.
Efektivitātes (it īpaši energoefek-
tivitātes) uzlabošana pārtikas rūp-
niecībā sniedz ne tikai ekonomisku 
labumu, bet arī ieguvumus vides 
aizsardzībai, sociālajai ilgtspējai, 
energoapgādes drošībai un rūpnie-
cības konkurētspējai [1]. Pētījumos 
apstiprināts, ka vidēji bez kapitālie-
guldījumiem iespējams ietaupīt no 
20 līdz 30 % enerģijas, veicot pro-
cesuālas izmaiņas un domāšanas 
maiņu. Enerģijas patēriņu pārtikas 

rūpniecībā iespējams samazi-
nāt par 10 līdz 20 %, izmantojot 
efektīvas un strukturētas enerģijas 
pārvaldības programmas, kurās 
apvienotas enerģijas taupīšanas 
tehnoloģijas, procesu uzlabošanas 
un pārvaldības prakse [1]. Dažādas 
jaunās tehnoloģijas, tostarp jauni 
termodinamiskie cikli, piemēram, 
absorbcijas dzesēšanas cikls, 
siltumsūkņi, siltuma caurules un 
siltuma un enerģijas koģenerācijas 
cikli, pārtikas apstrādes procesi, 
piemēram, apstarošana, apstrāde 
ar impulsu elektrisko lauku un 
augstspiediena apstrāde, kā arī jau-
nas termisko procesu metodes, pie-

Iedvesmojies pārmaiņām, izpētot 
kā rīkojušies zivju apstrādes 
uzņēmumi Eiropā un citur pasaulē, 
lai ieviestu inovatīvas tehnoloģijas. 

4. piestātne. Kas notiek Eiropā un pasaulē 

I r b e s  b ā k a
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mēram, mikroviļņu un infrasarkanā 
starojuma siltums, ir izstrādātas, lai 
aizstātu tradicionālās energoietil-
pīgās sistēmas, kas tiek izmantotas 
pārtikas rūpniecībā [1]. Enerģijas 
patēriņu var ietekmēt uzņēmuma 
mērogs, vecums, automatizācijas 

līmenis un saražoto produktu 
veidi [2]. Zivju pārstrādes nozarē 
ir vienas no augstākajām eksplua-
tācijas izmaksām, kā arī viens no 
lielākajiem enerģijas patēriņiem 
rūpniecības sektorā, kas lielā mērā 
saistīts ar saldēšanas un gaisa 
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kondicionēšanas procesiem. Līdz ar 
pastāvīgi augošo enerģijas patē-
riņa pieaugumu un fosilo resursu 
izmantošanu nozarē, pieaudzis arī 
radītais oglekļa emisiju apjoms [3].
4. piestātnē ieskicētas 
efektivitātes paaugstināšanas 

iespējas zivju apstrādes 
uzņēmumos, kuras ilustrē Eiropas 
un pasaules pieredzi virzienā uz 
ilgtspējīgu zivju nozares attīstību. 
Iespējas ir atrodamas gan 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā, 
gan arī to efektīvā darbināšanā.  
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4. piestātne. Kas notiek Eiropā un pasaulēZIVJU APSTRĀDES EFEKTIVITĀTES CEĻVEDIS 

4.1. Procesi un metodes zivju pārstrādes nozarē

Zivju apstrādi nepieciešams veikt, lai uzlabotu neapstrādātu izejma-
teriāla, kā arī galaprodukta vērtību. Zivju apstrāde ietver tādus proce-
sus kā, piemēram, zivju šķirošana, dzesēšana, saldēšana, kūpināšana, 
ķidāšana, žāvēšana, izejvielu un galaproduktu uzglabāšana. Lielākais 
enerģijas daudzums tiek izmantots tādām zivju apstrādes darbībām kā 
atdzesēšana, saldēšana, tīrīšana [2]. 

Zivju pārstrādes nozarē tiek izmantotas tādas energoietilpīgas iekār-
tas kā, piemēram, gaisa kondicionieri, saldētavas, ledus gatavošanas 
iekārtas, radot augstu enerģijas patēriņu, vienlaikus netieši radot arī 
oglekļa emisijas. Daļa no zivju pārstrādes nozarē izmantotajām iekārtām 
ir novecojušas un līdz ar to mazāk efektīvas, tāpēc viens no risinājumiem 
ir iekārtu energoefektivitātes uzlabošana, tādā veidā veicinot arī konku-
rētspēju tirgū [3], [4]. 

Enerģijas patēriņu pārtikas pārstrādes sektorā nozīmīgi ietekmē 
attiecīgo uzņēmumu mērogs, automatizācijas līmenis, iekārtu efekti-
vitāte, pārstrādes procesu intensitāte, saražotās produkcijas veids un 
apjoms, esošās pārvaldības prakse un organizācija uzņēmumā. Kā vieni 
no enerģijas ietilpīgākajiem procesiem zivju pārstrādē, papildus saldē-
šanas procesiem, tiek minēti arī vārīšanas un konservēšanas procesi. 
Siltumenerģija zivju pārstrādē tiek izmantota, piemēram, tādos procesos 
kā sildīšana, atkausēšana, sterilizēšana vai tīrīšana. Novērtēts, ka augstu 
enerģijas patēriņu zivju pārstrādes nozarē veido enerģija, kas nepiecie-
šama iekārtu darbināšanai un procesu nodrošināšanai, dzesēšanai, ven-
tilācijai, apgaismojumam. Zivju pārstrādes procesu rezultātā tiek radīts 
ievērojams ražošanas notekūdeņu apjoms, kas vispirms jāattīra, pirms 
tiek veikta to turpmāka apsaimniekošana [5].

4.1.1. Enerģijas izmantošanas efektivitāte
Zivju pārstrādes uzņēmumu efektivitāti raksturo tehnoloģiskie uzla-

bojumi, energoefektivitāte uzņēmumā, izmantoto resursu apjoms, kā 
arī aprites ekonomikas principu iekļaušana, piemēram, veicot attiecīgo 
produktu dzīves cikla analīzi un nosakot ilgtspējīgas ražošanas kritēri-
jus inženiertehniskajās, ekonomiskajās, vides un sociālajās dimensijās. 
Prognozes liecina, ka tuvāko gadu laikā zivju produktu patēriņš uz vienu 
iedzīvotāju turpinās pieaugt, līdz ar to zivju pārstrādes nozarē būtiski ir 
uzlabot efektivitāti, samazinot izmantojamo resursu apjomu ražošanas 
procesa nodrošināšanai, novērtējot nepieciešamo ūdens daudzumu un 
elektroenerģijas patēriņu, kā arī samazinot radītās emisijas, tādā veidā 
tiecoties uz ilgtspējīgāku ražošanu [6].

Viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem zivju apstrādē ir sterili-
zācijas process [6]. Tajā tiek veikta gandrīz pilnīga mikroorganismu, tai 

skaitā sporu, iznīcināšana, tomēr procesa rezultātā var samazināties 
produkta kvalitāte [7]. Šajā procesā noteicošie faktori ir temperatūra 
un laiks, kuriem jāsasniedz optimālā vērtība, lai produkta kvalitātes 
zudums būtu pēc iespējas mazāks [8]. Saskaņā ar Īrijas jūras velšu aģen-
tūras sniegto informāciju 15 % no pasaules enerģijas patēriņa veido 
gaisa kondicionēšanas un saldēšanas procesi zivju pārstrādē [9]. Pastāv 
vairāki parametri, kas var ietekmēt enerģijas patēriņu zivju pārstrādes 
nozarē, tai skaitā gadalaiki un laikapstākļi, kas var ietekmēt gada laikā 
kopējo pārstrādāto zivju apjomu un enerģijas pieprasījumu [9]. Enerģiju 
zivju pārstrādes uzņēmumos iespējams ietaupīt dažādos procesos un 
apstrādes posmos, piemēram, produkcijas uzglabāšanas sistēmās. Uzgla-
bājot izejmateriālus un produkciju, jāievēro, ka regulāri ir jāveic dzesē-
šanas iekārtu atkausēšana [10]. Izmantojot dažādas apstrādes metodes, 
iespējams panākt atbilstošu izejvielu un gatavās produkcijas kvalitāti, kā 
arī neatkarīgi no sezonas zivis pieejamas visa gada garumā. Zivju apstrā-
des metodes var būt ar zemas vai augstas temperatūras prasībām tādas 
kā, piemēram, dzesēšana, saldēšana, kūpināšana, konservēšana, žāvē-
šana, cepšana, grilēšana vai arī dažādu metožu kombinācijas [11]. 

4.1.2. Ūdens resursu izmantošanas efektivitāte un tehnoloģijas
Parasti zivju apstrādes rūpniecībā procesu nodrošināšanai tiek 

izmantots ievērojams tīrā ūdens daudzums, līdz ar to arī zivju apstrādes 
procesos veidojas nozīmīgi ražošanas notekūdeņu apjomi [12]. Efektīvi 
apsaimniekoti notekūdeņi veido labvēlīgu ietekmi uz vidi, ekonomiku, 
ekosistēmas pakalpojumiem. Ilgtspējīgai notekūdeņu apsaimniekošanai 
jābūt vērstai uz inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu [13].

Ūdens atkārtota izmantošana un zivju ražošanas 
notekūdeņu attīrīšana

Zivju pārstrādes rūpniecībā iespējams izmantot dažādas ražoša-
nas notekūdeņu attīrīšanas metodes, piemēram, flotācija, aktīvās ogles 
filtrs, smilšu filtrēšana, sekundārie dzidrinātāji, dūņu žāvēšanas gultnes. 
Rupja izmēra materiāli un nosēdušies cietie materiāli tiek atdalīti, vei-
cot primāro apstrādi, skrīningu, kā arī sedimentāciju. Viena no jaunām 
tehnoloģijām, kas tiek izmantota dažādās rūpniecības nozarēs, tai skaitā 
zivju pārstrādes notekūdeņu attīrīšanai, ir hidrokavitācijas reaktora 
metode. Hidrokavitācijas reaktoru sistēma atzīta kā viena no labākajām 
metodēm otrreizējai notekūdeņu attīrīšanai zivju pārstrādes uzņēmu-
mos [14]. 

Zivju patēriņš Portugālē (55,6 kg uz vienu iedzīvotāju gadā) ir vairāk 
nekā divas reizes lielāks nekā vidējais patēriņš Eiropas Savienībā. Zivju 
konservu rūpnīcās tiek izmantotas ļoti dažādas izejvielas, un atkarībā 
no konkrētās darbības piesārņojuma pakāpe var būt maza (piemēram, 
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mazgāšanas darbības), viegla (piemēram, zivju fileja) vai spēcīga (asi-
nis vai sālsūdens). Zivju konservu ražošanas notekūdeņu attīrīšanu 
iespējams veikt, izmantojot sedimentācijas, koagulācijas/ flokulācijas 
un flotācijas apstrādes procesus. Pētījumā tika novērtētas vairākas 
metodes zivju konservu ražošanas notekūdeņu attīrīšanai un kā efek-
tīvākā tika atzīta notekūdeņu attīrīšanas sistēma, kurā no notekūde-
ņiem esošās daļiņas tika atdalītas, izmantojot sedimentāciju un pēc tās 
veicot koagulāciju/flokulāciju. Pētījumā veiksmīgākie rezultāti tika 
sasniegti, kā koagulantu izmantojot FeCl3 ar devu 400 mg/l neapstrā-
dāta notekūdens [15].

Metāna ražošanas potenciāls no zivju pārstrādes notekūdeņiem
Zivju, piemēram, sama tīrīšanas un filejas apstrādes laikā kā neiz-

mantotie atlikumi veidojas 40 % no kopējās zivju masas. Zivju apstrādes 
notekūdeņu attīrīšanā iespējams izmantot dažādas attīrīšanas tehnolo-
ģijas, tai skaitā flotāciju, filtrēšanu, veicot elektrokoagulāciju, ķīmisko 
oksidēšanu, aerobo bioloģisko apstrādi, vai attīrīšanu veicot tam speciāli 
izveidotos dīķos, mitrājos [16].

Pētījumā [16] tika novērtēts samu pārstrādes notekūdeņu kā izej-
vielu izmantošanas potenciāls biogāzes ražošanai, izmantojot anaerobo 
digestāciju, rūpniecības uzņēmumā, kur ražošanas notekūdeņu attīrīša-
nai tiek izmantota aerobā bioloģiskā apstrāde (trīspakāpju aerētā lagū-
nas sistēma) [16]. Anaerobā fermentācija tiek uzskatīta par alternatīvu 
notekūdeņu attīrīšanas veidu, kas vienlaikus rada arī blakusproduktus 
ar enerģētisko vērtību izmantošanai attiecīgajā pārstrādes uzņēmumā. 
Pētījumā [16], izmantojot divus atšķirīgus notekūdeņu paraugus no 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu anaerobajiem bioreaktoriem, tika pār-
baudīts un novērtēts bioķīmiskā metāna ražošanas potenciāls, izman-
tojot anaerobās digestācijas skrīninga testus [16]. Lai uzlabotu no 
notekūdeņiem iegūtā metāna apjomu, iespējams izmantot dažādas stra-
tēģijas, piemēram: 

1) barības vielu uzlabošana, veicot pirmapstrādi ar ozonu; 
2) apstrāde ar HCl, pievienojot papildu barības vielas; 
3) veicot pirmapstrādi ar NaOH un pievienojot papildu barības 

vielas [16]. 
Iepriekš minētajā pētījumā stratēģija, ar kuru tika sasniegts augstā-

kais metāna daudzums, bija izmantojot 15 L BioFlo 2000 fermentatorus, 
lai uzlabotu sistēmas veiktspēju un biogāzes ražošanas potenciālu. Tika 
izmantota sistēma, kas imitē anaerobo bioreaktoru un darbību tajā. 
Eksperimenta laikā tika kontrolēti tādi parametri kā saražotās biogā-
zes sastāvs, pH līmenis, saražotās biogāzes tilpums, kā arī īsās ķēdes 
karbonskābju ražošana [16]. Pētījumā iegūtais metāna daudzums bija 
121–236 m3/tonna ar tīrības pakāpi 67–80 tilp.%, kas ir līdzīga citām 

izejvielām, kas tiek izmantotas biogāzes ražošanā [16]. Novērtēts, ka 
anaerobā fermentācija ir viens no risinājumiem vienlaicīgai notekūdeņu 
attīrīšanai un enerģētiska blakusprodukta ieguvei no zivju pārstrādes 
notekūdeņiem, vienlaikus samazinot arī rūpnīcu radītās izmaksas [16]. 

4.1.3. Zivju resursu izmantošanas efektivitāte

Zivju pārstrādes atkritumi un atlikumi
Aprēķināts, ka pirms zivju tālākas pārdošanas aptuveni 70 % tiek 

vispirms pārstrādāti, atkarībā no zivju sugas un apjoma 20–80 % no 
kopējā zivju apjoma veido zivju atkritumi. Zivju cietos atkritumus veido 
kauli un āda, bet šķidras konsistences atkritumos ir ūdens, kurā atrodas 
ievērojams daudzums olbaltumvielu un eļļas. Šie atkritumi satur olbal-
tumvielas (līdz 60 %), taukus (līdz 20 %) un minerālvielas (kalcijs un 
hidroksiapatīts no kauliem un zvīņām) [17]. 

Novērtēts, ka zivju atkritumu izmantošanai anaerobajā digestācijā 
un papildus digestācijā, pievienojot notekūdeņiem, piemēram, tau-
kus un eļļas, ir nozīmīgs biometāna ražošanas potenciāls – no 0,2 līdz 
0,9 CH4 m3/kg VS [17]. Zivju atkritumi izdala ievērojamu daudzumu 
amonjaka, kas savukārt kavē substrātu digestācijas procesu. Kā viens 
no risinājumiem ir divu dažādu substrātu papildus digestācija, kur reak-
torā tiek apvienoti divi dažādi substrāti, lai palielinātu organisko vielu 
saturu un biogāzei tiktu sasniegts augstāks metāna ražošanas poten-
ciāls. Papildu digestāta izmantošana arī samazina smago metālu saturu 
digestātā, kā arī kopumā uzlabo digestāta sastāvu, lai būtu iespēja to bez 
apstrādes izmantot kā biomēslojumu [17]. 

Lai izvairītos no neatbilstošas kvalitātes digestāta ieguves, vispirms 
jāveic izejvielu iepriekšējā apstrāde, kas ietver, piemēram, zivju mate-
riāla ar augstu olbaltumvielu saturu hidrolīzi. Iepriekšējās apstrādes 
metožu izmantošana var uzlabot substrāta noārdīšanās intensitāti, kā 
arī palielināt procesa efektivitāti [17]. 

Zivju zvīņu izmantošana enerģijas ražošanai
Brazīlijā piekrastes pilsētās ražo dažāda veida zivju produktus, radot 

lielu daudzumu atkritumu, ieskaitot zivju zvīņas, kas tiek izmantotas 
vairākos rūpnieciskos procesos. Pētījumā tika novērtēta biomasas ener-
ģijas ieguves iespēja zivju rūpniecībā, enerģijas ražošanai izmantojot 
sadedzināšanas un pirolīzes procesus [18]. Zivju zvīņu fizikāli ķīmiskās 
īpašības tika novērtētas, izmantojot, piemēram, skenējošās elektronu 
mikroskopijas metodi (SEM), enerģijas dispersijas spektroskopiju (EDS), 
rentgena difrakciju (XRD), Furjē transformācijas infrasarkano spektro-
skopiju (FTIR) un induktīvi savienoto plazmas optiskās emisijas spek-
troskopiju (ICP-OES). No kopējā zivju cieto atkritumu apjoma zvīņas 
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veido 2–4 %, un šos materiālus kā izejvielu iespējams plaši izmantot 
dažādās rūpniecības nozarēs, piemēram, tekstilizstrādājumos, kosmē-
tikā, mazgāšanas līdzekļos, kā arī zinātniskiem un analītiskiem pētīju-
miem [18]. 

Zivju blakusproduktu izmantošana biodegvielas ražošanā 
Zivju pārstrādes uzņēmumos un vietējos tirgos katru gadu tiek radīti 

miljoniem tonnu atkritumu, kuros atrodas vērtīgie lipīdi. Daļa zivju 
atlikumu un atkritumu tiek izmantoti dzīvnieku barības un mēslošanas 
līdzekļu izgatavošanai, tomēr liela daļa no šī materiāla nonāk vidē, tādā 
veidā radot organisko piesārņojumu. Pēdējo gadu pētījumos pierādīts, ka 
zivju atlikumi kā izejviela var būt daudzsološa alternatīva biodegvielas, 
tai skaitā biodīzeļa, un biogāzes ražošanai [19]. Zivju blakusproduktos 
nereti ietilpst spuras, zivju galvas, kauli, iekšējie orgāni, dažādi atgrie-
zumi un āda, kas sajaukti ar notekūdeņiem [19].

No zivju atlikumiem iespējams iegūt degvielu, piemēram, izmantojot 
tādas metodes kā kaskādes sistēma, lai veiktu dzesēšanu un saldēšanu, 
kā saldēšanas šķidrumu izmantojot CO2. Zivju apstrādes nozarē poliģe-
nerāciju var izmantot nepieciešamās elektroenerģijas, siltuma, tvaika, 
karstā ūdens un dzesēšanas vai saldēšanas enerģijas ražošanai. Poliģe-
nerācijai nepieciešamās biodīzeļdegvielas ražošanai iespējams izmantot 
pārtikas atkritumu eļļas no zivju galvām, iekšām un asakām [10]. 

Pētījums [10] tika veikts zivju pārstrādes rūpnīcā un tika konstatēts, 
ka papildus rodas enerģijas pārpalikums, kuru iespējams novirzīt elek-
troenerģijas ražošanai vai vietējai rūpnieciskai izmantošanai. Demons-
trācijas gadījumā zivju pārstrādes rūpnīcas galvenais produkts bija sama 
fileja. Trešo daļu svaigo zivju iegūst kā fileju, ko iespējams izmantot, bet 
pārējās zivis uzskata par zivju tīrīšanas atkritumiem. Zivju tīrīšanas 
atkritumu izmantošanai ir dažas alternatīvas, viena no tām ir biodīzeļ-
degvielas un enerģijas ražošana pašu rūpnīcā. 80 % no rūpnīcā patērētās 
elektroenerģijas tiek piegādāta kompresoru dzesēšanai vai sasaldēšanas 
procesa nodrošināšanai, kā arī turpmāk izmantojamās zivju filejas sasal-
dēšanai un attiecīgās temperatūras uzturēšanai uzglabāšanas telpās. 
Daļu biodīzeļdegvielas izmanto, lai ražotu elektroenerģiju vietēji nepie-
ciešamajai dzesēšanas vai saldēšanas (0,3 MW) un apkures (1,3 MW) 
enerģijas nodrošināšanai. Vietējai rūpnieciskai izmantošanai tiek radīts 
jaudas pārpalikums (0,8 MW) [10]. 

No enerģijas resursu izmantošanas viedokļa, zivju pārstrādes 
rūpnīca vērtējama kā pašpietiekama, jo zivju atkritumeļļas tiek pār-
strādātas biodīzeļdegvielā un tālāk pārveidotas elektroenerģijā. Daļu 
biodīzeļdegvielas iespējams pārdot degvielas tirgū. Zivju pārstrā-
des rūpnīca, kas ražo zivju filejas ar apjomu 40 tonnas dienā, vidēji 
patērē elektroenerģiju ar jaudu 2 MW, un šādai enerģijas ražošanai 

nepieciešamas 11 tonnas biodīzeļdegvielas, savukārt pārpalikums ir 
2 tonnas dienā. Attiecīgās rūpnīcas gadījumā biodīzeļdegvielas ražo-
šana no zivju apstrādes atkritumiem ir rentabla un ieguldīto investīciju 
atmaksāšanās periods vērtējams kā īss [10]. 

Salīdzinot ar degvielu, kurā tiek izmantoti naftas produkti, biodeg-
vielām ir vairākas priekšrocības, īpaši biodegvielām, kuru ražošanā 
izmantoti bioloģiski atlikumi, piemēram, zivju pārstrādes atlikumi. 
Eksperimentos kā izejvielu resurss izmantota eļļa no zivju pārstrā-
des procesa. Zivju atlikumi tika termiski apstrādāti, iegūstot taukainu 
materiālu, kas tālāk tika izmantots biodegvielas ražošanā, izmantojot 
karsēšanas, maisīšanas un ultraskaņas apstrādes metodes. Pētījumā 
novērtēts, ka pēc īpašībām labākā biodegviela tika iegūta, izmanto-
jot karsēšanas un maisīšanas metodi, iegūstot iznākumu 92,37 % un 
97,95 %, un reakcijas laiku attiecīgi 30 un 60 minūtes. Pētījumā, izman-
tojot ultraskaņas metodi, tika sasniegts augstākais biodīzeļdegvielas 
iznākums, 2 minūtes veicot apstrādi ar ultraskaņu ar frekvenci 20 kHz. 
Iegūtās biodīzeļdegvielas sastāvā aukstā koncentrācijā bija nātrijs, kālijs 
un magnijs [20].

Zivju eļļas no pārstrādes atlikumiem izmantošanas iespējas 
biodegvielas ieguvē

Zivju atlikumus iespējams pārveidot par zivju miltiem un zivju eļļām 
ar augstāku pievienoto vērtību. Eksperimenti parādījuši, ka zivju eļļa, 
kas iegūta no zivju miltu atlikumiem, ievērojami atšķiras no masas 
daļas – par 1,4–40,1 % atkarībā no sugas, un gadalaika. Vislielākā uzma-
nība pētījumos ir pievērsta biodegvielas ieguvei no zivju atlikumiem, 
kā vienam no iespējamiem risinājumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai [21].

Transesterifikācijas reakcija novērtēta kā izplatītākā metode biodī-
zeļdegvielas ražošanā. Daži pētnieki norādījuši, ka no zivju atkritumeļ-
ļām iegūtās biodīzeļdegvielas fizikālās īpašības, ieskaitot viskozitāti un 
skābumu, ir daudz augstākas nekā parastajai dīzeļdegvielai, kas rada 
problēmas ar NOx sadegšanu dīzeļdzinējā. Pētnieki atzīmējuši, ka dzīv-
nieku taukiem, kā arī augu eļļai ir augstāka siltuma vērtība, kas līdzīga 
parastajai dīzeļdegvielai, taču trūkumi saistās ar biodegvielas skābumu, 
kas ir augstāks nekā dīzeļdegvielai, un skābuma samazināšanai vispirms 
būtu jāizmanto esterifikācijas process. Biodīzeļdegvielai, kas ražota no 
zivju eļļas, novērtēta augstāka siltuma vērtība nekā dzīvnieku taukiem 
vai augu eļļai [21]. 

Lai zivju eļļu izmantotu biodegvielas ražošanā, parasti vispirms 
jāveic eļļas pirmapstrāde, lai atdalītu brīvās taukskābes un ūdeni. Pētī-
jumā biodīzeļdegvielas paraugs tika iegūts, izmantojot divpakāpju este-
rifikāciju-pāresterificēšanu ar skābes-bāzes palīdzību, lai samazinātu 
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augsto brīvo taukskābju saturu zivju eļļā pēc ātrās attīrīšanas metodes, 
kā arī, lai analizētu dažādu reakcijas parametru ietekmi uz brīvo tauk-
skābju satura samazināšanos zivju eļļas atkritumos [21]. 

Hromatogrāfiskā analīze ļāva kvantificēt taukskābju eļļas dau-
dzumu zivju eļļā. Svarīgākā biodīzeļdegvielas īpašība ir viskozitāte, jo tā 
ietekmē degvielas iesmidzināšanas iekārtu darbību zemā temperatūrā, 
kā arī ietekmē degvielas plūstamību. Pētījumā novērtēts, ka no zivju 
eļļas iegūtās biodīzeļdegvielas viskozitāte bija 3,9 mm2/s, kas ir salīdzi-
nāma un atbilstoša specifikācijas standartam [21].

Rezultāti parādīja atbilstošu daudzumu palmitīnskābes, oleīnskābes 
un linolēnskābes, kas ir būtiskas biodīzeļdegvielas sastāvdaļas. Biodī-
zeļdegvielā nebija glicerīna. Iegūtās biodīzeļdegvielas uzliesmošanas 
temperatūra bija 104 °C, kas ir augstāka par specifikāciju standartu 
un augstāka nekā petrolejas dīzeļdegvielai saskaņā ar standartu ASTM 
D975. Līdz ar to šāda veida biodīzeļdegviela uzskatāma par drošāku 
salīdzinājumā ar citām degvielām un arī gandrīz visos parametros tā 
atbilst starptautiskajiem degvielas standartiem [21]. 

4.1.4. Procesu optimizācija
Optimizācijas pasākumi zivju rūpniecības nozarē ietver enerģijas 

patēriņa novērtēšanu un samazināšanu posmos starp izejvielu pie-
gādi un galaproduktu. Optimizācijas pasākumi var ievērojami veicināt 
izmaksu samazināšanos visā zivju pārstrādes uzņēmumu darbībā. Liela 
enerģijas daudzuma izmantošana var pazemināt apstrādes efektivitāti, 
paaugstināt notekūdeņu emisiju vidē, kas, savukārt ietekmē oglekļa 
nospiedumu, kādu kopumā rada galaprodukta ražošana.

Iespējamās optimizācijas metodes zivju pārstrādes uzņēmumos
Enerģijas patēriņu pārstrādes uzņēmumos iespējams ievērojami 

samazināt, veicot regulāru visu iekārtu darbības kontroli. Aprēķināts, 
ka ievērojamu enerģijas patēriņa samazinājumu iespējams panākt, auto-
mātiski kontrolējot visu procesa līniju iekārtu savlaicīgu ieslēgšanu un 
izslēgšanu. Novērtēts, ka veicot pilnīgu iekārtu automatizāciju, enerģijas 
patēriņu iespējams samazināt par 10–40 % [2]. 

Ūdens patēriņu iespējams automatizēt, parastos ūdens krānus aiz-
vietojot ar automātiski pašaizverošiem, ka arī atslēgvārstiem, plūsmas 
novirzes vārstiem, lai kontrolētu un samazinātu ūdens patēriņu. Ūdens-
apgādes sistēmā iespējams uzstādīt elektromagnētiskos vārstus ar sen-
soriem, ko iespējams darbināt automātiski, izmantojot lietu interneta 
(IoT) sistēmu [2]. 

Regulāri veicot remontu un apkopi, jāuzrauga, vai iekārtas darbojas 
efektīvi. Ir jāveic regulāra apkope un, ja nepieciešams, jānomaina nolie-
totās detaļas. Tas var uzlabot iekārtu un visas rūpnīcas efektivitāti. 

Veicot regulāru iekārtu pārbaudi, iespējams iegūt enerģijas ietaupījumu 
5–10 % apmērā [2]. 

Iekārtu nomaiņa uzskatāma par kāpitālietilpīgu metodi, tomēr aprē-
ķināts, ka, tieši veicot iekārtu nomaiņu, iespējams iegūt augstākos ener-
ģijas ietaupījumus, enerģijas patēriņu samazinot pat par 60 % [2]. Lai 
samazinātu zivju pārstrādes uzņēmumu enerģijas patēriņu, iespējams 
izmantot jaunākās tehnoloģijas, kas ļauj vienlaikus samazināt arī ener-
ģijas patēriņu, piemēram, virzuļveida un centrbēdzes tipa kompresorus 
vēlams aizstāt ar skrūves tipa kompresoriem, kas dod lielāku apstrādes 
efektivitāti [2]. 

Lai pārstrādes uzņēmumā samazinātu ūdens patēriņu, iespējama 
ūdens recirkulācija, ūdeni izmantojot atkārtoti. Recirkulēto ūdeni var 
izmantot, piemēram, lai veiktu ražotnes telpu mazgāšanu, kā arī notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībām. 

Novērtēts, ka zivju atkausēšanas procesā radītos notekūdeņus šajā 
procesā var izmantot atkārtoti, jo ķīmiskā skābekļa patēriņš (ĶSP) un 
bioloģiskā skābekļa patēriņš (BSP) šāda veida notekūdeņos ir neliels 
[12]. Aprēķināts, ka recirkulēta ūdens izmantošana atkausēšanas proce-
sos var samazināt ūdens patēriņu par aptuveni 60 % [2]. Atkārtoti šim 
pašam procesam iespējams izmantot arī ūdeņus no dzesēšanas darbī-
bām. Ņemot vērā, ka ražotņu mazgāšanas ūdeņi satur ievērojamu BSP 
un ĶSP koncentrāciju, tad šāda veida ūdeņus neattīrītā veidā nedrīkst 
sajaukt ar cita veida ražošanas procesos izmantotajiem ūdeņiem [12]. 

Saistībā ar pārstrādes uzņēmumu optimizācijas pasākumiem liela 
loma ir uzņēmuma vadībai un darbaspēkam, to attieksmei pret optimi-
zācijas pasākumu nepieciešamību un to motivācijai veikt uzlabojumus. 
Pierādīts, ka uzņēmuma darbiniekos radot izpratni par enerģijas taupī-
šanas nepieciešamību, kopējo enerģijas patēriņu iespējams samazināt 
par 10–20 %. Uzņēmuma vadība var izstrādāt norādījumus saistībā ar 
enerģijas taupīšanas pasākumiem, piemēram, attiecīgās temperatūras 
uzturēšanu izejvielu dzesēšanas telpā, durvis uzreiz aizverot pēc izej-
vielu iekraušanas un izkraušanas [2].

Zivju pārstrādes nozarē, veicot energoauditu, iespējams panākt efek-
tīvu enerģijas patēriņa samazinājumu, energoauditi sniedz priekšstatu 
par uzņēmumā kopumā izmantoto enerģijas patēriņu, ka arī to rezultātā 
iespējams praksē turpmāk lielot virkni ieteikto enerģijas taupīšanas 
pasākumu, kas ļaus palielināt visa uzņēmuma darbības kopējo efektivi-
tāti [2]. 

Mikrotīkli ir izmantoti kā efektīvi risinājumi energoietilpīgās noza-
rēs, līdzsvarojot enerģijas patēriņu un ražošanu dažādos mērogos. Viedie 
mikrotīkli var arī samazināt oglekļa emisiju, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas resursus un izmantojot viedās enerģijas pārvaldības meto-
des [3]. Viedā mikrotīkla kontrolētie sadales tīkli darbojas neatkarīgi. To 
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priekšrocības ir stabilitātes nodrošināšana sistēmā un mijiedarbības ar 
tīklu samazināšana, tādējādi samazinot zudumus pārvadē [3]. 

Lielbritānijā veiktajā pētījumā tika novērtēta viedo mikrotīklu sis-
tēmas ieviešana zivju apstrādes nozarēs, vērtējot tehniskos un ekono-
miskos aspektus [3]. Milford Haven osta ir vadošā Lielbritānijas osta 
Velsas rietumu reģionā, kas gadā pārkrauj vairāk nekā 30 miljonus tonnu 
kravas. Pēdējos gados ostā izvietotas arī pārstrādes iekārtas, tur ir gan 
ledus ražošanas iekārtas, saldētavas, kā arī mazgāšanas iekārtas [3]. 

Enerģijas izmantošanas raksturojums
Lielbritānijā Milford Haven osta un zivju apstrādes uzņēmums radīja 

ievērojamu enerģijas patēriņu, jo darbības laiks dažādos gadalaikos 
atšķīrās, līdz ar to tika meklēti risinājumi enerģijas patēriņa samazinā-
šanai. Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2012. gadā bija aptuveni 1600 
MWh un oglekļa emisijas ražošana aptuveni 790 tonnu. Ostas pārvalde 
nolēma uzstādīt saules PV paneļus, ar mērķi nodrošināt pieaugošo ener-
ģijas pieprasījumu, kā arī novērst oglekļa emisijas saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes 2050. gada enerģijas izmantošanas plānu. 25 ēkām kopumā 
uzstādīja 2500 saules PV paneļu [3].

Pētījumā tika izstrādāts viedo mikrotīklu modelis zivju apstrādes 
rūpniecībā, izmantojot EnergyPlus un Matlab modelēšanas programmas, 

4.1. att. Viedo mikrotīklu modelis zivju pārstrādes rūpniecībā [3].
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atjaunojamos enerģijas resursus, akumulatoru un uzlādes kontrolierus, 
kas izmantoti oglekļa emisiju un enerģijas patēriņa samazināšanai, kā 
arī ražošanas optimizācijai (4.1. att.) [3]. Pētījumā tika izmantota daudz-
pakāpju pieeja ar šādiem metodikas posmiem:

 • ēkas simulācijas posms;
 • enerģijas ražošanas simulācija;
 • enerģijas uzkrāšanas simulācija, tīkla modelis un aģentu integrē-

šana, izmantojot modelēšanas programmas Matlab/Simulink [3]. 
Viedās mikrotīkla sistēmas nodrošina iespēju zivju pārstrādes noza-

rei kļūt ilgtspējīgākai. Viedo enerģijas sistēmu ieviešana zivju apstrādes 
nozarē samazinās ekspluatācijas izmaksas, samazinot enerģijas zudu-
mus un efektīvi izmantojot vietēji ražotu enerģiju. Saskaņā ar iegūtajiem 
rezultātiem Milford Haven ostai un apstrādes centram ieteikts integrēt 
slodzes modeli, saules PV modeli, enerģijas uzkrāšanas akumulatoru un 
tīklu, lai nodrošinātu labāku sistēmas kopējo efektivitāti un pārvaldību. 
Ēkā ir jumta PV sistēma ar jaudu 50 kW, ieskaitot līdzstrāvas-līdzstrā-
vas pārveidotāju un līdzstrāvas-maiņstrāvas invertoru. Piedāvātajam 
viedā tīkla modelim enerģijas ražošana ir savienota ar galvenajām ēkas 
ierīcēm un enerģijas pārpalikums ir konfigurēts akumulatoru sistēmas 
uzlādēšanai. Ja no ēkas nav pieprasījuma, akumulatoru sistēma tiek 
uzlādēta otrajā prioritārajā līmenī. Gadījumos, kad nav pieprasījuma un 
akumulators ir uzlādēts, pārpalikums tiek novadīts uz centralizēto tīklu. 
Ja no saules PV sistēmas netiek ģenerēta enerģija, akumulatora sistēma 
savienojas ar ēku, lai nodrošinātu enerģijas pieprasījumu. Līdzīgi, ja 
akumulatoru sistēma izlādējas, kad ēkā nepieciešams enerģijas patēriņš, 
modelis ļauj nodrošināt enerģiju no centralizētajiem tīkliem [3].

Pētījumā iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka, ieviešot mikrotīkla modeli, 
iespējams samazināt atkarību no fosilā kurināmā, samazinot siltum-
nīcefekta gāzu emisijas, integrējot atjaunojamos enerģijas resursus un 
ieviešot viedo enerģijas pārvaldības sistēmu. Vienlaikus rezultāti rāda, 
ka, izmantojot mikrotīklu, iespējams nodrošināt vietējo enerģijas piepra-
sījumu. PV sistēmas 50 kW jauda var apmierināt vietējo enerģijas piepra-
sījumu, integrējot 12 voltu LIIO akumulatoru sistēmu, kas spēj pārvaldīt 
enerģijas plūsmu dažādos periodos [3].

4.2. Zivju saldēšana un dzesēšana

Gan saldēšanas, gan atdzesēšanas procesi ir nozīmīgi zivju produktu 
atbilstošai uzglabāšanai, saglabājot nepieciešamo produkta kvalitāti 
[23]. Saldēšanu raksturo siltuma absorbcijas process, aizvadot prom 
iegūto siltumu un pēc tam uzturot temperatūras apstākļus, lai tel-
pas temperatūra būtu zemāka par apkārtējās vides temperatūru. Lai 
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panāktu siltuma absorbēšanu, tiek izmantots saldēšanas šķidrums [24]. 
Lai veiktu zivju saldēšanu, vispirms tiek veikti vairāki pirmapstrādes 
posmi – zivju mazgāšana un šķirošana, lai tās pēc tam iepakotu kastēs ar 
ledu. Papildus saldējamās zivis līdz to piegādei ir jāatdzesē un jāuzglabā 
atbilstošos temperatūras apstākļos [25]. 

Zivju pārstrādes uzņēmumos viens no galvenajiem enerģijas patērē-
tājiem ir saldēšanas iekārtas, kas tiek iedalītas pēc to saldēšanas cikla 
un kompresora veida [22]. Saldēšanas iekārtas ir energoietilpīgas un 
veido ievērojamu elektroenerģijas patēriņa daļu, līdz ar to aizvien nozī-
mīgāki kļūst energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi [26]. Novērtēts, 
ka zivju pārstrādē kopumā 69 % no kopējā enerģijas patēriņa veido 
dzesēšanas vai saldēšanas procesi. Kompresori pēc to veida iedalās 
rotējošajos kompresoros un centrbēdzes virzuļkompresoros. Saldēšanas 
cikli savukārt tiek iedalīti gāzes un tvaika ciklos, tvaika ciklā izmanto 
freonus, piemēram, CF3Cl, CF2CL2, kā arī oglekļa dioksīdu un amonjaku, 
bet gāzes ciklos kā dzesētājs tiek izmantots gaiss. Saldēšanas iekārtu 
energoefektivitāte lielā mērā atkarīga no izmantotajiem tehnoloģis-
kajiem risinājumiem, izmantotās saldēšanas temperatūras, spiediena 
tehnoloģijas darbības apstākļiem un citiem procesu raksturojošajiem 
apstākļiem [22]. 

Pašreizējie saldētavu tehniskie risinājumi nav uzskatāmi par ilgt-
spējīgiem, to apliecina pieaugošās izmaksas par enerģiju, kā arī no sal-
dētavām radītās emisijas [4]. Zivju sasaldēšana jāveic ātrā laikā, lai pēc 
atkausēšanas saglabātu produkta kvalitāti. Saldētavas zivju sasaldēša-
nai atšķiras ar izmēriem un izolāciju no saldētavām jau sasaldētu zivju 
uzglabāšanai [4], [27], [28]. 

4.2.1. Tehnoloģijas

Tehnoloģijas un procesi saldēšanā 
Energoefektivitāti zivju pārstrādes uzņēmumos iespējams uzla-

bot, ieviešot jaunākās saldēšanas tehnoloģijas, piemēram, amonjaka 
un oglekļa dioksīda kaskādes sistēmas [29]. Zivju apstrādē iespējams 
izmantot tādas ātrās saldēšanas metodes kā, piemēram, augstspiediena 
saldēšana, saldēšana ar spiediena maiņu, iegremdēšana saldēšanas šķid-
rumā, kriogēnā saldēšana, kā saldēšanas šķidrumu izmantojot slāpekli 
vai oglekļa dioksīdu, vai saldēšanas iekārtas, kurās saldēšana tiek veikta 
ar gaisa strūklu [30]. 

Saldēšanas iekārtas, kurās saldēšanai tiek izmantota gaisa strūkla 
(angļu val. – air blaster), novērtētas kā vienkāršas un efektīvas sistēmas 
dažādu formu produktu saldēšanai. Produkti tiek ievietoti telpā, kur 
saldēšanai tiek izmantota mainīga ātruma aukstā gaisa plūsma. Saldē-
tavas, kurās tiek izmantota aukstā gaisa strūkla, temperatūra parasti 

ir amplitūdā no –20 °C līdz –40 °C [30]. Saldēšanas process saldētavā 
notiek, sasaldējamām zivīm uzpūšot aukstu gaisa strūklu, līdz saldētavā 
tiek sasniegti nepieciešamie temperatūras apstākļi [29]. Viens no izplatī-
tākajiem saldētavu veidiem, kur saldēšanai tiek izmantota gaisa strūkla, 
ir žiroskopu (angļu val. – gyro freezer) tipa saldētavas, kurās zivis tiek 
sasaldētas, kamēr tās tiek transportētas uz rotējoša konveijera. Gaisam 
plūstot caur spirāli, iespējams īsā (vidēji mazāk par divām stundām) 
laikā sasaldēt ievērojamu zivju apjomu [29].

Zivju produktu saldēšanā, izmantojot iegremdēšanas metodi, pro-
dukti tiek iemērkti vai apsmidzināti ar šķidru saldēšanas šķidrumu, tas 
var būt, piemēram, sālsūdens, etilēnglikols vai propilēnglikols. Metodes 
priekšrocība saistīta ar to, ka darbību iespējams veikt zemākā tempera-
tūrā (–6 °C līdz –20 °C) salīdzinājumā ar saldēšanas iekārtām, kurās tiek 
izmantota gaisa strūklas metode, vai plātņveida saldētavās (aplūkotas 
turpmāk), nodrošinot tādu pašu saldēšanas ātrumu, bet augstāku efek-
tivitāti [30]. 

Plātņveida saldētavās produkti atrodas tiešā saskarē ar atdzesēto 
virsmu, temperatūra tajās ir –40 °C. Novērtēts, ka plātņveida saldētavas 
ir piemērotas regulāras formas zivīm un produktiem, jo spēj nodroši-
nāt labu kontaktu starp virsmu un attiecīgo produktu [30]. Plātņveida 
saldētavas darbības pamatprincipi balstīti uz pēc iespējas tiešāku 
kontaktu starp saldēšanas šķidrumu un saldējamām zivīm. Saldēšanas 
šķidrums cirkulē caur metāla plātni, kas pēc tam tiek novietota pret 
saldējamām zivīm. Zivju pārstrādē, uzglabāšanai izmantojot plātņveida 
saldētavas, iespējams veikt ātru zivju sasaldēšanu, vienlaikus arī sama-
zinot enerģijas zudumus. Šādu saldētavu izmantošanas trūkumi saistīti 
ar to, ka nepieciešama atbilstoša kontakta virsma starp zivīm un sienu, 
pretējā gadījumā starp zivīm un sienu var izveidoties gaisa sprauga, 
tādā veidā palielinot laiku, kāds nepieciešams sasalšanai [29]. Apzināts, 
ka plākšņu saldētavu izmantošana ievērojami samazina enerģijas patē-
riņu [2]. 

Zivju sasaldēšanai iespējams izmantot arī citas metodes, piemēram, 
zivis var tikt iegremdētas aukstā saldēšanas šķidrumā, piemēram, slā-
peklī vai ogļskābajā gāzē, kur īsā laikā notiek strauja dzesēšana. Šādu 
saldēšanas metodi iespējams izmantot, piemēram, tunčzivīm, kurām 
salīdzinājumā ar citu sugu zivīm nepieciešams ilgs saldēšanas laiks [29]. 

Saldēšanas procesos, saistībā ar energoefektivitāti, kompresori to 
radītās slodzes dēļ ir nozīmīgākā sastāvdaļa. Ievērojamu enerģijas patē-
riņu veido sūkņi un ventilatori, kas ir nozīmīgas sastāvdaļas visas sis-
tēmas optimizēšanā [29]. Apzināts, ka nozīmīgu enerģijas ietaupījumu 
iespējams iegūt, saldēšanas iekārtās ieviešot kaskādes sistēmas ar MPC 
kontroli. Aprēķināts, ka, ieviešot minēto sistēmu, vidēja mēroga saldēša-
nas telpās iespējams ietaupīt aptuveni 40 % elektroenerģijas [29].
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Zivju uzglabāšanas risinājumi saldēšanas iekārtās 
Enerģijas ietaupījumus saldēšanas procesos iespējams panākt, pie-

mēram, uzlabojot izolāciju, izmantojot jaunus saldēšanas ciklus, kuros 
tiek izmantoti siltuma pārpalikumi [1]. 

Dzesēšanas šķidrums, ko parasti izmanto saldēšanas sistēmā, ir halo-
gēnoglekļa klases, HCFC (R-22), kam ir negatīva ietekme uz ozona slāņa 
noārdīšanos, kā arī globālās sasilšanas veicināšanu. Kā viena no iespēja-
mām alternatīvām novērtēta kā saldēšanas šķidrumu izmantot ogļūdeņ-
radi, kas var kalpot kā tradicionāli izmantotā saldēšanas šķidruma R-22 
aizstājējs. HC-22 priekšrocības saistītas ar labām termofizikālajām un 
siltuma pārneses īpašībām, kā arī minētais ogļūdeņradis pēc īpašībām 
vērtējams kā videi draudzīgāks [24]. Pētījumā [24], tika veikta sistēmas 
darbības salīdzināšana divpakāpju kompresorā R-22 vietā kā alternatīvu 
risinājumu izmantojot saldēšanas šķidrumu HC-22. 

Saldēšanas šķidrums HC-22 var aizstāt R-22 tieši, nomainot atsevišķas 
dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas, jo tam ir gandrīz tādas pašas īpašības 
kā tradicionāli izmantotajiem [24]. Iepriekš minētajā pētījumā [24] tika 
novērtēts, ka lietderības koeficients (COP), izmantojot HC-22, ir augstāks 
salīdzinājumā ar R-22 [24]. Balstoties uz aprēķiniem optimālai saldēšanas 
šķidruma darbībai, apzināts, ka saldēšanas sistēmas, kurās kā saldēšanas 
šķidrums izmantots H-22, ir energoefektīvākas salīdzinājumā ar tām, 
kurās kā saldēšanas šķidrums izmantots R-22, un to kā alternatīvu risinā-
jumu iespējams izmantot zivju produktu saldēšanā [24].

Izmantojot «zaļo» saldēšanas koncepciju, iespējams ievērojami sama-
zināt enerģijas patēriņu, saglabājot dabas resursus. “Zaļās” saldēšanas 
tehnoloģiju koncepcija balstīta uz dabiskā līdzsvara saglabāšanu [24].

Dzesēšanas procesi
Atdzesēšana jāveic gan transportēšanas, izejvielu uzglabāšanas, gan 

galaproduktu uzglabāšanas laikā, lai nodrošinātu atbilstošu produktu 
derīguma laiku un netiktu pasliktināta to kvalitāte [30]. 

Lai nodrošinātu nepieciešamās prasības zivju produktu īstermiņa 
uzglabāšanai, var izmantot liela izmēra dzesēšanas tvertnes, kas piepil-
dītas ar aukstu jūras ūdeni. Ūdens tiek pastāvīgi atdzesēts, un tā tempe-
ratūra uzturēta tieši virs kritiskās zonas. Šādi zivis tiek atdzesētas īsā 
laikā ūdens augstās siltumvadītspējas dēļ [29]. 

Dziļo atdzesēšanu raksturo produktu dzesēšana līdz temperatūrai, kas 
ir tuva sasalšanas temperatūrai, kas lielai daļai pārtikas produktu ir no 
–0,5 līdz –2,8 °C. Dažādu sugu zivīm sasalšanas temperatūra ir atšķirīga 
un svārstās no –1 līdz –2,5 °C. Lašiem un skumbrijām sasalšanas tempe-
ratūra ir –2,2 °C, bet karpām tā ir –1 °C. Veicot dziļo dzesēšanu iespējams 
saglabāt svaigo zivju kvalitāti, palielināt uzglabāšanas laiku, kā arī iespē-
jams izvairīties no zudumiem no pilēšanas zivju atkausēšanas procesā [30]. 

4.2.2. Enerģijas patēriņš

Enerģijas patēriņš zivju saldēšanas procesos 
Zivsaimniecības nozarē pastāv vairāki risinājumi, kā samazināt 

enerģijas patēriņu zivju pārstrādes nozarē. Zivju pārstrādes nozarē sal-
dēšanas procesos radīto elektroenerģijas patēriņu iespējams samazināt, 
ieviešot labākās pieejamās tehnoloģijas, tomēr šādus risinājumus bieži 
vien raksturo augstas izmaksas. Citi risinājumi saistīti ar esošo saldēša-
nas sistēmu efektivitātes uzlabošanu, izmantojot automatizētas vadības 
sistēmas. Iespējamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi var būt 
saistīti ar precīzāku dzesēšanas sistēmas jaudas noteikšanu, jo šā brīža 
projektētā dzesēšanas slodze ir lielāka par faktisko, vienmērīgāku sistē-
mas darbību [4], [31], [32]. 

Enerģijas ietaupījums elektroapgādē
Piedziņas motori un ledusskapji pārtikas rūpniecībā ir divi lieli elek-

troenerģijas patērētāji, kas patērē aptuveni 48 % un 25 % no kopējā 
elektroenerģijas patēriņa. Sūkņi pārtikas pārstrādes uzņēmumā ir 
mehāniska šķidrumu un pusšķidru produktu pārvietošanas sistēma. 
Motors ir nepieciešams, lai darbinātu sūkni. Izmaksu ietaupījumu var 
panākt, kontrolējot pieprasījuma maksimumu, uzlabojot jaudas koefi-
cientu un arī samazinot elektroenerģijas patēriņu [1]. 

Enerģijas patēriņš zivju pirmapstrādes un apstrādes procesos
2015. gadā Norvēģijā zivju rūpniecības sektorā tika saražotas 

1 303 346 tonnas lašu un jūras velšu, tai skaitā zivju pārstrādes uzņē-
mumos elektroenerģijas patēriņš bija augstākais starp nozarēm, veidojot 
1152 GWh [33]. Atlantijas lašu pārstrādē bieži vien tiek izmantots liels 
apjoms atdzesēta jūras ūdens un bufertvertnes. Lai risinātu patērētā 
ūdens apjoma problēmu, lašu rūpniecībā būtu jāpāriet uz automatizētu 
tiešsaistes ražošanu, kur lielākais enerģijas patēriņš ir tādos procesos 
kā dzesēšana un transportēšana. Lai samazinātu patērētā ūdens apjomu 
lašu kautuvēs un apstrādes vietās, līdzīgi kā tas ir mājputnu nozarē, būtu 
jāpāriet uz automatizētu tiešsaistes ražošanu, kur īsā laikā tiek veikta 
apstrāde, līdz ar to visa enerģija, piemēram, dzesēšanai un transportēša-
nai, koncentrējas nevis uz apkārt esošo ūdeni, bet pašu zivju masu [33].

Pētījumā [33], izmantojot datus no trim dažādām lašu apstrādes vie-
tām Norvēģijas dienvidu, centrālajā un ziemeļu daļā, tika secināts, ka 
lielāko enerģijas pieprasījumu visās trīs lašu pirmapstrādes rūpnīcās 
veido dzesēšana, izmantojot lielu apjomu atdzesēta jūras ūdens, kā arī 
ledus ieguve. Pētījumā tika aprēķināts, ka kopumā aptuveni 70,7 % no 
enerģijas patēriņa apstrādes darbībām tika izmantoti dzesēšanai, ledus 
ieguvei, kā arī zivju uzglabāšanai saldētavās [33]. 
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Vienlaikus pētījumā tika apzināts, ka enerģijas patēriņš visās trīs 
apstrādes rūpnīcās tādām darbībām kā pirmapstrāde, piemēram, ķidā-
šana, iepakošana vai radīto atkritumu apstrāde, ievērojami neatšķiras 
[33]. 4.2. attēlā redzams ik stundas īpatnējais enerģijas patēriņš galvena-
jām darbībām trīs dažādās lašu apstrādes vietās Norvēģijā. 

Risinājumi enerģijas patēriņa samazināšanai saldēšanas un 
dzesēšanas procesos 

Mērena aukstuma temperatūras apstākļos dzesēšanai nereti tiek 
izmantotas tvaika kompresijas saldēšanas iekārtas, kurām salīdzinā-
jumā ar citām saldēšanas iekārtām ir augstāks saldēšanas koeficients, 
kā arī zemāks enerģijas patēriņš ekspluatācijas laikā. Tvaika saspiešanas 
saldēšanas iekārtas, kurās kā saldēšanas šķidrums tiek izmantots amon-
jaks un freons, iespējams plaši izmantot arī, piemēram, zivju pārstrādes 
tehnoloģiskajos procesos [26]. 

Enerģijas patēriņu saldēšanas procesos iespējams samazināt, uzla-
bojot izolāciju, izmantojot jaunus saldēšanas ciklus, kas darbināmi ar 
siltuma pārpalikumiem. Zivju apstrādē plaši tiek izmantoti dzesētāji 
ar gaisa strūklu, kā arī dažāda tipa saldētavas. Ventilatori gaisa dzesē-
šanai vai saldētavām pievieno siltuma slodzi. Tā kā ventilatoru radītais 

4.2. att. Elektorenerģijas patēriņš (kWh/tonna) lašu apstrādes iekārtās [33].
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siltums palielinās līdz ar nepieciešamā gaisa slodzi, ir ļoti svarīgi optimi-
zēt gaisa ātrumu, lai samazinātu silšanu un maksimāli palielinātu saldē-
šanas efektu pārtikas produktu atdzesēšanas vai sasaldēšanas laikā [1]. 

Potenciālai enerģijas patēriņa samazināšanai saldēšanas proce-
sos iespējams izmantot saldēšanas ciklus, kuru pamatā ir šķidruma-
šķidruma absorbcija, šķidruma-cietas vielas adsorbcija un šķidruma 
izgrūšana. Saldēšanas ciklus, piemēram, absorbcijas dzesēšanas un 
adsorbcijas saldēšanas ciklus, iespējams darbināt ar zemas kvalitātes 
siltuma pārpalikumiem vai atjaunojamiem enerģijas avotiem, piemēram, 
ģeotermālo enerģiju un saules enerģiju zemā temperatūrā. Absorbci-
jas-desorbcijas cikla pamatā dzesētāja tvaika spiediens ir dzesētāja un 
sorbenta šķīduma temperatūras un koncentrācijas funkcija. Absorbcijas 
ciklā zema spiediena dzesētāja tvaikus, piemēram, H2O no iztvaicētāja, 
absorbē absorbents, piemēram, LiBr, lai izveidotu dzesētāja-sorbenta 
šķīdumu. Sūknis palielina absorbētāja šķīduma spiedienu un piegādā 
ģeneratoram augstspiediena šķīdumu. Absorbcijas saldēšanas iekārta 
sasniedz zemāku COP jeb lietderības koeficientu nekā mehāniskā tvaika 
saspiešanas iekārta, jo absorbcijas dzesēšanas ciklā tiek izmantots 
zemas kvalitātes siltums [1].

Enerģijas taupīšanas iespējas zivju uzglabāšanas procesos, 
saldētavās izmantojot ozona tehnoloģiju 

Saldēšanas iekārtās zivju uzglabāšanai iespējams izmantot ozona 
tehnoloģiju, lai paildzinātu svaigu zivju uzglabāšanas laiku. Pētījumā 
[34] pierādīts, ka izmantojot aukstumiekārtas, kurās tiek lietots ozons, 
iespējams samazināt uzglabāšanai patērēto enerģiju. Pētījumā [34] 
eksperimenta 16. dienā tika novērtēts, ka aukstumiekārtu, kurās netiek 
izmantots ozons, patērētā enerģija bija 34,26 kWh (2,66 ASV dolāri), 
bet aukstumiekārtās, kurās tika izmantots ozons, patērētā enerģija šajā 
pašā laikā bija 9,23 kWh (0,72 ASV dolāri). Iegūtie rezultāti parāda, ka 
aukstumiekārtās, izmantojot ozona tehnoloģijas, iespējams sasniegt līdz 
pat 73 % lielu enerģijas ietaupījumu, kā arī saglabāt nepieciešamo pārti-
kas produktu kvalitāti [34]. 

4.3. Zivju atkausēšana

Zivju pārstrādē pastāv vairāki izejvielu sagatavošanas posmi, kuros 
nepieciešams patērēt lielu enerģijas daudzumu pirms turpmākas to 
pārstrādes gatavajā produkcijā, tādi procesi ir, piemēram, atkausēšana, 
mazgāšana vai saldēšana. Ņemot vērā, ka šajos procesos tiek patērēts 
liels daudzums enerģijas, tad rūpniecībā un centralizētajā siltumapgādē 
aizvien aktuālāki kļuvuši energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. 
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Novērtēts, ka nevajadzīgi izmantoti enerģijas resursi var radīt negatīvu 
ietekmi saistībā ar izdalītajām siltumnīcefekta gāzu emisijām, kā risinā-
jums ir ieguldīšana modernajās tehnoloģijās, fosilo kurināmo aizstājot ar 
atjaunojamiem energoresursiem [35], [36].

Atkausēšanas procesu pirms turpmāko darbību realizēšanas nepie-
ciešams veikt, jo zivis ir sasalušas ilgstošas uzglabāšanas rezultātā. Sal-
dēto izejvielu atkausēšanas process ir svarīgs pirms jebkuras turpmākās 
izejvielu apstrādes. Ņemot vērā, ka zivju apstrādē atkausēšanas process 
veido ievērojamu enerģijas īpatsvaru, būtiski ir atrast atbilstošāko 
atkausēšanas metodi un meklēt energoefektivitāti uzlabojošus risināju-
mus. Piemērotas metodes izvēle ļauj palielināt energoefektivitāti, kā arī 
nodrošina atbilstošu zivju produktu kvalitāti. Atkausēšanu iespējams 
raksturot kā pārejas procesu no sasaldēta stāvokļa uz nesasaldētu [36]. 
Saldētas pārtikas pareiza atkausēšana ir nozīmīga pārtikas nekaitīguma 
un kvalitātes saglabāšanai, atkausēšanas procesā svarīgi ir tādi faktori 
kā atbilstošas temperatūras kontrole, apstrādes prakse un atbilstošas 
pārtikas higiēnas ievērošana [37]. 

Veicot zivju atkausēšanu, procesa iznākums lielā mērā atkarīgs no 
temperatūras, atkausējamos produktus un izejvielas nepieciešams 
uzglabāt pēc iespējas tuvu ūdens sasalšanas temperatūrai, jo temperatū-
ras apstākļi, kas pārsniedz 0 °C, var veicināt baktēriju augšanu, kas turp-
māk ietekmēs produkta kvalitāti. Pēc atkausēšanas produktiem jādod 
laiks sasniegt vienmērīgu temperatūru [38]. 

Atkausēšanas metodes 
Atkausēšanas metodes var būt atšķirīgas, plašāk zināmās zivju 

atkausēšanas metodes ir: atkausēšana izmantojot ūdeni, sakarsētu 
gaisu, augstu spiedienu, vakuumu, triecienu, mikroviļņus un ultraskaņu. 
Katrai metodei ir atšķirīga specifika, kas parāda, cik daudz resursu jāiz-
manto, veicot atkausēšanu, kā arī to, kāds būs notekūdeņu apjoms, kas 
veidosies atkausēšanas procesa rezultātā [36]. 

Kā inovatīvi risinājumi novērtētas atkausēšanas metodes, kurās tiek 
izmantots, piemēram, vakuums, mikroviļņi, radiofrekvence, ultraskaņa, 
ka arī trieciena vai augstspiediena metode. No iepriekš minētajām atkau-
sēšanas metodēm liela mēroga ražošanas uzņēmumos visplašāk tiek 
izmantota atkausēšanas metode, izmantojot mikroviļņus [36]. 

Apzināts, ka nepiemērotu atkausēšanas metožu izmantošana var 
izraisīt izmaiņas saldētās pārtikas fizikālajās un ķīmiskajās īpašībās, tai 
skaitā olbaltumvielu un lipīdu oksidāciju, neviendabību, fermentatīvo 
reakciju. Tradicionālajām atkausēšanas metodēm, piemēram, atkausē-
šanai ar gaisu un iegremdēšanu ūdenī, nepieciešams ilgāks laiks un šo 
metožu lietošanas rezultātā var samazināties attiecīgo izejvielu vai pro-
dukta kvalitāte [36]. 

Pierādīts, ka zudumus attiecībā uz izejvielu un produktu kvalitāti 
iespējams samazināt, izmantojot tādas atkausēšanas metodes kā atkau-
sēšana, izmantojot mikroviļņus, atkausēšana augstspiediena apstākļos 
vai atkausēšanas procesā izmantojot ultraskaņas metodi. Lai gan šīs ir 
inovatīvas metodes, kuru efektivitāte pierādīta pētījumos, tomēr katrai 
no metodēm pastāv kādi trūkumi. Atkausēšanas metode, izmantojot 
mikroviļņus, novērtēta kā viena no veiksmīgākajām, tomēr izmantoša-
nas trūkumi ir saistīti ar konsekvences trūkumu saistībā ar atbilstošu 
temperatūras kontroli un siltuma pārveidi [36]. Atkausēšanas metodes, 
izmantojot augstu spiedienu, ierobežojumi saistīti ar to, ka tā ir viena no 
jaunākajām tehnoloģijām un līdz ar to pagaidām maz izmantota. Atkau-
sēšanas metodes, kurās tiek izmantota ultraskaņa, priekšrocības sais-
tītas ar atkausēšanas laika ietaupīšanu, kā arī vienmērīgumu, jo notiek 
strauja ultraskaņas viļņu izbalēšana tuvu pie sasalšanas un atkušanas 
robežas, un skaņas enerģijas pārveidošana par siltumenerģiju, kas savu-
kārt veicina efektīvāku siltuma pārnesi [36], [39]. 

Kā viena no efektīvākajām atkausēšanas metodēm novērtēta gaisa 
strūklas metode (angļu val. – air blast method). Augsts iespējamais 
izmantošanas potenciāls novērtēts atkausēšanas metodei, kurā tiek 
izmantots tvaiks [36]. Pētījumā [37] konstatēts, ka atkausēšana, izman-
tojot gaisa cirkulāciju, vērtējama kā efektīva metode, kas nodrošina 
atbilstošu zivju kvalitāti un produkta derīguma termiņu [37]. 

Visbiežāk izmantotās tradicionālās atkausēšanas metodes ietver 
saldēto zivju iegremdēšanu ūdenī ar kontrolētu temperatūru. Metode 
ar saldējamo produktu iegremdēšanu ūdenī uzskatāma par efektīvu, 
vienkāršu un lētu risinājumu, piemēram, salīdzinājumā ar atkausēša-
nas metodēm, kurās tiek izmantotas radioviļņu frekvences, mikroviļņu 
tehnoloģijas vai klimatu kontrolējošas kameras [38]. Attiecībā uz atkau-
sēšanas procesu pastāv divi raksturojošie virzieni – atkausēšana, vai nu 
izmantojot siltuma pārnesi caur zivju virsmu, vai ar siltuma radīšanu 
produktā [38]. 

Atkausēšana ar siltuma pārnesi caur produktu virsmu 
Siltuma pārnesi caur virsmu iespējams nodrošināt ar konvekciju, 

kondensāta veidā (parasti ūdens tvaiki) vai starojuma veidā. Pie šāda 
tipa metodēm pieder, piemēram, iegremdēšana ūdenī vai atkausēšana, 
izmantojot gaisa strūklu [38].

Iegremdēšana ūdenī novērtēta kā visplašāk izmantotā atkausēšanas 
metode tiem ražošanas uzņēmumiem, kuriem nepieciešams atkausēt 
ievērojamus apjomus un piegādāt augstas kvalitātes produkciju. Ņemot 
vērā, ka zivis tiek atkausētas šķidrumā, tad arī ūdens pilienu zudumi 
būs mazāki salīdzinājumā, piemēram, ar atkausēšanu, izmantojot gaisu. 
Attiecībā uz saldētiem lašiem pierādīts, ka to atkausēšanā augstākā 
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efektivitāte tiek sasniegta, atkausēšanai izmantojot iegremdēšanu ūdenī 
ar temperatūru 5–10 °C un pēc tam atdzesējot līdz vēlamajai tempera-
tūrai [38]. 

Alternatīvas metodes, kuras iespējams izmantot zivju 
atkausēšanas procesos

Lai uzlabotu produktu atkausēšanu, iespējams izmantot alternatīvas 
metodes, ievadot siltumu pašos atkausējamos produktos, tādas metodes 
ir, piemēram, atkausēšana, izmantojot augstsprieguma elektrisko lauku, 
mikroviļņus vai radiofrekvenču sistēmas. Vakuuma metodes pamatā ir 
siltuma pārnese caur produkta virsmu, tomēr tā netiek iedalīta pie tra-
dicionālajām atkausēšanas metodēm, bet gan pie iespējamām alternatī-
vām atkausēšanas metodēm. Alternatīvās atkausēšanas metodes var būt 
dārgākas salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm, kā arī tās netiek 
izmantotas, lai nodrošinātu produktu atkausēšanu lielos apjomos, kas 
vienlaikus arī kavē šo metožu plašāku ieviešanu tirgū [38].

Atkausēšana vakuumā ir process, kura laikā notiek tieša siltuma pār-
nese caur produktu virsmu, zivīm atrodoties hermētiskā atkausēšanas 
kamerā. Zivju atkausēšana netiek veikta veselā veidā vai blokos, atkau-
sēšanas procesā tiek izmantotas gabalos sadalītas zivis un filejas. Regu-
lējot spiedienu atkausēšanas kamerā, iespējams kontrolēt arī kamerā 
esošo temperatūru un atkausēšanas ātrumu. Veicot zivju atkausēšanu 
ar vakuuma metodi, notiek nevienmērīga atkausēšana, līdzīgi kā izman-
tojot tradicionālās metodes, kuru pamatā ir siltuma pārnese caur pro-
duktu virsmu [38]. 

Metode novērtēta kā īpaši efektīva neliela izmēra produktiem ar lielu 
virsmas laukumu attiecībā pret tilpumu. Citas galvenās vakuuma meto-
des priekšrocības saistītas ar ātru neliela izmēra produktu atkausēšanu 
[38]. Neskatoties uz vakuuma metodes izmantošanas priekšrocībām, 
pastāv arī trūkumi, tai skaitā metode nav piemērota liela izmēra pro-
duktu atkausēšanai lielos apjomos. Līdzīgi kā tradicionālās metodēs, 
kurās notiek siltuma pārnese caur produkta virsmu, izmantojot vaku-
uma metodi atkausēšana arī notiek nevienmērīgi, grūtības rada arī 
apkārtējās vides temperatūras kontrole [38]. 

Mikroviļņi ir radioviļņu forma, kas atrodas elektromagnētisko viļņu 
spektrā. Izmantojot mikroviļņus, tiek ietekmēts sildāmais materiāls, 
piemēram, ūdens molekulas vai dipoli. Mikroviļņu krāsnīs tiek izmantots 
mainīgs elektriskais lauks, lai molekulas mainītu kustības virzienu pre-
tēji elektriskajam laukam. Molekulu pagriezienā radītā inerce liek tām 
atpalikt no elektriskā lauka, vienlaikus pretojoties tam, notiek dipolu 
vibrācija, kā rezultātā radot siltumu [38]. 

Izmantojot mikroviļņu atkausēšanas metodi, mikroviļņi var iekļūt 
tikai noteiktā daudzumā sildāmā materiāla, līdz ar to materiāla 

atkausēšana var notikt ar nevienmērīgu sildīšanas ātrumu. Nevienmē-
rīgais produktu atkausēšanas ātrums ir viena no priekšrocībām, kāpēc 
gan zivju, gan gaļas pārstrādē tiek izmantota atkausēšana ar mikroviļņu 
metodi, nevis produktu pilnīga atkausēšana. Izmantojot mikroviļņu teh-
noloģiju, produkti un izejvielas tiek atlaidināti līdz temperatūrai ampli-
tūdā no –2 °C līdz –5 °C [38]. 

Mikroviļņu tehnoloģija tiek raksturota kā ātra atkausēšanas metode 
uzņēmumiem ar stabilu finansiālo bāzi, tā ir saistīta ar augstiem sākot-
nējiem ieguldījumiem tehnoloģijā, kā arī tās priekšrocības saistītas ar 
to, ka atkausēšanas procesā netiek izmantota gaisa vai ūdens iesmidzi-
nāšana, līdz ar to nav nepieciešama speciāla filtrēšanas sistēma. Mik-
roviļņu tehnoloģija uzskatāma par resursu izmantošanas ziņā efektīvu 
metodi, jo atkausēšanas procesā veidojas minimāli ūdens pilienu zudumi. 
Citas priekšrocības saistītas ar augstu pārtikas higiēnu [38]. Galvenie 
mikroviļņu tehnoloģijas trūkumi saistīti ar augstām sākotnējām teh-
noloģijas ieviešanas un uzturēšanas izmaksām, nevienmērīgu atkau-
sēšanas ātrumu, kas var būt gan trūkums, gan priekšrocība, to nosaka 
attiecīgo produktu vai izejvielu veids un apjoms, kā arī var būt sarežģīti 
nodrošināt procesa kontroli [38]. 

Mikroviļņi ir radioviļņu daļa, un gan metode, izmantojot mikro-
viļņus, gan arī atkausēšanas metode, kurā tiek izmantotas radiofrek-
venču sistēmas, ietver ūdens molekulu dipolu īpašību aktivizēšanu. 
Radiofrekvenču sistēmas darbojas zemākās frekvencēs salīdzinājumā 
ar mikroviļņiem, līdz ar to iespējams panākt vienmērīgāku produktu 
atkausēšanu, sasniedzot temperatūru 0 °C. Procesa pamatā atkausēja-
mās izejvielas vai produkti tiek novietoti starp diviem paralēli esošiem 
elektrodiem, izmantojot mainīgu radiofrekvenci. Atkausēšanas ātrumu 
daļēji ietekmē produktu sastāvs un izmērs, vienveidīgas formas izejvie-
las vai produkti tiek atkausēti īsākā laikā salīdzinājumā ar neregulā-
ras formas izstrādājumiem. Līdzīgi kā mikroviļņu metodes gadījumā, 
arī atkausēšanā, izmantojot radiofrekvenču sistēmas, priekšrocības 
saistītas ar īsu atkausēšanas laiku salīdzinājumā ar parasti izmantota-
jām metodēm, turklāt radiofrekvenču gadījumā atkausēšanas process 
notiek ievērojami vienmērīgāk un novēroti minimāli pilienu zudumi. 
Galvenie metodes trūkumi saistīti ar viļņu frekvenču pārraidīšanu 
produktos vai izejvielās. Starp citiem trūkumiem var minēt augstus 
sākotnējos ieguldījumus, kā arī uzturēšanas izmaksas, nepiecieša-
mas speciālas iekārtas un apmācīti darbinieki, līdzīgi kā mikroviļņu 
tehnoloģijas gadījumā, kā arī var būt sarežģīti nodrošināt procesa 
kontroli [38]. 

Atkausēšanas procesā ap atkausējamām izejvielām vai produktiem 
tiek izveidots elektrostatiskais lauks, divām paralēli izvietotām plāksnēm 
pievadot augstu spriegumu, atstarpe starp abām plāksnēm ietekmē zivju 
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atkušanas laiku. Saskaņā ar literatūru [38] labi rezultāti augstsprieguma 
elektriskā lauka izmantošanā novērtēti attiecībā uz tunčzivju atkausēšanu. 
Šobrīd metode piemērota neliela daudzuma un jau sadalītu zivju atkausē-
šanai, tomēr, uzlabojoties aprīkojumam, to varētu izmantot arī liela apjoma 
un izmēra zivju atkausēšanai. Galvenās priekšrocības, ko metode piedāvā, 
saistītas ar īsu atkausēšanai nepieciešamo laiku un augstu higiēnas līmeni. 
Metodes trūkumus raksturo tas, kas izmantojamā tehnoloģija ir dārga 
un pagaidām nav izmantota rūpniecības uzņēmumos ar lielu ražošanas 
apjomu, kā arī zivis iespējams atkausēt tikai jau sadalītā veidā [38].

4.4. Zivju žāvēšana

Žāvēšana ir viena no apstrādes metodēm, kuras laikā no produkta vai 
izejvielas tiek atdalīts mitrums. Lielākā daļa zivju satur vidēji 56–80 % 
mitruma [40]. 

4.4.1. Tehnoloģijas

Siltumsūkņu izmantošana zivju žāvēšanas procesos
Lai palielinātu konvekcijas gaisa žāvēšanas iekārtu efektivitāti, 

izmanto siltumsūkņus. Tie sastāv no kondensatora, kas piemērots augstas 
temperatūras siltuma apmaiņai, kompresora, iztvaicētāja zemas tempera-
tūras siltuma apmaiņai un izplešanās trauka, lai samazinātu darba šķid-
ruma spiedienu. Siltumsūkņa sausinātājā iztvaicētāju izmanto, lai savāktu 
mitrumu, kas izdalās no žāvēšanas kameras, kondensatoru izmanto, lai 
paaugstinātu no iztvaicētāja plūstošā sausā gaisa temperatūru. Pēc tam 
karstais sausais gaiss tiek novadīts atpakaļ žāvēšanas kamerā [1].

4.3. att. Siltumsūkņu sistēma apvienojumā ar konvekcijas žāvēšanas iekārtu zivju 
produktu žāvēšanai [41].

Siltumsūkņu sistēma ar  
konvekcijas žāvēšanas iekārtu

Zivju pārstrādē var izmantot, piemēram, siltumsūkņu sistēmas 
(4.3. att.). Pētījumā tika izstrādāta žāvētu zivju uzkodu ražošanas 
tehnoloģija, izmantojot siltumsūkņu sistēmas [41]. Pētījumā [41] tika 
pierādīts, ka, izmantojot siltumsūkņus, iespējams efektīvi samazināt 
žāvēšanas procesam nepieciešamo elektroenerģijas patēriņu. Lai uzla-
botu žāvēšanas kameras energoefektivitāti, pētījumā tika izstrādāts 
ūdens-gaisa siltumsūknis. 

Pētījumā [41] par dažāda veida strukturētu zivju produktu dehidrē-
šanu, izmantojot daļēji karsto žāvēšanu, tika pierādīts, ka, izmantojot 
siltumsūkņu sistēmas un veicot dehidrēšanu ar daļēji karsto žāvēšanu, 
izmaksas par patērēto enerģiju termiskās apstrādes procesiem samazi-
nājās par 15–25 % salīdzinājumā ar žāvēšanu augstā temperatūrā, arī 
nepieciešamās enerģijas patēriņu iespējams samazināt līdz pat 50 % [41]. 

Ar saules enerģiju darbināmu žāvētāju izmantošana zivju apstrādē
Indijā no kopējās zivju nozvejas aptuveni 30–40 % tiek žāvētas 

vai veikta to pārstrāde vietējam patēriņam un eksportam. Zivju pro-
duktu žāvēšana, izmantojot saules enerģiju, ir videi draudzīga, iespē-
jams izmantot vienkāršas konstrukcijas un tā ir ekonomiski pieejama 
arī jaunattīstības valstīs [5]. Žāvēšanas iekārtas, kuru darbināšanai 
tiek izmantota saules enerģija, var radīt augstu gaisa temperatūru un 
zemu relatīvo mitrumu, kas savukārt palielina žāvēšanas ātrumu un 
nodrošina mazāku mitrumu galaproduktā. Saules starojums lietainās 
vai mākoņainās dienās var būt mazāks, līdz ar to ieteicams nodrošināt 
papildu siltuma avotu, kas kompensē saules enerģijas periodiskumu, un 
ieviest piespiedu konvekcijas sistēmu [5]. 

Vertikālā žāvēšanas iekārta zivju žāvēšanai, izmantojot  
saules kolektorus 

Lai paaugstinātu zivju produktu kvalitāti un palielinātu apstrādāto 
apjomu, iespējams izmantot žāvēšanas iekārtas, kurās nepieciešamās 
siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti saules kolektori. Pētījumā [42] 
sālītu zivju žāvēšanai tika izmantots vertikālais žāvētājs, kur siltum-
enerģijas ieguvei tika izmantots saules kolektors, žāvēšanas iekārta 
darbojas pēc siltumnīcas efekta principiem. Iekārtas apakšējā daļā tika 
novietots saules kolektors, kas savākto saules starojumu pārveidoja sil-
tumenerģijā, kas tika novadīta uz žāvēšanas kameru. Iekārta sastāvēja 
no caurspīdīga apvalka, absorbējošās plātnes, siltummaiņa un izolācijas 
(4.4. att.) [42]. 

Iepriekš minētajā pētījumā [42] konstatēts, ka vertikālā tipa žāvēša-
nas iekārta nodrošina zemu relatīvo mitrumu un līdz ar to ir iespējams 
samazināt žāvēšanas laiku, jo zemā gaisa mitrumā iespējams absorbēt 
lielāku mitruma daudzumu [42]. 
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Hibrīdās žāvēšanas iekārtas
Viens no risinājumiem, kādu iespējams izmantot, lai izvairītos no 

saules enerģijas iztrūkuma periodiem, ir hibrīdās žāvēšanas iekārtas. 
Hibrīdajiem žāvētājiem papildus saules enerģijai tiek izmantots rezerves 
siltuma avots. Lai nodrošinātu žāvēšanas procesu, starp saules kolektoru 
un žāvēšanas kameru vai arī tās iekšpusē tiek piestiprināts neliela izmēra 
pūtējs, kuru savukārt darbina uz žāvēšanas kameras uzstādītie saules PV 
paneļi. Ar šāda tipa iekārtu iespējams nodrošināt vairākus pakalpojumus 
– zivju žāvēšanu, kā arī rūpnīcu nodrošināt gan ar karsto ūdeni, gan arī 
elektroenerģiju. Hibrīdajām žāvēšanas iekārtām kā papildu siltuma avots 
nereti tiek izmantota sašķidrinātā naftas gāze, biogāze vai biomasa. Aprē-
ķināts, ka, izmantojot ar saules enerģiju darbināmas žāvēšanas iekārtas, 
iespējams ievērojami samazināt žāvēšanas laiku, palielināt produkta kva-
litāti, kā arī veikt nozīmīgus enerģijas ietaupījumus [5]. 

Zivju higiēniskai žāvēšanai saulainos apstākļos iespējams izmantot 
nelielas ietilpības žāvēšanas iekārtas, piemēram, dabiskās konvekcijas 
žāvēšanas iekārtas vai saules telšu žāvētājus [5]. 

Saules PV paneļu un saules kolektoru hibrīdās žāvēšanas iekārtas
Hibrīdā žāvēšanas iekārta sastāv no vairākiem elementiem – žāvē-

šanas kameras, saules kolektoriem siltumenerģijas ieguvei un saules PV 
paneļiem elektroenerģijas nodrošināšanai (4.5. att.). Žāvēšanas iekārtā 
saules starojums iziet cauri stiklam uz saules kolektora virsmas, un 
iegūtā siltumenerģija tiek novirzīta uz žāvēšanas kameru. Žāvēšanas 
iekārta ar saules kolektora iekšpusē esošo absorbējošo plāksni netieši 
silda žāvēšanas kamerā ievietotās zivis, radot gaisa konvekcijas plūsmu, 

4.4. att. Vertikālā žāvēšanas iekārta, kurā siltumenerģijas ieguvei izmantots saules 
kolektors [42].

Gaisa ventilators

Žāvēšanas kamera

Paplātes

Saules kolektors

kas nonāk ieplūdes ventilācijā vienā no saules kolektora pusēm. Auksta-
jam gaisam ieplūstot ventilācijas atverē, tas tiek uzsildīts un cirkulē caur 
žāvēšanas iekārtu, pēc tam karstais gaiss iziet caur ventilācijas atveri, 
kas atrodas žāvēšanas kameras abās pusēs. Zivīs esošais mitrums tiek 
novadīts reizē ar karsto gaisu. Žāvēšanas iekārtas darbības efektivitāti 
lielā mērā ietekmē saules starojuma intensitāte un apkārtējās vides tem-
peratūra. Mitruma saturs pēc žāvēšanas dažādām zivju sugām var būt 
atšķirīgs [43].

Aprēķināts, ka salīdzinājumā ar tradicionālajām žāvēšanas iekār-
tām, izmantojot šāda tipa hibrīdo žāvēšanas iekārtu, žāvēšanas ilgumu 
iespējams samazināt par četrām stundām, kā arī žāvēšanas procesu 
iespējams atkārtot vairākas reizes dienā. Metodes trūkumi saistīti ar 
to, ka žāvēšanas iekārtā iespējams vienlaikus apstrādāt nelielu zivju 
daudzumu (mazāk par 5 kg), līdz ar to šāda tipa iekārta vairāk piemē-
rota neliela mēroga zivju apstrādes uzņēmumiem, kā arī saules sta-
rojums ir periodisks un var būt nepieciešams izmantot citus papildu 
enerģijas avotus. Konstatēts, ka, izmantojot gan saules kolektorus, gan 
saules PV paneļus, iespējams novērst trūkumus zivju žāvēšanas pro-
cesā, kādi veidojas tradicionālās žāvēšanas iekārtās, un uzlabot procesa 
efektivitāti [43]. 

Hibrīdā skapja veida zivju žāvēšanas iekārta
Hibrīdās žāvēšanas sistēmas galvenais mērķis ir palielināt efektivitāti, 

vienlaikus iegūstot izmaksu ietaupījumu, lietojot divus vai vairāk enerģi-
jas avotus. Skapja veida žāvēšanas iekārtās saules PV paneļi tiek izmantoti, 
lai iegūtu nepieciešamo elektroenerģiju pūtēja darbināšanai, kas nepiecie-
šams zivju žāvēšanas procesa nodrošināšanai. Tālāk gaiss no pūtējiem tiek 

4.5. att. Hibrīdās žāvēšanas iekārtas sastāvdaļas [43].

Hibrīdā žāvēšana

Žāvēšanas kamera
no iekšpuses

Žāvēšanas kamera, saules kolektors 
un saules PV paneļi
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novadīts uz termisko tuneli, kura pamatne izgatavota no melnas plāksnes 
kā saules kolektors, bet kolektora ārējo apvalku veido stikls. Pūtēji nepie-
ciešami, lai efektīvāk no produktiem un izejvielām atdalītu mitrumu. Pēc 
tam karstais gaiss tiek novadīts uz žāvēšanas skapi, kurā atrodas žāvē-
šanas kamera ar žāvējamām zivīm. Karstais gaiss un mitrumu saturošais 
gaiss tiek izvadīts žāvēšanas skapja augšējā plauktā. Žāvēšanas kamerā 
esošajām zivīm siltums tiek pievadīts gan no saules kolektora skapja sistē-
mas, gan arī no spoguļiem, kas uzstādīti trīs skapja pusēs. Šāda tipa žāvē-
šanas iekārtā tiek izmantota gaismas atstarošanas sistēma ar spoguli, kas 
novietots zem žāvētāja. Pētījuma [40] eksperimentā aprēķināts, ka šādas 
žāvēšanas sistēmas efektivitāte var sasniegt 43,15 % [40]. 

Žāvēšanas procesu kamerā iespējams veikt trīs žāvēšanas līmeņos, 
lai nodrošinātu īsāku žāvēšanas laiku. Eksperimentā [40] kā skapja 
veida žāvēšanas iekārtas pamatne tika izmantoti trīs dažādi materiāli – 
melna stieple, ventilējams stikls, melna plāksne. Minētajā pētījumā aprē-
ķināts, ka augstāko efektivitāti (34,94 %) iespējams sasniegt, izmantojot 
30o leņķī novietotus spoguļus un žāvēšanas temperatūru 48 °C [40], bet 
kopumā augstākā efektivitāte (43,15 %) tika sasniegta, izmantojot sešus 
pūtējus. Pierādīts, ka, lietojot šāda tipa zivju žāvēšanas iekārtu, kuru 
darbina saules kolektori un PV paneļi, iespējams panākt optimālu ener-
ģijas izmantošanu un uzlabot energoefektivitāti [40]. 

Saules žāvēšanas iekārtas ar sašķidrināto naftas gāzi 
kā rezerves kurināmo

Ar saules enerģiju darbināmas žāvēšanas iekārtas zivju žāvēšanai 
iespējams izmantot kombinācijā ar sašķidrināto naftas gāzi, kā papildus 
kurināmo. Šāda tipa žāvētavās zivis tiek žāvētas, izmantojot saules ener-
ģiju, bet saules enerģijas iztrūkuma gadījumos tiek iedarbināta sašķid-
rinātās naftas gāzes (LPG) rezerves apkures sistēma, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu žāvēšanas procesu. Ar saules enerģiju darbināmajā žāvē-
šanas iekārtā ar sašķidrinātās gāzes sistēmu kā papildu enerģijas avotu 
ūdens vispirms tiek uzkarsēts, izmantojot vakuuma cauruļu kolektorus, 
kas novietoti uz žāvēšanas iekārtas jumta, un tad tiek cirkulēts caur 
siltummaiņiem izolētā žāvēšanas kamerā ar zivīm. Notiek nepārtraukts 
žāvēšanas process, kura laikā netiek pasliktināta zivju produkta kvali-
tāte, netiek ietekmētas produkta fizikāli ķīmiskās īpašības, piemēram, 
aromāts, garša vai krāsa, kā arī tiek saglabāta augsta uzturvērtība. Šāda 
veida sistēma ļauj būtiski samazināt enerģijas patēriņu (4.6. att.) [5].

Ar saules enerģiju darbināma žāvēšanas iekārta ar elektrisko 
rezerves apkures sistēmu

Novērtēts, ka efektivitāti iespējams uzlabot, izmantojot ar sau-
les enerģiju darbināmas žāvēšanas iekārtas ar speciāli izstrādātiem 

4.6. att. Zivju žāvēšanas iekārtas [5].

sildīšanas/karsēšanas paneļiem, kā arī atbilstošu gaisa cirkulāciju 
žāvēšanas kamerā. Žāvēšanas kamera ir slēgta tipa un līdz ar to sama-
zinās iespēja ārējiem faktoriem ietekmēt žāvējamo materiālu. Lai 
nodrošinātu žāvēšanas sistēmas kontroli, nepārtrauktu žāvēšanas 
procesu, neļaujot ietekmēt produkta kvalitāti, papildus iebūvēta arī 
elektriskā rezerves apkures sistēma, kas ļauj turpināt žāvēšanu arī 
nakts stundās un nepietiekama saules starojuma apstākļos. Videi 
draudzīgā žāvēšanas sistēma ļauj būtiski samazināt enerģijas patēriņu 
(4.6. att.) [5]. 

Saules-biomasas hibrīdā žāvēšanas iekārta
Saules-biomasas hibrīdās žāvēšanas iekārtas ir pilnībā videi drau-

dzīga tehnoloģija, jo kā enerģijas avoti tiek izmantoti tikai atjaunojamie 
enerģijas avoti. Saules-biomasas hibrīdās žāvēšanas iekārtas sastāv no 
efektīviem, izolētiem gaisa sildīšanas paneļiem, žāvēšanas kameras, 
paplātēm, kur novieto zivis, ventilatoriem, saules PV paneļiem un bio-
masas apkures sistēmas. Žāvēšanas process tiek nodrošināts, izmantojot 
saules PV paneļus un ventilatorus, kas uztur nepārtrauktu karstā gaisa 

Zivju žāvēšanas 
iekārtas

Saules-biomasas 
žāvēšanas iekārta

Saules tuneļa 
žāvēšanas iekārta

Saules skapja žāvēšanas 
iekārta ar elektrisko 

rezerves apkures sistēmu

Saules-LPG 
žāvēšanas iekārta

Ar saules enerģiju darbināma 
žāvēšanas iekārta ar elektrisko 

rezerves apkures sistēmu
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plūsmu. Nepietiekama saules starojuma gadījumos, lai žāvētavā uzturētu 
nepieciešamos temperatūras apstākļus, tiek manuāli iedarbināta bioma-
sas apkures sistēma (4.6. att.) [5]. 

Saules tuneļu žāvēšanas iekārtas 
Saules tuneļu žāvēšanas iekārtā kā vienīgais siltuma avots produktu 

žāvēšanai tiek izmantota saules enerģija (4.6. att.). Zivju produktu žāvē-
šana saules tuneļu žāvēšanas iekārtā tiek veikta žāvēšanas kamerā gaisa 
konvekcijas ceļā. Šāda tipa žāvēšanas iekārtā iespējams žāvēt ne tikai 
zivju produktus, bet arī lauksaimniecības produktus, kā arī garšaugus, 
augļus un dārzeņus [5]. 

Saules skapja žāvēšanas iekārtas ar elektrisko rezerves 
apkures sistēmu

Tā ir videi draudzīga žāvēšanas tehnoloģija, ko papildina elektriskā 
kurināmā sistēma, kas tiek iedarbināta nepietiekama saules starojuma 
gadījumos. Žāvēšanas iekārtu veido vairākas žāvēšanas kameras un 
paplātes katrā no tām. Perforētās paplātes žāvēšanas kamerās nodro-
šina efektīvāku caurplūdi, kā rezultātā palielinās žāvēšanas ātrums. Ar 
saules enerģiju sasildītais gaiss plūst caur kolektoru un tiek novirzīts uz 
žāvēšanas kameru (4.6. att.) [5]. 

Žāvēšanas iekārta, kurā tiek izmantots infrasarkanais starojums 
Žāvēšanas iekārtām, kurās tiek izmantots infrasarkanais starojums, 

ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām siltumenerģi-
jas tehnoloģijām: 

 • nav tieša kontakta ar produktu, liels žāvēšanas un sildīšanas 
ātrums;

 • izmaksu ietaupījums, pateicoties augstajai kopējai efektivitātei un 
optimālam un ilgam kalpošanas laikam;

 • infrasarkano starojumu var koncentrēt tur, kur tas nepieciešams 
noteiktā laikā [5].

4.4.2. Enerģijas patēriņš
Lai palielinātu energoefektivitāti, gaisu, kas iziet no žāvētāja, var 

atkārtoti izmantot žāvēšanas iekārtā. Lai iztvaikotu pēc iespējas vai-
rāk ūdens pirms iztvaicēšanas un žāvēšanas, var izmantot mehāniskus 
procesus, piemēram, filtrēšanu un centrifugēšanu. Žāvēšanas procesā 
iztvaikošana novērtēta kā energoietilpīga darbība. Pārtikas apstrādē 
visbiežāk tiek izmantota mehāniskā kompresijas iztvaikošana, savu-
kārt membrānas tehnoloģijai apvienojumā ar iztvaikošanas tehnoloģiju 
novērtēts potenciāls samazināt kopējo enerģijas patēriņu [1]. 

Daudzfunkcionāla iztvaicētāju sistēma ir vienkārša vairāku iztvai-
cētāju virkne, kas izmanto tvaiku, lai, iztvaicējot no produkta, atdalītu 
mitrumu. No pārtikas produktiem iztvaicētie ūdens tvaiki tiek savākti 
un izmantoti kā tvaiks nākamajam iztvaicētājam. Šāda tvaiku savāk-
šana un atkārtota izmantošana samazina enerģijas prasības produkta 
atdalīšanai no mitruma. Apzināts, jo virknē ir lielāks skaits iztvaicē-
tāju, jo mazāks būs enerģijas patēriņš. Pētījumā tika konstatēts, ka 
nomaiņa no četriem uz pieciem iztvaicētājiem varētu ietaupīt 20 % 
enerģijas [1]. 

Siltummaiņus iespējams izmantot, piemēram, zivju saldēšanas, ter-
miskās sterilizēšanas, žāvēšanas procesos. Tiem ir galvenā loma arī 
siltuma pārpalikumu reģenerācijā. Siltummaiņu energoefektivitātes 
uzlabošanai ir izmantotas vairākas enerģijas saglabāšanas tehnoloģijas, 
tostarp siltuma pārneses uzlabošana, siltummaiņa konstrukcijas opti-
mizācija un siltummaiņa tīkla optimizācija. Pastāv vairākas metodes, 
kā iespējams uzlabot siltummaiņu darbību, tai skaitā uzlabojot esošo 
siltummaiņu veiktspēju, palielinot to enerģijas ekserģijas efektivitāti, 
samazinot ekspluatācijas izmaksas [1]. 

Jebkura apstrādātā gaisa, tvaika un notekūdeņu plūsma, kas pār-
sniedz apkārtējās vides temperatūru, var būt enerģijas avots: katlu dūm-
gāzes, tvaika kondensāts, gāzes no žāvētājiem un krāsnīm, dzesēšanas 
gaiss un ūdens no gaisa kompresora un lieliem motoriem. Aprēķināts, ka, 
recirkulējot un atgūstot siltumu, pārtikas pārstrādes uzņēmumi enerģi-
jas patēriņu varētu samazināt par 40 % [1]. 

4.5. Zivju konservēšana

Zivju konservēšanas tehnoloģiju efektivitāti raksturo procesu atšķi-
rības, roku darba īpatsvars un izmantoto resursu plašais klāsts. Šeit 
ieskicēti divi aspekti: saules enerģijas izmantošanas iespēja un konser-
vēšanā izmantotās eļļas attīrīšana. 

Saules energotehnoloģiju izmantošana
Konservēšana zivju pārstrādē uzskatāma par energoietilpīgu pro-

cesu [5], tomēr pastāv alternatīvi risinājumi, kā iespējams samazināt 
konservēšanas procesā radušos enerģijas patēriņu. Uzņēmumos, kuros 
tiek veikta zivju konservēšana, iespējams integrēt saules enerģijas sistē-
mas, kā enerģijas avotu izmantojot saules kolektorus un saules PV pane-
ļus. Pētījumā [44] tika novērtēts, ka tunčzivju konservēšanas procesā 
iespējams ieviest saules siltumenerģiju, apvienojot to ar siltumsūkņu 
sistēmu [44]. 



141140

4. piestātne. Kas notiek Eiropā un pasaulēZIVJU APSTRĀDES EFEKTIVITĀTES CEĻVEDIS 

Konservēšanas blakusproduktu attīrīšanas iespējas,  
kā adsorbentu izmantojot aktīvās kokogles

Zemas kvalitātes zivju eļļu no konservēšanas procesiem iespējams 
uzlabot, veicot atbilstošu eļļas attīrīšanu. Zemas kvalitātes eļļa, kas 
iegūta konservēšanas procesā, satur brīvās taukskābes un peroksīdu, 
kas radušies presēšanas procesā, tomēr, veicot atbilstošu attīrīšanu, 
eļļu iespējams izmantot atkārtoti. Eļļas attīrīšanai iespējams izmantot 
dažādas metodes. Viens no eļļas attīrīšanas procesiem ir piemaisījumu 
atdalīšana, lai eļļā samazinātu brīvo taukskābju saturu. Izmantojot bali-
nāšanu, iespējams uzlabot no zivju atlikumiem un atkritumiem iegūtās 
eļļas krāsu. Viena no attīrīšanas metodēm ir balināšana, izmantojot 
adsorbentu, piemēram, aktīvo kokogli [45]. 

Viena no aktīvo kokogļu izmantošanas priekšrocībām saistīta ar to, 
ka atšķirībā no citiem adsorbentiem aktīvās kokogles neietekmē iegū-
tās zivju atlikumu eļļas krāsu. Pētījumā [45] kā paraugi tika izmantota 
zivju eļļa no sardīņu konservēšanas rūpnīcas. Zivju eļļas paraugi tika 
pārklāti ar alumīnija foliju un turēti saldētavā, bet kokogles tika ķīmiski 
aktivizētas, diennakti mērcējot 30 % NaCl šķīdumā, pēc tam izkāšot, un, 
lai neitralizētu, mazgājot ar ūdeni un vēlreiz izkāšot. Lai panāktu ūdens 
iztvaikošanu, aktīvās ogles 5 līdz 6 stundas tika žāvētas krāsnī 1100 °C 
temperatūrā [45]. Zivju eļļas attīrīšana ar balināšanu, kā adsorbentu 
izmantojot aktīvās kokogles, tika veikta 0 %, 2 %, 4 %, 6 % un 8 % kon-
centrācijā. Attīrīšanas procesā kolonnā tika ievietotas aktīvās kokogles 
un tām tika pievienota zivju eļļa, pēc tam iegūtos paraugus diennakti 
nostādināja, lai eļļa kļūtu viendabīga [45]. 

Pētījuma [45] rezultāti parādīja, ka aktivētās kokogles kā adsor-
bentu iespējams pievienot zivju eļļas balināšanas procesā, iegūstot zemu 
brīvo taukskābju vērtību (p<0,01) un zemu peroksīda vērtību (p<0,05). 
Novērtēts, ka zivju eļļas balināšanai, izmantojot kokogles kā adsorbentu, 
efektīvā balināšanas koncentrācija bija 2 %, kad eļļas caurspīdīgums tika 
sasniegts tuvu 100 % [45].

4.6. Zivju kūpināšana

Kūpināšanas process tiek veikts ar mērķi saglabāt zivju kvalitāti 
pēc to iepriekšējas sālīšanas, apstrādē izmantojot dažāda veida termis-
kās apstrādes metodes. Galvenais ieguvums, veicot zivju kūpināšanu, 
ir zivīm raksturīgās krāsas un aromāta, kā arī kvalitātes saglabāšana. 
Kūpinātu ēdienu kvalitāti var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, izej-
vielu apstrāde pirms kūpināšanas, iepriekšēja zivju sālīšana, kā arī 
izmantotās termiskās apstrādes un kūpināšanas metodes [46]. 

Atkarībā no temperatūras apstākļiem kūpināšanas kamerā process 
var tikt klasificēts kā aukstā, siltā vai karstā kūpināšana, kā arī procesa 

rezultāts var būt atšķirīgs atkarībā no tā, kāda kūpināšanas metode tiek 
izmantota. Kūpināšanas procesā iespējams izmantot dabīgos dūmus, 
kūpināšanu iespējams veikt bez dūmiem vai arī veikt jaukta tipa kūpi-
nāšanu. Izmantojot dabīgos dūmus, zivju apstrāde tiek veikta dūmu un 
gaisa maisījumā, kas veidojas tiešas nepilnīgas koksnes sadedzināšanas 
jeb pirolīzes laikā. Izmantojot kūpināšanas metodi bez dūmiem, tiek 
lietoti dūmu preparāti, kas iegūti no dūmiem vai no dūmos esošajiem 
komponentiem. Zivis, kas tiek kūpinātas ar dūmu preparātiem, nesatur 
kaitīgas sastāvdaļas, jo dūmu preparāti vispirms tiek attīrīti no kaitī-
gajām vielām, ko tie satur. Viena no metodēm, ko iespējams izmantot, 
ir kūpināšana ar šķidrajiem dūmiem jeb dūmu un ūdens šķīdumu, kurā 
novērota minimāli iespējamā toksicitāte [46].

Kūpināšanas metodēs, kurās tiek izmantoti dūmi, galvenokārt nepie-
ciešamo dūmu ieguvei sadedzināšanas procesā izmantota lapu koku 
koksne, piemēram, ozola, dižskābarža, bērza, kas atdalīta no mizas, 
kļavas, liepas vai apses. Skujkokus nav ieteicams izmantot dūmu iegu-
vei, jo tie satur nozīmīgu daudzumu sveķu, kas, savukārt zivīm piešķir 
tumšu krāsu, rūgtu aromātu un garšu. Jauktā tipa kūpināšanas procesā 
zivju apstrāde tiek kombinēta, gan izmantojot, gan neizmantojot dūmus, 
pierādīts, ka šādā veidā iespējams vienkāršot un paātrināt kūpināšanas 
procesu [46].

Aukstajā kūpināšanā temperatūra kūpināšanas kamerā nedrīkst 
pārsniegt 40 °C. Parasti aukstās kūpināšanas laikā temperatūra kūpinā-
šanas kamerā ir no 12 līdz 25 °C. Aukstā tipa kūpinājumi veidojas NaCl, 
dūmos esošo sastāvdaļu, dehidratācijas un dažādo enzīmu kompleksā 
iedarbībā [46]. Siltā tipa kūpināšanā nepieciešamā temperatūra kūpinā-
šanas kamerā ir no 40 līdz 80 °C, un šajā procesā zivju olbaltumvielas ir 
daļēji denaturētas, fermenti pilnībā inaktivēti. 

Karstajā kūpināšanā viss apstrādes process sastāv no izejvielu 
saņemšanas, to atkausēšanas, sagriešanas, mazgāšanas, sālīšanas, 
kūpināšanas, izmantojot dūmus vai bez tiem, iepakošanas un atbils-
tošas uzglabāšanas. Karstās kūpināšanas laikā atkarībā no tempera-
tūras iespējams veikt vai nu vieglā tipa žāvēšanu, vieglu tvaicēšanu 
vai kūpināšanu. Papildu kūpināšanas process ietver arī vieglu iztu-
rēšanu siltā gaisā (60–80 °C) aptuveni no 20 līdz 30 minūtēm, šāds 
process nepieciešams, lai nožāvētu zivju virsmu, dūmi varētu labāk 
absorbēties un neveidotos kvēpu uzkrāšanās. Karstās kupināšanas 
kamerā nepieciešams nodrošināt temperatūru, kas svārstās no 80 līdz 
170 °C [46]. 

Pierādīts, ka elektrostatiskās kūpināšanas rezultātā salīdzinājumā 
ar kūpināšanas procesu, kur tiek izmantoti dūmi, kūpināšanas ilgumu 
iespējams saīsināt no 8 līdz 10 reizēm, kā arī process, kurā netiek 
izmantoti dūmi, novērtēts kā labāks no vides un sanitārās higiēnas 
aspektiem [46]. 
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Zivju apstrādes

Tehnoloģiskās iekārtas
Saspiesta gaisa sistēmas

Energoavoti

uzņēmumu enerģijas

lietotāji

5. piestātnē tiks padziļināti apskatīti 
zivju apstrādē potenciāli ieviešamie 
uzlabojumi, kas ļaus labāk izprast 
to ieviešanas stratēģijas, mērķus un 
ieguvumus. Tiks apskatīti tādi prak-
tiski uzlabojumi, kas ir ieviešami, 
nepiesaistot papildu finansējumu, 
gan tādi, kurus ieviest ir iespējams 
ar nelieliem vai ar lieliem ieguldīju-
miem, tas atkarīgs no katra uzņē-
muma iespējām. Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu spektrs 
ražošanas procesiem ir ļoti plašs. 
Atkarībā no vietas, kurā tiek veikti 
šie pasākumi, enerģijas lietotāji uz-
ņēmumos tiek iedalīti sešās grupās.

Tehnoloģiskās iekārtas 
Visās zivju apstrādes tehnoloģijās 
var atrast līdzīgus un atšķirīgus 
procesus. Procesu līdzība balstīta 

tajā, ka tehnoloģiskās shēmas 
principā pamatotas uz vieniem 
un tiem pašiem siltuma un masas 
apmaiņas procesiem. Enerģiju 
lietotājus var iedalīt četrās 
grupās:
 • augstas temperatūras pro-

cesu nodrošināšana – parasti 
to realizē ar degšanas pro-
cesu palīdzību kurtuvēs un 
ģeneratoros;

 • zemu un vidēju temperatūru 
nodrošināšana – to īstenošanai 
izmanto virsmas tipa 
siltummaiņus, autoklāvus u.c.;

 • ķīmisko reakciju īstenošana – to 
realizēšanai lieto masas (arī 
siltuma) apmaiņas aparātus, 
absorberus, maisītājus u.c.;

 • elektropiedziņa – to iz-
manto materiālu transporta 
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Elektroapgādes sistēmas
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(piemēram, konveijeru lentēm), 
sūkņu, ventilatoru u.c. iekārtu 
motoru piedziņai.

Inovatīvu un arī ierastu, labi 
zināmu tehnoloģisko risinājumu 
skaits enerģijas patēriņa 
samazināšanai ir liels.

Aukstumapgādes sistēma
Aukstumapgādes sistēma 
uzņēmumos ietver gan 
aukstumenerģijas avotu 
(iztvaikotājus, kondensatorus un 
kompresorus), gan cauruļvadu 
sistēmu rūpnīcas teritorijā, gan arī 
aukstuma patērētāju (produkcijas 
noliktavas un saldētavas).
Aukstumapgādes sistēmas 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
realizāciju uzņēmumos parasti 
īsteno pakāpeniski – soli pa solim 
(5.1. att.).
Šeit parādītā shēma principā at-
tiecas arī uz pārējām sistēmām 

(arī uz tehnoloģiskajiem proce-
siem). Pirmie divi etapi neatšķiras, 
jo serviss un energokontrole ir 
nepieciešami visām sistēmām. 
Analīze un energoefektivitātes 
pasākumi katrā gadījumā būs īpaši.

Elektroapgādes sistēma
Elektroapgādes sistēma 
uzņēmumos ietver gan enerģijas 
avotu (koģenerācijas staciju), gan 
elektrotīklu sistēmu un transfor-
matorus rūpnīcas teritorijā, gan arī 
elektroiekārtas.
Daži ieteikumi mo-
toru energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
īstenošanai:
 • elektrodzinēju nominālai jaudai 

jānodrošina tehnoloģisko 
iekārtu prasības;

 • darbināšanas laika un 
tukšgaitas darbības 
samazināšana;

 • regulāra tehniskā apkope;

5.1. att. Aukstumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu īstenošanas etapi.

1. etaps.
Servisa līgums ar autorizētu 

dzesēšanas iekārtu
ražošanas firmu

2. etaps.
Energokontrole. Esošo 
mēraparātu rādījumu 

pieraksts. Nepārtraukta datu 
kontrole un analīze

3. etaps.
Saldēšanas un dzesēšanas 

procesa analīze. Kritiska 
saldēšanas un dzesēšanas 

patiesās nepieciešamības izpēte

4. etaps.
Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu 
īstenošana. Aukstuma zudumu 

samazināšana
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 • frekvenču regulatoru 
uzstādīšana;

 • iekārtu nomaiņa uz 
energoefektīvākām. 

Saspiesta gaisa sistēmas
Saspiesta gaisa sistēma 
uzņēmumos ietver gan saspiesta 
gaisa avotu (parasti kompresoru 
staciju), gan cauruļvadu sistēmu 
rūpnīcas teritorijā, gan arī sa-
spiesta gaisa lietotāju.
Daži ieteikumi energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
īstenošanai saspiesta gaisa 
saimniecībā:
 • saspiesto gaisu labāk piegādāt 

no atsevišķiem maziem kom-
presoriem, nekā no viena liela 
kompresora;

 • gaisa spiedienam nav jābūt 
augstākam par nepieciešamo;

 • gaisa kvalitātei nav jābūt 
labākai par nepieciešamo;

 • ieplūstošajam gaisam jābūt 
sausam un aukstam;

 • cauruļvadu posmiem, kuros 
nepadod saspiestu gaisu pēc 
ražotnes darba laika, jābūt 
noslēgtiem;

 • jāveic kompresoru stacijas 
darbības optimizācija (it īpaši 
nakts laikā); 

 • regulāri jāpārbauda saspiestā 
gaisa tīkli un izvads;

 • kompresoru stacijā jāuzstāda 
atsevišķs elektroenerģijas 
skaitītājs, lai varētu kontrolēt 
elektroenerģijas patēriņu;

 • kondensāta aizvadīšanai 
jāuzstāda automātiska drenāžas 
sistēma;

 • jāaplūko siltuma enerģijas 
otrreizējās izmantošanas 
iespējas.

Siltumapgādes sistēmas
Siltumapgādes sistēma 
uzņēmumos ietver gan cauruļvadu 
sistēmu rūpnīcas teritorijā, gan 
arī ventilācijas, apkures un karstā 
ūdens sistēmu.
Tā kā mākslīgās ventilācijas 
sistēmas vairāk tiek izmanto-
tas rūpniecības uzņēmumos, 
šeit minēti daži speciālistu 
ieteikumi ventilācijas sistēmu 
energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai. Lai samazinātu 
ventilācijas sistēmas enerģijas 
patēriņu vajadzētu meklēt atbildes 
uz šādiem jautājumiem:
 • vai ir iespējama ventilācijas 

sistēmas darbības laika 
samazināšana;

 • vai ir iespējams maksimālās 
gaisa caurplūdes samazinājums, 
piemēram, regulējot pēc 
nepieciešamā daudzuma;

 • vai elektroenerģijas patēriņš 
elektromotoru piedziņai ir 
optimāls; 

 • vai ir veikta ventilatoru 
darbības optimizācija;

 • vai izvēlēta nepieciešamā 
gaisa apmaiņa ražošanas telpā, 
vai nav iespējams optimizēt 
ražotnes darbību (piemēram, 
nosūces ventilācija no konvei-
jera lentes);

 • vai ir iespējams samazināt 
enerģijas patēriņu, optimizējot 
ventilācijas sistēmas darbību 
kopumā;

 • vai ir iespējams samazināt 
spiediena zudumus ventilācijas 
sistēmā, piemēram, gaisa 
kanālos un siltummaiņos;

 • vai ir iespējams optimizēt 
siltuma patēriņu ventilācijas 
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sistēmā, piemēram, samazinot 
gaisa daudzumu un uzlabojot 
kontroli un regulēšanu.

Energoavoti
Energoefektivitātes pasākumi 
energoavotos atšķiras atkarībā 
no to veida: katlumājās; 
koģenerācijas stacijās un saules 
energotehnoloģijās.
Gadījumos, kad jāpieņem 
lēmumus par energoresursu 
izmantošanu kādā konkrētā 
situācijā, pamatzināšanām par 
kurināmā sastāvu, sadegšanas 
siltumu, degšanas procesa norisi 
nepieciešams pievienot izpratni 
par energoefektivitātes nozīmi un 
tās paaugstināšanas iespējām.
Videi draudzīgākais kurināmais ir 
koksne. Pēdējā laikā īstenoti daudzi 
kurināmā nomaiņas projekti, kuros 
fosilais kurināmais nomainīts ar 
enerģētisko koksni. Šie projekti 
ir ekonomiski pamatoti, un vidēji 
tehnoloģiju maiņa katlumājās, 
kurās pēc projekta realizācijas iz-
manto koksnes šķeldu, atmaksājas 
5–10 gados. Koksne ir viens no 
biokurināmā veidiem. 

Koksne kā kurināmais ir ļoti dažāda. 
Tā atšķiras pēc izmēra, mitruma 
satura, izcelsmes veida. No šiem 
parametriem atkarīgs degšanas 
process un līdz ar to degšanas 
tehnoloģijas vienkāršība vai 
sarežģītība. Šobrīd biokurināmā 
energoefektivitāte mainās un lielā 
mērā ir atkarīga no sadedzināšanas 
tehnoloģijas. Jaunajiem biokurināmā 
katliem ar dūmgāzu kondensāciju 
un akumulācijas tvertni, ko izmanto 
Latvijā, vidējais gada efektivitātes 
rādītājs var būt vairāk nekā 95 %. 
Turpretim vecam malkas katlam ar 
mainīgu siltuma slodzi, efektivitāte 
ir zemāka par 50 %.  
Nākotnes kurināmais ir meža atli-
kumi, jo augstas kvalitātes koksnes 
izmantošana tiek saistīta ar bioma-
sas izmantošanu produktu ar aug-
stu pievienotu vērtību ražošanai.
Tāpēc rūpniecības uzņēmumiem 
jau tuvākajā nākotnē jāpalielina 
saules energotehnoloģiju īpatsvars. 
Tikai specifiskiem, īpaši pamato-
tiem tehnoloģiskajiem procesiem 
perspektīvas ir saistītas ar ener-
goavotiem, kuros notiek degšanas 
procesi.
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5.1. Populārākie energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Ceļveža autoru un rūpniecības uzņēmumu konsultantu ekspertu pie-
redze liecina, ka Latvijas rūpniecības uzņēmumos populārākie energo-
efektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir saistīti ar tehnoloģiju maiņu, 
to darbības optimizāciju un siltuma zudumu samazināšanu no virsmām 
(5.1. tabula).

Pēdējā laikā augsta prioritāte piešķirta apgaismojuma tehnoloģiju 
nomaiņai, tomēr to īstenošanai ir jāpiešķir īpaši kritiska attieksme gadī-
jumos, kad tas tiek izvēlēts, kā vienīgais energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākums. 

Šajā piestātnē ir analizēti tikai daži atsevišķu tehnoloģisko mezglu 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas prasa gan mazas, 
gan lielas investīcijas.

5.1. tabula
Populārākie energoefektivitātes pasākumi rūpniecības uzņēmumos

Nr. Priekšlikums Pasākuma popularitāte, %

1. Degšanas efektivitātes uzlabošana 45

2. Termiskā izolācija 70

3. Karstā ūdens izmantošanas efektivitāte 32

4. Kondensāta izmantošana 15

5. Katlu maiņa 18

6. Infiltrācijas zudumu samazinājums aukstuma kamerās 15

7. Tehnoloģiju maiņa 56

8. Frekvenču pārveidotāji 18

9. Dzinēju nomaiņa 32

10. Enerģijas patēriņa optimizācija 56

11. Gaisa aizkari 38

12. Griestu montāža 8

13. Iekārtu remonts 14

14. Barošanas ūdens apstrāde 18

15. Ventilatoru uzstādīšana 16

16. Procesu un plūsmu integrācija 8

17. Apgaismes tehnoloģiju maiņa 46

18 Ražošanas ēku siltināšana 25

19. Saules energotehnoloģijas 10
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5.2. Iztvaikotāja regulāra atkausēšana

5.2.1. Iztvaikotāja atkausēšanas process un  
teorētiskais pamatojums 

Zemas temperatūras ietekmē mitrums, kas izdalījies no zivīm, 
sasalst, radot ledus kārtiņu uz iztvaikotāja. Tā samazina siltuma pāreju 
no saldēšanas kameras uz aukstumnesēju, līdz ar to samazinās tā iztvai-
košanas spiediens un temperatūra, un rezultātā kompresoram jāpaveic 
vairāk darba, lai atkausētu ledus kārtiņu un nodrošinātu nepieciešamo 
aukstumnesēja spiedienu. Regulāri atkausējot iztvaikotāju, ir iespējams 
šo problēmu novērst un ietaupīt naudu, jo samazinās elektroenerģijas 
patēriņš, kas rodas, kompresoram veicot papildu darbu.

Saldēšanas process zivju apstrādes rūpnīcās ir būtisks process, ko 
izmanto zivju uzglabāšanai un kvalitātes nodrošināšanai attiecīgā pro-
dukta sagatavošanā. Kā viena no negatīvajām novērotajām lietām saldē-
šanas procesu laikā ir mitruma izdalīšanās no zivīm un uzkrāšanās uz 
iztvaikotāja virsmas. Iztvaikotājs ir iekārta, kas nodrošina siltuma pār-
eju no objekta vai vielas, kas jādzesē, uz aukstumaģentu, tādējādi nodro-
šinot siltuma novadīšanu un pašu saldēšanas procesu. 

5.2. attēls parāda izpētes gadījumu kādā zivju apstrādes rūpnīcā, 
atspoguļojot saldētavu atkausēšanas ilgumu un regularitāti. Ar stabi-
ņiem apzīmēts laiks, cik stundas kopā katru mēnesi tika veikta saldēta-
vās esošo iztvaikotāju atkausēšana; uz stabiņiem esošie cipari parāda, 
cik reizes mēnesī ir veikta atkausēšana. Tas nozīmē, ka septembrī pirmā, 

5.2. att. Iztvaikotāja atkausēšanas ilgums.

trešā un ceturtā saldētava tika atkausēta vienu reizi divas stundas pēc 
kārtas, savukārt astotā saldēšanas kamera tika atkausēta vienu reizi, 
bet sešas stundas pēc kārtas. 5.2. attēlā redzams, ka tikai septembrī un 
oktobrī vismaz vienu reizi tika atkausētas visas saldētavas, bet pārējos 
mēnešos kāda kamera palika neatkausēta. Tas liek secināt, ka saldēta-
vas netiek regulāri atkausētas, tāpēc iztvaikotāja virsmas ir pārklātas 
ar ledus kārtiņu. Veicot regulāru iztvaikotāju atkausēšanu, ir iespējams 
palielināt saldēšanas sistēmas efektivitāti.

Lai izvērtētu iespējamo elektroenerģijas ietaupījumu, kas rastos, 
ja saldētavas tiktu regulāri atkausētas, tika veikti vairāki pieņēmumi. 
Ņemot vērā to, ka pētāmajā objektā nav veikti eksperimentāli mērījumi, 
cik ātri iztvaikotāja virsma pārklājas ar noteikta biezuma ledus kārtiņu 
un kā tas ietekmē siltuma vadītspēju. Tika pieņemts, ka:

 • ilgstoši neatkausējot iztvaikotāju, aukstumnesēja iztvaikošanas 
temperatūra pazeminās par 3, 4 vai 5 °C;

 • par tikpat grādiem paaugstinās aukstumaģenta temperatūra 
pirms spiediena paaugstināšanas;

 • kompresors paaugstina amonjaka spiedienu adiabātiski līdz atskai-
tes cikla starptrauka spiedienam, pārējie procesi paliek nemainīgi.

5.2. tabulā ir redzamas atskaites cikla vērtības, ja iztvaikotāja virs-
mas ir pārklātas ar ledus kārtiņu un līdz ar to amonjaka iztvaikošanas 
temperatūra pazeminās par 3 grādiem [1].

Kad jaunā divpakāpju saldēšanas cikla vērtības bija zināmas, tas un 
arī pārējie divi cikli, iztvaikošanas temperatūrai pazeminoties par 4 un 

5.2. tabula
Saldēšanas cikla parametru vērtība dažādos punktos, ja amonjaka iztvaikošanas 

temperatūra pazeminās par 3 °C

Punkts p, MPa t, °C h, kJ/kg s, kJ/(kg·K) x (tvaika kvalitāte)

1. 0,05 –36,0 1419,75 6,45 Pārkarsēts

2. 0,17 39,3 1574,18 6,45 Pārkarsēts

3. 0,17 0,0 1486,47 6,14 Pārkarsēts

4. 0,17 –22,5 1434,22 5,94 1,00

5’. 0,51 78,3 1647,97 6,14 Pārkarsēts

6. 0,51 4,7 1467,08 5,56 1,00

7. 0,51 4,7 221,76 1,08 0,00

8. 0,17 –22,5 221,76 1,11 0,09

9. 0,17 –22,5 97,33 0,61 0,00

10. 0,05 –46,0 97,33 0,63 0,07

11. 0,05 –46,0 1397,93 6,36 1,00
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5 grādiem, tika uzzīmēti p–h diagrammā. Tika noteikts, ka jaunajiem 
cikliem spiediens iztvaikotājā ir ļoti līdzīgs – ja temperatūra pazeminā-
jās par 3 grādiem, spiediens bija 0,052 MPa, ja par 4 grādiem –  spiediens 
bija 0,049 MPa, ja par 5 grādiem – spiediens bija 0,046 MPa. Pēc amon-
jaka kompresijas entalpija palielinājās par 13,16 kJ/kg, kad iztvaikoša-
nas temperatūra bija pazemināta par 3 grādiem, par 19,49 kJ/kg, kad 
aukstumnesēja iztvaikošanas temperatūra bija pazemināta par 4 grā-
diem, un par 25,95 kJ/kg, kad amonjaka temperatūra iztvaikotājā tika 
pazemināta par 5 grādiem salīdzinājumā ar atskaites ciklu.

Izmantojot 5.1. formulu, tika aprēķināts kompresora darbības laika 
pieaugums, ja iztvaikotāja virsmas ir pārklātas ar ledus kārtiņu, salīdzi-
nājuma ar atskaites saldēšanas ciklu:

 

 

 pieaug. =  
(ℎ

2′j − ℎ1j )−(ℎ
2′a

− ℎ1a )

(ℎ2′a − ℎ1a )
∙ 100, 

 

 (5.1.)

kur
τpieaug. – kompresora darbības laika pieaugums, ja iztvaikotāja virsma ir 
pārklāta ar ledus kārtiņu, %;
h2’j – jaunā cikla entalpija punktā 2, kJ/kg;
h1j – jaunā cikla entalpija punktā 1, kJ/kg;
h2’a – atskaites cikla entalpija punktā 2, kJ/kg;
h1a – atskaites cikla entalpija punktā 1, kJ/kg.

Ja iztvaikošanas temperatūra pazeminās par 3 grādiem, tad kom-
presors tiek darbināts par 13,6 % ilgāk. Amonjaka iztvaikošanas tem-
peratūrai pazeminoties par 4 grādiem, kompresora darbības laiks, 
kas nepieciešama aukstumnesēja spiediena paaugstināšanai līdz 
starptrauka spiedienam, palielināsies par 19,5 %, savukārt temperatūrai 
pazeminoties par 5 grādiem, τpieaug. ir 25,5 %.

Tika veikti vēl divi līdzīgi mērījumi un aprēķini, bet izmantojot atšķi-
rīgus atskaites punktus. Dažādie atskaites cikli – izmantoti raksturoju-
šie dati no dažādiem laika posmiem. Šādā veidā iegūtie dati ir savstarpēji 
salīdzināmi, kā arī ir iespējams aprēķināt vidējās vērtības.

Kompresora darbības ilguma pieaugums, aukstumnesēja iztvaikoša-
nas temperatūrai pazeminoties par 3, 4 un 5 grādiem, salīdzinājumā ar 
dažādiem atskaites cikliem ir parādīts 5.3. attēlā. Vismazākais darbības 
laika pieaugums (τpieaug.=13,6 %) novērojams situācijā, kad amonjaka 
iz tvaikošanas temperatūra pazeminājās par 3 grādiem, savukārt vislielā-
kais kompresora darbības laika pieaugums (τpieaug.=34,3 %) bija situācijā, 
kad aukstumnesēja temperatūra iztvaikotājā pazeminājās par 5 grādiem. 
Vidējās vērtības kompresora darbības laika pieaugumam pie 3 grādiem ir 
17,6 %, pie 4 grādiem pieaugums ir 24 %, turpretī pie 5 grādiem – 30,6 %.

Šobrīd pētāmajā objektā saldētavas tiek atkausētas brīžos, kad kamerās 
neatrodas zivis, jo process tiek īstenots vismaz divas stundas pēc kārtas, 

un šajā laika posmā, temperatūrai palielinoties, var tikt negatīvi ietekmēta 
produkcijas kvalitāte. Spriežot pēc tā, cik reti tika atkausētas saldētavas, 
var secināt, ka kamerās gandrīz nepārtraukti atrodas saldēta produkcija. 
Tas nozīmē, ka, lai kompresora darbības laiks nepalielinātos un varētu 
ietaupīt naudu, kas būtu jāsamaksā par papildus radušos elektroenerģijas 
patēriņu, vispirms uzņēmumam būtu jānoskaidro, cik ātri iztvaikotāja virs-
mas pārklājas ar noteikta biezuma ledus kārtiņu un cik ātri ir iespējams to 
atkausēt pie konkrētas amonjaka tvaiku temperatūras. Par to var apskatīt 
piemēru, ka desmit stundu laikā izveidojas 0,5 cm bieza ledus kārtiņa, bet, 
ja amonjaka temperatūra ir +80 °C, tad to var atkausēt 15 minūšu laikā. 
Pēc tam vajadzētu izstrādāt metodiku, kurā tiktu iekļauta iepriekš minētā 
informācija un norādījumi, kad jāveic atkausēšana, piemēram, iztvaiko-
tāja virsma nedrīkst būt pārklāta ar ledus kārtiņu, kas ir biezāka par 0,5 
cm, pretējā gadījumā atkausēšana jāveic 15 minūtes, ja amonjaka tvaika 
temperatūra, kas ir vienāda ar temperatūru pirms kondensācijas procesa, 
ir +80 °C. Ja uzņēmums plāno arī turpmāk atkausēt iztvaikotājus tikai tad, 
kad saldētavās neatrodas zivis, būtu jāizstrādā plāns, kas jāiekļauj meto-
dikā, kā jāorganizē zivju plūsma pa saldētavām, piemēram, ja tiek novērots, 
ka uz iztvaikotāja virsmas esošā ledus kārtiņa tuvāko stundu laikā būs 
sasniegusi noteikto vērtību, kad jāveic atkausēšana, saldētā produkcija 
nākamo stundu laikā no šīs saldēšanas kameras jānogādā uz konservu 
ražošanas līniju vai jāpārved uz otru konkrētās temperatūras režīma 
saldētavu. Tomēr pastāv iespēja, ka, regulāri atkausējot iztvaikotājus, šo 
procesu varētu veikt 15 līdz 30 minūtēs, nevis divas stundās. Tādā gadī-
jumā uzņēmums varētu veikt eksperimentu, nosakot, kā mainās sasaldēto 
zivju temperatūra, ja atkausēšanas laikā tās atrodas saldētavā. Zinot to, 
ka siltam gaisam blīvums ir mazāks nekā aukstam gaisam, iespējams, ka 

5.3. att. Kompresora darbības ilguma pieaugums, ja amonjaka iztvaikošanas 
temperatūra pazeminās par 3, 4 un 5 grādiem.

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

3 grādi 4 grādi 5 grādi

K
om

pr
es

or
a 

da
rb

īb
as

 la
ik

a
pi

ea
ug

um
s,

 %
 

Amonjaka iztvaikošanas temperatūras samazinājums



159158

5. piestātne. Efektivitātes uzlabošanas iespējasZIVJU APSTRĀDES EFEKTIVITĀTES CEĻVEDIS 

atkausēšanas procesa laikā siltais gaiss nenonāks līdz sasaldētās produk-
cijas atrašanās līmenim un zivju temperatūra krasi nemainīsies, tādējādi 
neietekmējot to kvalitāti. Ja eksperimenta laikā šī hipotēze apstiprinātos, 
saldēšanas kameras varētu atkausēt regulāri, nepārvietojot saldēto pro-
dukciju. Arī šī informācija būtu jāiekļauj metodikā, lai tā palīdzētu darbi-
niekiem nodrošināt energoefektīvu saldēšanas sistēmas darbību.

Atkausējot iztvaikotājus ar karstu amonjaka tvaiku, uz virsmas esošā 
ledus kārtiņa kondensējas un mitrums nonāk apkārtējā telpā. Pēc tam, 
ieslēdzot saldēšanas sistēmu ierastajā režīmā, mitrums atkal nonāk uz 
iztvaikotāja un laika gaitā sasalst. Lai izvairītos no nevēlamās situāci-
jas, ir nepieciešams meklēt papildu risinājumus, kā aizvadīt kondensēto 
ūdeni prom no saldētavas pēc atkausēšanas, tādā veidā iztvaikotāju būtu 
nepieciešams atkausēt retāk.

5.2.2. Ekonomiskā ieguvuma aprēķins un analīze
Lai veiktu ekonomisko ieguvumu analīzi, tika pieņemts, ka zivju 

apstrādes uzņēmums iepērk zivis gan svaigā veidā, gan jau sasaldētas. 
5.4. attēlā parādīts uzņēmumā uzglabāto un pēc tam pārstrādāto zivju 
apjoms vienas sezonā laikā (septembris līdz maijs). Tika ņemts vērā, ka 
starp iepirktajām svaigajām un saldētajām zivīm ir novērojama izteikta 
atšķirība, piemēram, nozvejai samazinoties slikto laikapstākļu dēļ. 
Decembrī uzņēmuma saldētavās vienlaikus atradās mazliet vairāk nekā 
200 tonnu ar dažādām jūras radībām, savukārt aprīlī – gandrīz 400 tonnu.

Kompresora darbības ilgumam pieaugot, palielinās elektroenerģijas 
patēriņš. Lai izvērtētu, cik daudz naudas ir iespējams ieekonomēt, regu-
lāri atkausējot iztvaikotāju, tika veikti dažādi aprēķini. Vispirms tika 

5.4. att. Saldēto zivju apjoms vienā sezonā.
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noteikts vidējais kompresora darbības laika pieaugums, ja iztvaikotāja 
temperatūra pazeminās par 3, 4 un 5 grādiem. Vidējais kompresora dar-
bības laika pieaugums tika aprēķināts, izmantojot 5.2. formulu:

 

 

 

 pieaug .  vid . =
∑ pieaug .

3∙100
,  (5.2.)

kur
τpieaug. vid – vidējais kompresora darbības laika pieaugums;
τpieaug. – kompresora darbības laika pieaugums, %.

Tika aprēķināts, ka vidējais kompresora darbības laika pieaugums, 
iztvaikotāja temperatūrai pazeminoties par 3 grādiem, ir 0,18. Ja amon-
jaks iztvaiko ar temperatūru, kas pazeminās par 4 grādiem salīdzinā-
jumā ar atskaites ciklu τpieaug. vid, ir 0,24, bet vidējais kompresora darbības 
laika pieaugums ir 0,31, ja aukstumnesēja iztvaikošanas temperatūra 
palielinās par 5 grādiem.

Turpinājumā tika noteikts, cik stundas mēnesī ir strādājis kompre-
sors vienas sezonas griezumā. Iegūtā informācija parādīta 5.5. attēlā. 
Redzams, kompresors decembrī ir strādājis vismazāk stundas, kas ir 
106 h no 744 mēneša stundām, savukārt visilgāk tas tika darbināts feb-
ruārī, kad kopējais darbības ilgums bija 286 h.

Sareizinot vidējo kompresora darbības laika pieaugumu un kompre-
sora darbības ilgumu katrā mēnesī, ir iespējams aprēķināt, par cik stun-
dām palielinātos kompresora darbības ilgums, ja iztvaikotājs ir pārklāts 
ar ledus kārtiņu, kas pazemina iztvaikošanas temperatūru par 3, 4 un 
5 grādiem. Rezultāti liecina, ka decembrī kompresora darbības pieau-
gums bija 18,6 stundas, savukārt februārī – 50,2 h, ja aukstumnesēja 
iztvaikošanas temperatūra pazeminājās par 3 grādiem salīdzinājumā ar 
atskaites ciklu. Ja temperatūra iztvaikotājā pazeminātos par 4 grādiem, 

5.5. att. Divpakāpju kompresora darbības ilgums no septembra līdz maijam.
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kompresora darbības laiks palielinātos par 25,5 h decembrī un 68,7 h 
februārī, bet, temperatūrai pazeminoties par 5 grādiem, kompresors 
strādātu par 32,4 stundām ilgāk pēdējā gada mēnesī un par 87,5 stun-
dām ilgāk gada otrajā mēnesī.

Sareizinot kompresora darbības laika pieaugumu (stundās) ar zem-
spiediena kompresora jaudu (40 kW), ir iespējams aprēķināt kopējo 
elektroenerģijas patēriņa pieaugumu mēnesī, bet, iegūto vērtību sarei-
zinot ar elektroenerģijas tarifu, var aprēķināt izdevumu palielinājumu. 
Aprēķina rezultāti ir apkopoti 5.6. attēlā. Redzams, ka vismazākais elek-
troenerģijas patēriņa pieaugums ir decembrī, kad sasniegtas 745 kWh 
(tiztv. par 3 grādiem zemāka salīdzinājumā ar atskaites ciklu), savukārt 
vislielākais – februārī, jo tiktu patērētas 3501 kWh elektroenerģijas 
(tiztv. par 5 grādiem zemāka salīdzinājumā ar atskaites ciklu). Kopējais 
elektroenerģijas patēriņa pieaugums visas sezonas laikā, ja iztvaiko-
šanas temperatūra pazeminās par 3 grādiem, ir 12768 kWh. Pieņemot, 
ka uzņēmums elektroenerģiju pērk par 0,25 eiro/kWh, tad, regulāri 
atkausējot iztvaikotāju, sezonas laikā tiktu ietaupīti 3192 eiro. Ja tem-
peratūra iztvaikotājā pazeminās par četriem grādiem, kopējais elek-
troenerģijas pieaugums ir 17470 kWh, kas par 4368 eiro palielinātu šī 
brīža maksu par elektroenerģiju. Elektroenerģijas patēriņš palielināsies 
par 22257 kWh, un līdz ar to izmaksas par elektroenerģiju palielinā-
sies par 5564 eiro, ja visu sezonu iztvaikotājs nebūs atkausēts, tādējādi 

5.6. att. Elektroenerģijas patēriņa pieaugums un izdevumu palielinājums, ja 
amonjaka iztvaikošanas temperatūra samazinās par 3, 4 un 5 grādiem.
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izraisot aukstumnesēja iztvaikošanas temperatūras pazemināšanos par 
5 grādiem.

Aprēķini liecina, ka regulāra iztvaikotāju atkausēšana palielina sal-
dēšanas sistēmas efektivitāti. Tas nozīmē, ka, veicot regulāru atkausē-
šanu, kas neprasa nekādus finansiālus ieguldījumus, tas arī ļauj ietaupīt 
naudu, kas būtu jāpatērē nepamatotā elektroenerģijas patēriņa pieau-
guma dēļ. Veiktais pētījums liecina, ka šis energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākums ir ekonomiski pamatots.

5.3. Kondensatora regulāra tīrīšana

Kā vēl viens uzlabojums saldētavu darbībā ir saistīts ar kondensa-
toru. Karstie amonjaka tvaiki pēc spiediena paaugstināšanas zemspie-
diena kompresorā tiek kondensēti. Šī procesa īstenošanai kondensatorā 
ieplūst ūdens, kas dzesē aukstumnesēju. Tomēr pirms ūdens nonākšanas 
šajā iekārtā tas netiek īpaši attīrīts (piemēram, upes ūdens), līdz ar to 
kondensatorā nonāk un uzkrājas ūdenszāles un dažādi citi materiāli, kas 
samazina siltuma plūsmu no aukstumnesēja uz ūdeni, tādējādi amonjaka 
kondensēšanās temperatūra un spiediens pieaug.

Lai izanalizētu, kā amonjaka kondensēšanas temperatūras palieli-
nāšanās ietekmē saldēšanas sistēmas darbību, tika izvēlēti tie paši trīs 
atskaites divpakāpju saldēšanas cikli un pieņemts, ka nogulsnes kon-
densatorā rada aukstumnesēja temperatūras palielināšanos par 3, 4 un 
5 grādiem.

5.3. tabulā apkopotas cikla parametru vērtības dažādos punktos, ja 
aukstumnesēja kondensācijas temperatūra palielinās par 3 grādiem. 
Jaunā saldēšanas cikla izveidošana notika šādi: ir zināma amonjaka 
temperatūra 6. un 7. punktā, kas atbilst 7,7 °C, jo temperatūra kon-
densatorā ir par trim grādiem augstāka nekā atskaites ciklā. Zinot šo 
vērtību un tvaika kvalitāti, izmantojot Cool Prop kalkulatoru, abiem 
punktiem tika noteiktas pārējo parametru vērtības, konstatējot, ka 
kondensācijas spiediens ir 0,57 MPa. Entropija adiabātiskā kompresijā 
nemainās, tas nozīmē, ka entropija 5’. punktā ir tāda pati kā 3. pun-
ktā – 6,14 kJ/ (kg‧K). Zinot spiedienu un entropiju 5’. punktā, tika iegūta 
temperatūras un entalpijas vērtība. Astotajā punktā ir zināms amonjaka 
spiediens starptraukā, kas atbilst 0,17 MPa, kā arī entalpija, jo aukstum-
nesēja droselēšanas laikā tā nemainās un ir vienāda ar entalpiju 7. pun-
ktā (235,80 kJ/kg). Izmantojot šīs vērtības, tika noteikta temperatūra, 
entropija un tvaika kvalitāte 8. punktā. Visas pārējās parametru vērtī-
bas palika nemainīgas.

Kondensācijas spiediens jaunajiem cikliem ir ievērojami lielāks: no 
0,51 MPa un temperatūras 4,7 °C, kas bija atskaites ciklā, tas palielinājās 
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par 0,06 MPa, jo temperatūra šajā posmā palielinājās par 3 grādiem; ja 
temperatūra palielinājās par 4 grādiem, spiediens bija 0,59 MPa, savu-
kārt, temperatūrai palielinoties par 5 grādiem, tika sasniegts 0,61 MPa 
spiediens.

Izmantojot 5.3. formulu, tika aprēķināts kompresora darbības laika 
pieaugums jaunajiem saldēšanas cikliem, ja kondensācijas temperatūra 
paaugstinās par 3, 4 un 5 grādiem:

 pieaug. =  
(ℎ

5′j − ℎ3j )−(ℎ
5′a

− ℎ3a )

(ℎ5′a − ℎ3a )
∙ 100,  (5.3.)

kur
τpieaug. – kompresora darbības laika pieaugums, ja kondensators ir pilns ar 
upes ūdens nogulsnēm, %;
h5’j – jaunā cikla entalpija punktā 5’, kJ/kg;
h3j – jaunā cikla entalpija punktā 3, kJ/kg;
h5’a – atskaites cikla entalpija punktā 5’, kJ/kg;
h3a – atskaites cikla entalpija punktā 3, kJ/kg.

Tas nozīmē, ja kondensators netiek regulāri tīrīts, ūdenszāles un citas 
nogulsnes sakrājas tajā un aizvien vairāk palielina amonjaka konden-
sācijas temperatūru un spiedienu, kā rezultātā kompresors ir jādarbina 
ilgāk un līdz ar to elektroenerģijas patēriņš palielinās.

Kompresora darbības ilguma pieaugums, ja amonjaka kondensācijas 
temperatūra palielinās par 3, 4 un 5 grādiem netīra kondensatora dēļ, 

5.3. tabula
Saldēšanas cikla parametru vērtība dažādos punktos,  

ja amonjaka kondensācijas temperatūra palielinās par 3 °C  
salīdzinājumā ar atskaites ciklu 23.11.2017.

Punkts p, MPa t, °C h, kJ/kg s, kJ/(kg‧K) x (tvaika kvalitāte)

1 0,06 –33,0 1425,03 6,40 Pārkarsēts

2’ 0,17 33,4 1561,02 6,40 Pārkarsēts

3 0,17 0,0 1486,47 6,14 Pārkarsēts

4 0,17 –22,5 1434,22 5,94 1

5’ 0,57 87,2 1666,73 6,14 Pārkarsēts

6 0,57 7,7 1470,00 5,52 1

7 0,57 7,7 235,80 1,13 0

8 0,17 –22,5 235,80 1,16 0,10

9 0,17 –22,5 97,33 0,61 0

10 0,06 –43,3 97,33 0,63 0,07

11 0,06 –43,0 1402,89 6,30 1

parādīts 5.7. attēlā. Kā redzams, vismazākajam kompresora darbības 
ilguma pieaugumam τpieaug. bija 9,4 %, savukārt gadījumā, kad kompre-
sora darbības laiks visvairāk palielinājās, tad τpieaug. bija 18,8 %. No tā 
var secināt, jo vairāk nogulsnes ir sakrājušās kondensatorā un jo vairāk 
tiek samazināta siltuma pāreja no aukstumnesēja uz upes ūdeni, jo ilgāk 
kompresoram jāstrādā, lai paaugstinātu spiedienu līdz starptrauka spie-
dienam. Rezultātā pieaug elektroenerģijas patēriņš.

Lai uzlabotu saldēšanas sistēmas darbības efektivitāti, uzņēmumam 
vispirms vajadzētu noskaidrot šādus parametrus:

 • cik regulāri tiek veikta kondensatora attīrīšana no nogulsnēm;
 • cik ātri iekārtā sakrājas noteikts ūdenszāļu apjoms;
 • par cik grādiem paaugstinās aukstumnesēja kondensācijas tempe-

ratūra, tajā uzkrājoties nogulsnēm.
Balstoties uz minētajiem parametriem, būtu jāizstrādā metodika, 

kas ļautu noteikt, cik bieži jātīra kondensators. Piemēram, metodikā var 
noteikt, ka šī iekārta jātīra ik pēc pieciem mēnešiem, jo šajā laika periodā 
kondensatorā sakrājas upes nogulsnes, kuru kopējā masa ir apmēram 
pieci kilogrami, kas palielina amonjaka kondensācijas temperatūru par 
trīs grādiem un rada kompresora jaudas pieaugumu.

Lai aprēķinātu elektroenerģijas patēriņa pieaugumu un izdevumu 
palielinājumu, ja kondensatorā ir sakrājušies nosēdumi, kas izraisa 
aukstumnesēja kondensēšanās temperatūras pieaugumu par 3, 4 un 
5 grādiem, tika veikti aprēķini. Vidējais kompresora darbības laika 
pieaugums ir 0,11, ja amonjaka kondensācijas temperatūra pieaug par 
3 grādiem salīdzinājumā ar atskaites ciklu. Ja temperatūra konden-
satorā palielinās par 4 grādiem, τpieaug. vid. ir 0,14, savukārt temperatūrai 

5.7. att. Kompresora darbības ilguma pieaugums, ja amonjaka kondensācijas 
temperatūra palielinās par 3, 4 un 5 grādiem.
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pieaugot par 5 grādiem, vidējais kompresora darbības ilguma pieau-
gums būs 0,18. 

Vislielākais divpakāpju kompresora darbības pieaugums stundās 
ir novērojams februārī, jo šajā mēnesī iekārta strādāja visilgāk. Ja kon-
densācijas temperatūra pieaug par 3 grādiem, tad kompresora darbības 
ilgums palielinās par 30,7 stundām ilgāk. Temperatūrai kondensatorā 
palielinoties par 4 grādiem, kompresoram būs jāstrādā par 40,8 stun-
dām ilgāk, lai amonjaka spiediens katrā saldēšanas cikla reizē tiktu 
paaugstināts līdz jaunajam kondensācijas spiedienam. Kompresora dar-
bības pieaugums būs 50,7 stundas, ja aukstumnesēja temperatūra kon-
densatorā palielināsies par 5 grādiem salīdzinājumā ar atskaites ciklu.

5.8. attēlā parādīts elektroenerģijas patēriņa pieaugums un izdevumu 
palielinājums, ja amonjaka kondensācijas temperatūra palielinās par 
3, 4 un 5 grādiem. Visas sezonas laikā elektroenerģijas patēriņš palieli-
nās vidēji par 1630 kWh (tkond. palielinās par 3 grādiem), 2160 kWh (tkond. 
palielinās par 4 grādiem) un 2690 kWh (tkond. palielinās par 5 grādiem). 
Vislielākais elektroenerģijas patēriņa pieaugums 3806 kWh varēja rasties 
februārī, ja amonjaka kondensācijas temperatūra palielinājās par 5 grā-
diem salīdzinājumā ar atskaites ciklu, savukārt tas varēja palielināties 
par 853 kWh, ja temperatūra kondensatorā palielinātos par 3 grādiem. 
Ja kondensatorā atrodas dažādas nogulsnes, kā rezultātā kondensācijas 
temperatūra palielinās par 3 grādiem, un ja visu sezonu tas netiek tīrīts, 
kompresora kopējais elektroenerģijas patēriņš pieaugs par 14639 kWh, 

5.8. att. Elektroenerģijas patēriņa pieaugums un izdevumu palielinājums, ja 
amonjaka kondensācijas temperatūra palielinās par 3, 4 un 5 grādiem.
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līdz ar to izdevumi palielināsies par 3660 eiro (elektroenerģijas tarifs 
0,25 eiro/ kWh). Palielinoties amonjaka temperatūrai kondensatorā 
par četriem grādiem, kopējais elektroenerģijas pieaugums sezonas 
laikā būs 19445 kWh un rezultātā būs jāsamaksā par 4861 eiro vairāk 
nekā tad, ja iekārta būtu tīra. Ar elektroenerģijas patēriņa pieaugumu 
(24193 kWh/ gadā) saistītais izdevumu palielinājums būs 6048 eiro, ja 
kondensācijas temperatūra būs pieaugusi par pieciem grādiem.

Ņemot vērā veiktos aprēķinus, tika noteikts, ka regulāra kondensa-
tora tīrīšana uzlabo saldēšanas sistēmas efektivitāti; savukārt elektro-
enerģijas patēriņa pieauguma un ar to saistīto izdevumu palielinājuma 
aprēķini ļāva secināt, ka ir iespējams ietaupīt finansiālus līdzekļus, ja 
kondensators ir tīrs. Tas nozīmē, ka šī efektivitātes paaugstināšanas 
pasākuma īstenošana ir ekonomiski pamatota.

Veicot aprēķinus, tika secināts, ka konkrēto pasākumu īstenošana 
uzlabo saldēšanas sistēmas darbību, kā arī ļauj ietaupīt finansiālos 
līdzekļus, ļauj paredzēt, ka līdzīga situācija būs vienpakāpes tvaika kom-
presijas ciklam. Iespējams, ka elektroenerģijas patēriņa un izdevumu 
ietaupījums būs mazāks, tomēr noteikti ir vērts šos efektivitātes paaug-
stināšanas pasākumus realizēt arī vienpakāpju saldēšanas sistēmā.

5.4. Siltumizolācijas un aukstumizolācijas 
nepieciešamība

Saldētavas ir īpaši svarīgas pašā ražošanas procesā ne tikai zivju 
kvalitātes nodrošināšanai, bet arī tāpēc, ka tās patērē ievērojamu 
apjomu elektroenerģijas – no 60 līdz 70 % no elektroenerģijas saldēša-
nas vajadzībām. Tieši tāpēc aukstumizolācijas uzstādīšana saldētavas 
kamerām ir kļuvusi par nepieciešamību, lai spētu nodrošināt efektīvu 
saldētavu darbību un saldēto zivju uzglabāšanai nodrošinātu atbilstošus 
apstākļus [2].

Lielā elektrības patēriņa dēļ zivju apstrādes uzņēmumu pārstāvjiem 
un saldētavu lietotājiem ir stimuls nodrošināt aukstumizolācijas uzstā-
dīšanu, lai saldēšanas procesiem samazinātu elektroenerģijas patēriņu. 
Viens no lielā elektroenerģijas patēriņa galvenajiem iemesliem ir sal-
dētavu sliktā siltumizolācija. Kā papildu iemeslu var minēt hermētiski 
nenoslēgtās saldētavu durvis. Dažus no šiem trūkumiem var novērst, un 
tas nekavējoties samazinātu elektroenerģijas patēriņu par 20 %.

Lai saprastu, kādas ir iespējas paaugstināt aukstuma ražošanas 
efektivitāti, ir nepieciešams veikt zivju apstrādes uzņēmuma darbības 
analīzi. Tās mērķis ir izveidot īpatnējā enerģijas patēriņa līmeņatzīmi, ko 
būtu iespējams savstarpēji salīdzināt ar līdzīgiem uzņēmumiem.
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5.9. attēlā atspoguļoti dati par elektroenerģijas patēriņu zivju apstrā-
des uzņēmumā gada griezumā. Vislielākais elektroenerģijas patēriņš 
tika novērtos no februāra līdz maijam, kā arī laika posmā no augusta līdz 
decembrim. No sniegtajiem datiem var secināt, ka saldētavas ne vienmēr 
tiek lietotas, tomēr tās mēdz patērēt ievērojamu daļu no kopējā elektro-
enerģijas patēriņa, vidēji ap 24 %. Jūlijā saldētavas darbība veidoja pat 
48 % no kopējā elektroenerģijas patēriņa.

Enerģijas patēriņš zivju pārstrādei ir atkarīgs no ražošanas procesā 
izmantotā aprīkojuma, kā arī no ražošanas procesa veidiem un to ener-
goietilpības. Apskatot piemēru par konservu ražošanu, tad šajā gadā 
aptuveni 29 % no kopējā enerģijas patēriņa tiek izmantoti kā siltumener-
ģija, bet dzesēšana un saldēšana veido aptuveni 16 % [3]. 

5.10. attēlā atspoguļoti dati par saldēto zivju tonnas īpatnējo enerģi-
jas patēriņu mēnesī. No datiem var secināt, ka īpatnējais elektroenerģijas 
patēriņš samazinās, palielinoties saldētu zivju daudzumam. Zivju sal-
dēšanas vidējais elektroenerģijas patēriņš rūpnīcā ir 380 kWh uz tonnu 
produkta. No literatūras avotos pieejamās informācijas var secināt, ka 
elektroenerģijas patēriņš rūpnieciskajām saldētavām ir 70–130 kWh uz 
tonnu produkta [4], [5].

Salīdzinot informāciju no zinātniskās literatūras un novērojumiem 
dzīvē, izriet, ka uzņēmums patērē līdz pat trim reizēm vairāk elektro-
enerģijas. Iegūtie dati parāda, ka uzņēmums kādā no procesiem lieki 
patērē enerģiju, kā arī ir iespējami enerģijas zudumi kādā no tiem. Lai 
saprastu, kurā procesā tieši tiek pārtērēta enerģija, ir jāveic uzņēmuma 
datu inventarizācija. Kā viens no potenciālajiem objektiem varētu būt 
saldētavas, ņemot vērā to apjomīgo enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar 

5.9. att. Elektroenerģijas patēriņš zivju apstrādes uzņēmumā. 
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citām iekārtām. Siltumizolācija ļauj ietaupīt lieki iztērēto enerģiju, kas 
tiek pievadīta, lai nodrošinātu kvalitatīvu zivju saldēšanu.

Ņemot vērā informāciju par elektroenerģijas patēriņu uzņēmumā un 
vidējo patēriņu rūpnieciskajās saldētavās, tad, izsakot zaudējumus nau-
das izteiksmē, tie ir 11–14 eiro uz tonnu produkta. Zivju apstrādes rūpnī-
cas saražo vairākus tūkstošus tonnu produkcijas gadā, tādējādi kopējie 
ietaupījumi, kas rastos, veicot energoefektivitātes pasākumus, būtu 
mērāmi desmitos tūkstošu eiro.

5.5. Zivju apstrādes uzņēmuma katlumājas 
rekonstrukcija

1. piestātnē tika sniegts ieskats par zivju apstrādes uzņēmuma kat-
lumājas raksturojumu, turpretī šajā nodaļā sekos turpinājums, kurā tiks 
apskatītas katlumājas rekonstrukcijas iespējas. Tika apkopota infor-
mācija par ražošanas procesiem, iekārtām, kā arī enerģijas un ūdens 
patēriņu, radīto notekūdeņu apjomu. Kopumā tika analizēti 30 zivju 
apstrādes uzņēmumi. Tika secināts, ka aptuveni puse no apskatītajiem 
uzņēmumiem ražo zivju konservus, saldēto zivju produktus, krabju nūji-
ņas u.c.

Kā tika minēts 1. piestātnē, tad ir vairākas iespējas, kā varētu paaug-
stināt efektivitāti, kas saistītas ar siltuma avota izmaksām un enerģijas 
patēriņu. Kā piemēri tika minēti tādi pasākumi kā kurināmā nomaiņa, 
siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana un siltuma patēriņa 
samazināšana.

5.10. att. Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš zivju saldēšanā.
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5.5.1. Kurināmā nomaiņa
Zivju pārstrādes uzņēmumu veiktā analīze rāda, ka Latvijā šajā 

nozarē kā siltuma avots dominē fosilie kurināmie: dabasgāze, sašķidri-
nātā naftas gāze, dīzeļdegviela un mazuts. Šie kurināmie sadedzināšanas 
laikā rada negatīvu ietekmi uz vidi, izdalot siltumnīcefekta gāzes, un to 
izmaksas ir augstas. Kā alternatīvs risinājums fosilo kurināmo izmanto-
šanai tiek piedāvāta koksnes šķeldas izmantošana. 5.11. attēlā redzams 
dažādu kurināmo cenu izmaiņu salīdzinājums. Koksnes granulu cena ir 
nedaudz zemāka par dabasgāzes cenu, izņemot 2018. gada janvāri, kad 
cena strauji pieauga nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ. Savukārt koksnes 
šķeldas cena gandrīz visos periodos ir ievērojami zemāka nekā citu kuri-
nāmo cena.

Koksnes resursu izmantošana Latvijā jāattīsta videi draudzīgā un 
racionālā veidā, saglabājot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās 
funkcijas, veicinot augstvērtīgu mežu audzēšanu un kokapstrādes uzņē-
mumu attīstību ar augstu galaprodukcijas pievienoto vērtību un inova-
tīvām bezatlikumu tehnoloģijām. Enerģijas ražošanai primāri jāizmanto 
mežizstrādes un kokapstrādes atlikumi, kurus nav iespējams pārstrādāt 
augstvērtīgākos produktos.

Lai paaugstinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru kopējā 
enerģijas bilancē, kā alternatīva tiek analizēta saules enerģijas izman-
tošana. Salīdzinājumā ar fosilo kurināmo un biomasu saules enerģija 
ir oglekļa dioksīda CO2 neitrāls siltumenerģijas ieguves avots. Tādē-
jādi saules enerģijas izmantošana rada mazāku negatīvo ietekmi uz 

5.11. att. Dažādu kurināmo cenu izmaiņu dinamika [11].
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oglekļa dabīgo aprites ciklu, jo nav jāsadedzina kurināmais, lai iegūtu 
siltumenerģiju vai elektroenerģiju [12]. Ar saules enerģiju iespējams 
ražot gan siltumenerģiju, izmantojot saules kolektorus, gan elektro-
enerģiju ar saules fotoelementu (PV) paneļiem. Ņemot vērā straujo 
saules PV paneļu attīstību, tie tiek uzskatīti par vispiemērotāko alter-
natīvu zivju pārstrādes uzņēmumiem, lai segtu uzņēmumu elektro-
enerģijas pašpatēriņu.

5.5.2. Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana
Lai nodrošinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, sadedzināšanas 

procesam jānotiek ar iespējami augstu efektivitāti. Pārejot no fosilā 
kurināmā uz koksni, bieži vien tiek izmantoti konkrētajam kurināmajam 
nepiemēroti tvaika vai ūdenssildāmie katli, kas nenodrošina pilnvērtīgu 
kurināmā sadegšanu, rada lielus siltuma zudumus apkārtējā vidē no 
katla virsmas vai ar aizejošajām dūmgāzēm. Lai paaugstinātu koksnes 
izmantošanas efektivitāti, ir jāizvēlas energoefektīvi tehnoloģiskie risi-
nājumi – mūsdienīgas sadedzināšanas iekārtas ar efektīvām kurtuvēm, 
pilnvērtīgu monitoringa sistēmu sadegšanas procesa kontrolei, minimā-
liem siltuma zudumiem apkārtējā vidē un siltuma atgūšanas tehnoloģi-
jām. Visaugstākais lietderības koeficients ir verdošā slāņa kurtuvēm, 
kurās var izmantot zemākas kvalitātes biomasu (lietderības koeficients 
var sasniegt 90–92 %) [13]. 

Sadedzināšanas iekārtās pārsvarā izmanto šķeldu ar augstu mitruma 
saturu – 40–60 %. Tas nozīmē, ka liela daļa saražotās siltumenerģijas 
tiek patērēta mitruma iztvaicēšanai no kurināmā. Iztvaicētais mitrums 
tvaika veidā tiek emitēts atmosfērā. Kā iespēja siltuma ražošanas efekti-
vitātes paaugstināšanai ir kondensācijas tipa ekonomaizera vai dūmgāzu 
kondensatora uzstādīšana. Ieejot ekonomaizera sekcijās, ūdens sasilst, 
„paņemot” dūmgāzu fizisko un kondensācijas siltumenerģiju, un atgrie-
žas kopējā siltumtīkla atgaitas kolektorā, kas apvieno visu siltumtīklu 
atgaitas ūdeni [14]. 

Turklāt, dzesējot dūmgāzes, samazinās cieto daļiņu emisija. Dūmgāzu 
kondensators uzlabo tehniski ekonomiskos rādītājus šādos virzienos:

 • paaugstina siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficientu;
 • palielina dūmgāzu tīrības no cietajām daļiņām pakāpi (samazina 

izmešus);
 • samazina saražotās siltumenerģijas pašizmaksu.

Limitējošs faktors, kas nosaka dūmgāzu kondensatora jaudu, ir kom-
plektācijā esošais siltummainis un dūmvada šķērsgriezuma laukums. 
Dūmgāzu kondensatora jauda ir atkarīga no vairākiem faktoriem:

 • atgaitas temperatūras – jo zemāka, jo efektīvāks kondensators;
 • kurināmā mitruma – jo augstāks, jo efektīvāks kondensators;
 • dūmgāzu temperatūras – jo augstāka, jo efektīvāks kondensators.
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Darbināšanas izmaksas ir saistītas ar sistēmā iesmidzināmā 
NaOH iegādi un elektroenerģijas patēriņu papildus uzstādīto sūkņu 
darbināšanai. 

Kā papildu alternatīva siltuma ražošanas efektivitātes paaugstinā-
šanai ir siltuma ražošana koģenerācijas režīmā. Tiek saražota siltum-
enerģija, lai darbinātu elektroražošanas iekārtu (iekšdedzes dzinējus, 
tvaika un gāzes turbīnas, kurināmā elementus, mikroturbīnas), bet pāri 
palikušais siltums tiek izmantots siltuma slodzes segšanai. Ja koģenerā-
cijas iekārta ir projektēta atbilstoši siltuma pieprasījumam, tā nodrošina 
efektīvāku kurināmā enerģijas izmantošanu, izmešu daudzuma sama-
zinājumu, ievērojamu enerģijas ražošanas izmaksu samazinājumu. Tas 
viss paaugstina uzņēmuma konkurētspēju. Tomēr, ņemot vērā, ka liela 
daļas apskatīto zivju pārstrādes uzņēmumu siltumslodzes ir nelielas 
(zem 5 MW) un augstspiediena turbīna nav piemērota mazas jaudas avo-
tos, par ekonomiski vispamatotāko alternatīvu elektroenerģijas ražoša-
nai uzskatāma saules PV paneļu izmantošana.

5.5.3. Siltuma patēriņa samazināšana
Kā trešais virziens siltumavota efektivitātes paaugstināšanai un 

kopējo izmaksu samazināšanai tiek analizētas dažādas iespējas kopējā 
siltumenerģijas patēriņa samazināšanai, kam iespējami ļoti dažādi teh-
noloģiskie risinājumi, piemēram:

 • norobežojošo konstrukciju zudumu samazināšana;
 • ražošanas procesu siltuma zudumu samazināšana;
 • siltuma sadales sistēmas (pārsvarā tvaika) zudumu samazinā-

šana;
 • siltuma atgūšana no tehnoloģiskajiem procesiem un atkārtota 

izmantošana u.c.
Norobežojošo konstrukciju zudumu samazināšana galvenokārt sais-

tīta ar ražošanas cehu ārsienu un jumta pārsegumu siltumizolācijas 
paaugstināšanu, logu un durvju nomaiņu. 

Viens no risinājumiem siltuma patēriņa un kaitīgo emisiju samazi-
nāšanai kūpināšanas kamerās ir atkārtota dūmu izmantošana. Parastā 
kūpināšanas metodē dūmus no dūmu ģeneratora izmanto tūlīt pēc 
sadedzināšanas, savukārt attīrīto dūmu metodē dūmus pēc kūpināša-
nas apstrādā šķidrajā fāzē (piemēram, lai noņemtu nevēlamās kaitīgās 
vielas, darvu un pelnus). Izmantojot saspiestu gaisu, attīrītie dūmi pēc 
tam tiek reģenerēti kā dūmi slēgtā kontūrā un lietoti kūpināšanas pro-
cesā. Dūmu attīrīšanas process sākas ar sadedzināšanu, kurā neapstrā-
dāta šķelda tiek sadedzināta kontrolētā pirolīzes procesā. Radītajiem 
dūmiem pievieno ūdeni, lai tos varētu pārstrādāt. Kad dūmi un ūdens 
tiek apvienoti, notiek fāžu atdalīšana, nevēlamā darva nogrimst un tiek 
atdalīta, izmantojot sedimentāciju un filtrēšanu. Atlikusī daļa ir attīrīts 

primārais dūmu kondensāts – dispersija, kas satur šķidrumu un cietas 
vielas. Lai no primārā dūmu kondensāta iegūtu aromātiskus dūmus, 
ar saspiestā gaisa palīdzību no gāzes, pilieniem un cietajām daļiņām 
izveido maisījumu. 

Lai samazinātu siltuma zudumus no siltuma pārvades sistēmas, ir 
rūpīgi jāizolē visi siltuma pārvades cauruļvadi. Īpaši būtiski tas ir tvaika 
sistēmas cauruļvadiem, kuros siltumnesējam ir augsta temperatūra un 
līdz ar to arī augstāki siltuma zudumi apkārtējā vidē. Alternatīvs risinā-
jums ir tvaika sistēmas nomaiņa uz karstā ūdens sistēmu, ja tehnoloģis-
kais process ir pielāgojams zemākas temperatūras izmantošanai. 

Zivju pārstrādes uzņēmumos identificējami daudzi ražošanas pro-
cesi, kuros iespējams atgūt patērēto siltumenerģiju un to lietderīgi 
izmantot (5.12. att.). Galvenais priekšnosacījums šādai atkārtotai sil-
tuma izmantošanai ir pieejamā siltuma daudzuma un siltuma patēriņa 
salāgošana. Ir jāidentificē visas siltuma plūsmas, kas tiek novadītas 
apkārtējā vidē (piemēram, aizejošās dūmgāzes, siltums, kas rodas no 
saldēšanas iekārtu kompresoriem, notekūdeņi u. tml.), kā arī uzņē-
mumā nepieciešamais siltuma daudzums. Zivju pārstrādes uzņēmu-
mos ir gan siltuma pieprasījums pēc zema potenciāla siltumenerģijas 
(piemēram, zivju atsaldēšanai, katlā ievadītā gaisa priekšsildīšanai, 
karstā ūdens sagatavošanai darbinieku vajadzībām, apkurei), gan aug-
sta potenciāla pieprasījums (piemēram, mazgāšanas procesiem, pro-
dukcijas termiskajai apstrādei, konservu kārbu karsēšanai u. c.). Zema 
potenciāla pieprasījuma segšanai atgūto siltumu bieži vien var izman-
tot tieši (bez siltummaiņiem) vai netieši (izmantojot siltummaiņus). 

5.12. att. Zivju pārstrādes uzņēmumu siltuma atlikumu izmantošanas 
principiālā shēma. 
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Augsta potenciāla siltuma patēriņa segšanai atgūtā siltuma potenciālu 
paaugstina, izmantojot siltumsūkni, kas ir izmaksu ziņā intensīvāks 
risinājums.

Lai precīzi novērtētu un salāgotu siltuma plūsmas, tiek veikta sil-
tumintegrācijas analīze (no angļu val. pinch analysis), kuras laikā tiek 
novērtētas konkrēta uzņēmuma ieejošās un izejošās termiskās plūsmas, 
to temperatūra un daudzums [15]. Šādas analīzes galvenais mērķis ir 
noteikt minimālo siltumenerģijas daudzumu, kas nepieciešams konkrēta 
uzņēmuma siltumslodzes segšanai.

Galvenais siltuma atgūšanas ierobežojošais faktors ir siltuma pie-
prasījuma neesamība konkrētos periodos, piemēram, vasarā, kad nav 
nepieciešama ēku apkure. Šādā gadījumā viens no risinājumiem ir atgū-
tās siltumenerģijas pārdošana citiem patērētājiem. Novērtējot zivju 
pārstrādes uzņēmumus, tika identificēti daži uzņēmumi, kas jau šobrīd 
ražo siltumenerģiju citiem patērētājiem (privātmājām, blakus esoša-
jiem uzņēmumiem, centralizētajai siltumapgādei). Šobrīd siltums šajos 
uzņēmumos tiek ražots kā papildu enerģija katlumājā, taču būtiski būtu 
integrēt arī siltuma atgūšanas tehnoloģijas. Šāda sadarbība ļauj paaug-
stināt siltuma ražošanas efektivitāti un iegūt papildu līdzekļus no sil-
tuma pārdošanas.

5.5.4. Kurināmā maiņa un siltuma ražošanas  
efektivitātes paaugstināšana

Izvērtējumā tika apskatīta uzņēmumu sadedzināšanas iekārtu 
nomaiņa, uzstādot jaunas iekārtas atjaunojamā energoresursa – bio-
masas – energoefektīvai izmantošanai siltumenerģijas ražošanai. 
Aprēķinātas tehnoloģiju izmaksas un ietaupījums no resursu patēriņa 
samazinājuma dažādiem scenārijiem. Pārskats par analizētajiem scenā-
rijiem sniegts 5.4. tabulā. Ekonomiskais un vides novērtējums sniegts 
divu veidu uzņēmumiem atkarībā no uzstādītā katla jaudas un  izman-
totā kurināmā.

1. scenārijā apskatītas kurināmā nomaiņas iespējas salīdzinoši 
nelielos zivju pārstrādes uzņēmumos. Lai gan lielā daļā šādu uzņē-
mumu jau šobrīd tiek izmantota dažāda veida biomasa, tomēr daļa 
uzņēmumu kā kurināmo izmanto dīzeļdegvielu. Novērtējumā tiek pie-
ņemts, ka šādas katlu iekārtas tiek nomainītas pret šķeldas apkures 
katlu ar nelielas jaudas dūmgāzu kondensatoru, lai atgūtu siltumener-
ģiju no aizejošajām dūmgāzēm. Ņemot vērā, dūmgāzu kondensatoru 
darbības rādītājus, tiek pieņemts, ka iespējams atgūt 7 % no aizvadī-
tās siltumenerģijas. 

2. scenārijā tiek pieņemts, ka lielākos uzņēmumos tiek uzstādītas 
lielākas jaudas šķeldas sadedzināšanas iekārtas ar vidējo jauda 6,4 MW.  
Arī šajā scenārijā tiek pieņemts, ka integrēts dūmgāzu kondensators 

sadedzināšanas efektivitātes paaugstināšanai par aptuveni 10 % [96]. 
Abos scenārijos noteikts vidējais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 
esošo piesārņojošās darbības atļaujās norādīto informāciju par kuri-
nāmā patēriņu dažāda veida uzņēmumos. 

Galvenais ekonomiskais ieguvums, izmantojot šķeldu kā kurināmo, ir 
zemākas kurināmā izmaksas. 5.5. tabulā apkopota informācija par aprē-
ķinā izmantotajām vērtībām – zemāko sadegšanas siltumu un kurināmā 
cenu dažādiem kurināmajiem.

Aprēķinā tiek pieņemts, ka uzņēmumos tiek uzstādīti šķeldas apku-
res katli ar automātisko kurināmā padevi. Tomēr, ņemot vērā nepiecie-
šamo šķeldas uzglabāšanas un sagatavošanas procesu, izmaksu analīzē 
tiek pieņemts, ka, pārejot uz šķeldas apkures katliem, būtu nepieciešami 
papildu darbaspēka resursi – viens pusslodzes darbinieks. Vidējās darba 
algas izmaksas tiek pieņemtas 1200 eiro mēnesī.  

5.4. tabula
Pārskats par analizētajiem scenārijiem

Parametrs 1. scenārijs 2. scenārijs

Analizētie uzņēmumi

Konservu ražošanas 
uzņēmumi, kas 

pārstrādā mazāk 
kā 5000 t  izejvielu 

un saldētu produktu 
ražotāji

Konservu ražošanas 
uzņēmumi, kas gadā 

pārstrādā vairāk nekā 
5000 t izejvielu un zivju 
atlikumu pārstrādātāji

Esošais kurināmais Dīzeļdegviela
Sašķidrinātā naftas 

gāze

Uzstādīto iekārtu vidējā 
jauda, MW

0,9 6,4

Vidējais siltumenerģijas 
patēriņš, MWh gadā

2576 14393

Sadedzināšanas iekārtu 
lietderības koeficients

0,75 0,8

Alternatīvā 
sadedzināšanas iekārta

Šķeldas ūdens sildāmais 
katls ar dūmgāzu 

kondensatoru

Šķeldas tvaika katls ar 
dūmgāzu kondensatoru

Dūmgāzu kondensatora 
jauda, kW

200 1000

Ar dūmgāzu 
kondensatoru 
atgūstamā siltuma 
īpatsvars, %

7 10 
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Pārejot uz atjaunojamo energoresursu, tiek samazināta uz apkārtējo 
vidi radītā ietekme, kas saistīta ar siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisi-
jām. Ieguvumu analīzē tiek aprēķinātas novērstās CO2 emisijas, aizstā-
jot dīzeļdegvielu vai sašķidrināto naftas gāzi ar šķeldu. Ekonomiskajā 
novērtējumā izmantota esošā CO2 emisiju tirgus cena 23,77 eiro/tonna 
CO2 emisiju [17].

Lai noteiktu kopējās investīcijas siltuma avota nomaiņai, tika izman-
toti dažādi pieņēmumi, kas apkopoti 5.6. tabulā. Aprēķinā pieņemts, ka 
lielākas jaudas sadedzināšanas iekārtu īpatnējās izmaksas ir mazākas. 
Īpatnējo izmaksu vērtības iegūtas, analizējot dažādus Latvijā reali-
zētos siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanas 
projektus [18].

Ņemot vērā iepriekš minētos pieņēmumus par kurināmā rādītājiem, 
sadedzināšanas procesa efektivitāti, nepieciešamajām investīcijām 
un citiem faktoriem, tika noteiktas kopējās siltumenerģijas izmaksas 
dažādiem scenārijiem pie esošās un jaunās situācijas, kad tiek izman-
toti šķeldas katli. Rezultāti apkopoti 5.7. tabulā, kur atsevišķi norādītas 
investīciju pozīcijas, kurināmā patēriņš, radītās CO2 emisijas.

5.7. tabulā redzams, ka abos gadījumos, pārejot no fosilo kurināmo 
izmantošanas uz šķeldu, kopējās izmaksas samazinās par aptuveni 
40 %, kas saistāms ar ievērojamām kurināmo cenu atšķirībām. Būtisku 
izmaksu samazinājumu sniedz arī CO2 emisiju samazināšana. Pirmā 

5.5. tabula
Aprēķinos izmantotās ievadvērtības dažādiem kurināmajiem [11], [16]

Parametrs Sašķidrinātā naftas gāze Dīzeļdegviela Šķelda

Zemākais sadegšanas 
siltums, MWh/tonnu

12,87 11,94 0,71

Kurināmā cena, eiro/tonna 555 510 12

Kurināmā cena, eiro/MWh 50 62 21

CO2 emisiju faktors, t/MWh 0,227 0,279 0

5.6. tabula
Aprēķinos izmantotās īpatnējo izmaksu vērtības

Izmaksu komponente 1. scenārijs 2. scenārijs

Šķeldas katla īpatnējās izmaksas, eiro/kW 250 200

Kurināmā padeves sistēmas īpatnējās izmaksas, eiro/ kW 200 150

Dūmgāzu kondensatora īpatnējās izmaksas, eiro/kW 300

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas izmaksas, % 30

scenārija gadījumā, ekonomiskais ietaupījums sasniedz 82 tūkst. eiro, 
bet otrajā scenārijā – 343 tūkst. eiro gadā. 

Lai lietotu investīciju projektu ekonomiskās izvērtēšanas meto-
des, tiek noteikta diskonta likme un veidota diskontētā naudas plūsma 
(5.8. tabula). Diskonta likme atspoguļo ieguldītās naudas „zaudēto 
iespēju izmaksas” un vienlaikus tā nosaka „naudas cenu” vai projekta 
finansēšanai pieejamo naudas līdzekļu izmaksas. Aprēķinos diskonta 
likme tiek pieņemta kā 8 %.  

5.7. tabula
Siltumenerģijas ražošanas izmaksu analīzes rezultātu pārskats

Komponente
1. scenārijs 2. scenārijs

esošā 
situācija

jaunā 
situācija

esošā 
situācija

jaunā 
situācija

Kopējās investīcijas, tūkst. eiro n/a 594 n/a 3 304

Katla iekārta, tūkst. eiro n/a 221 n/a 1 281

Kurināmā uzglabāšanas un padeves 
sistēmas, tūkst. eiro

n/a 176 n/a 961

Dūmgāzu kondensators, tūkst. eiro n/a 60 n/a 300

Iekārtu uzstādīšana, tūkst. eiro n/a 137 n/a 762

Kurināmā izmaksas, tūkst. eiro gadā 160 53 713 270

Kurināmā patēriņš, tonnas gadā 288 4 425 1 398 22 525

Personāla izmaksas, tūkst. eiro gadā 7 14 14 22

Vides izmaksas, tūkst. eiro gadā 17 0 78 0

Radītās CO2 emisijas, tonnas gadā 719 0 3267 0

Investīciju izmaksas, tūkst. eiro gadā n/a 30 n/a 165

Citas izmaksas, tūkst. eiro gadā 5 15 10 20

Ražošanas izmaksas kopā,  
tūkst. eiro gadā

189 107 815 472

5.8. tabula
Ekonomiskās analīzes pieņēmumi, %

Svērtā kapitāla cena jeb diskonta likme 8 

Personāla izmaksu pieaugums 5 

Kurināmā izmaksu pieaugums 3 

CO2 izmaksu pieaugums 1 
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Alternatīvu izvērtēšanai papildus tiek izmantotas arī citas ekonomis-
kās analīzes metodes  – tīrā pašreizējā vērtība (NPV) un iekšējā peļņas 
likme (IRR). Projekta tīrā pašreizējā vērtība ļauj iegūt visapkopojošāko 
investēšanas rezultāta statistiku, proti, tā galaefektu absolūtā formā. Ar 
tīro pašreizējo vērtību tiek saprasta starpība starp tīrās naudas plūsmas 
pašreizējo vērtību investīciju projekta ekspluatācijas periodā un tā reali-
zācijas investīciju patēriņu.

Ņemot vērā kurināmo cenu izmaiņas un globālās attīstības tenden-
ces, tiek pieņemts, ka ar katru gadu pieaugs gan kurināmā cena, gan per-
sonāla darba algas, gan CO2 emisiju cena.

5.13. attēlā redzamas abu analizēto scenāriju pašreizējās naudas 
plūsmas vērtības izmaiņas pieņemtajā iekārtu ekspluatācijas periodā 
20 gados.

5.9. tabulā ir redzams, ka 1. scenārijā projekta diskontētais atmak-
sāšanās laiks ir 6 gadi, bet otrajā scenārijā – 9 gadi. Rezultējošā 
NPV vērtība 1. scenārijā sasniedz 272 tūkst. eiro, bet 2. scenārijā – 
789 tūkst. eiro. Abos scenārijos iekšējās peļņas norma jeb IRR vērtība 
ir negatīva.

5.13. att. Analizēto scenāriju PV vērtības izmaiņas 20 gadu periodā.
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5.9. tabula
Ekonomiskās analīzes rezultāti

Rādītājs 1. scenārijs 2. scenārijs

Vienkāršais atmaksāšanās laiks, gadi 5 7

Diskontētais atmaksāšanās laiks, gadi 6 9

NPV, tūkst. eiro 272 789

IRR, % -1 -9

5.5.5. Saules elektroenerģijas integrēšana 
Lai nosegtu zivju pārstrādes uzņēmumu elektroenerģijas patēriņu 

gan ražošanas, gan administratīvajām vajadzībām, tiek izvērtēta saules 
PV paneļu uzstādīšana. Alternatīvā tiek pieņemts, ka uz ražošanas ēku 
jumtiem tiktu uzstādīti monokristāliskie PV paneļi ņemot vērā visus 
optimālas novietošanas priekšnosacījumus (virziens, leņķis, jumta 
konstrukciju stiprība u.tml.). Aprēķinos tiek pieņemts, ka uzstādīto sau-
les paneļu vidējā efektivitāte ir 17 %, kas ar katru gadu samazinās par 
0,5 %. 

Uzstādīto paneļu jaudu nepieciešams pielāgot uzņēmumu vidējajam 
elektroenerģijas patēriņam. Pēc piesārņojošās darbības atļaujās norā-
dītās informācijas, zivju pārstrādes uzņēmumu elektroenerģijas patē-
riņš svārstās no 34 MWh līdz 3310 MWh gadā. Līdz ar to, aprēķinā tiek 
pieņemts vidējs elektroenerģijas patēriņš – 1035 MWh. Ņemot vērā, ka 
Latvijā saules radiācija pieaug vasaras periodā, būtiski noteikt arī uzņē-
mumu patēriņa sadalījumu pa mēnešiem. 5.14. attēlā norādīts vidējs 
elektroenerģijas patēriņš, balstoties uz konkrēta zivju pārstrādes uzņē-
muma patēriņa procentuālo sadalījumu pa mēnešiem. 

1. scenārijā tiek pieņemts, ka uzstādīto saules paneļu jauda ir 
nedaudz lielāka par 310 kW un uzstādīto paneļu laukums – 1840 m2. 
2. scenārija gadījumā tiek izvērtēta iespēja, ka tiek uzstādīta lielākas jau-
das saules elektrostacija (510 kW, 3000 m2), un saules elektroenerģija, 
kas paliek pāri pēc uzņēmuma pašpatēriņa segšanas, tiktu izmantota 

5.14. att. Uzņēmumu vidējais elektroenerģijas patēriņš un saražotā saules 
elektroenerģija pie dažādām uzstādītajām jaudām.
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siltuma slodzes segšanai, izmantojot elektrisko boileri. Šāds tehnolo-
ģiskais risinājums izvēlēts kā piemērots tādēļ, ka saules elektroenerģi-
jas pārpalikuma nodošana tīklā pie esošajiem tirgus nosacījumiem nav 
ekonomiski pamatota – tas rada projekta sadārdzinājumu, bet iepirktās 
elektroenerģijas cena ir zemāka par siltumenerģijas izmaksām.

Lai aprēķinātu saražotās saules elektroenerģijas daudzumu, 
izmantoti trīs gadu vidējie summārās saules radiācijas dati piezemē 
Rīgā [19]. 5.10. tabulā var redzēt, ka 1. scenārijā saules elektrostacija 
saražotu 313 MWh elektroenerģijas, bet 2. scenārijā – 510 MWh elek-
troenerģijas. Pieņemot, ka uzņēmumu vidējais elektroenerģijas tarifs 
ir 140 eiro/ MWh, 1. scenārijā ar saules elektroenerģijas ražošanu 
tiktu ietaupīti 43 tūkst. eiro, bet otrajā scenārijā – 61 tūkst. eiro gadā. 

5.10. tabula
Pārskats par saules elektrostaciju scenārijiem

1. scenārijs 2. scenārijs

Saules elektrostacijas jauda, kW 313 510

Saules paneļu lakums, m2 1840 3000

Saules paneļu vidējā efektivitāte, % 0,17

Summārā globālā saules radiācija piezemē, kWh/m2 gadā 989

Patērētā saules elektroenerģija, MWh gadā 309 437

Saules elektroenerģijas pārpalikums, MWh gadā 0 68

Novērstās CO2 emisijas, tCO2 gadā 17 24

Elektroenerģijas tarifs, eiro/MWh 140

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas, eiro/MWh 57

Elektroenerģijas izmaksu samazinājums, tūkst. eiro gadā 43 61

Kurināmā izmaksu samazinājums, tūkst. eiro gadā n/a 4

Vides izmaksu samazinājums, tūkst. eiro gadā 0,4 1

5.11. tabula
Pārskats par saules elektrostaciju izmaksām [20]

1. scenārijs 2. scenārijs

Saules paneļu īpatnējās izmaksas, eiro/kW 454 453

Elektrisko komponenšu un invertora izmaksas 303 302

Elektriskā boilera izmaksas, eiro n/a 3000

Montāžas un stiprinājumu izmaksas, % 40 

Kopējās izmaksas, tūkst. eiro 331 542

2. scenārijā papildu ietaupījumu radītu aizvietotā kurināmā izmaksas – 
aptuveni 4 tūkst. eiro gadā.

Novērtējumā tiek aprēķināts arī potenciālais ieguvums apkārtējai 
videi kā novērsto CO2 emisiju apjoms. 1. scenārijā tiek pieņemts, ka visa 
ar saules paneļiem saražotā elektroenerģija aizstātu elektroenerģijas 
patēriņu no tīkla (CO2 emisiju faktors – 0,056 tCO2/MWh) [20]. Otrajā 
scenārijā tiktu aizstātas gan elektroenerģijas ražošanas emisijas, gan 
neliela daļa kurināmā emisiju siltumenerģijas ražošanai (pieņemot, 
ka tiktu aizstāta sašķidrinātās naftas gāzes izmantošana, CO2 emisiju 
faktors 0,227 tCO2/MWh). Pie vidējās CO2 emisiju cenas, potenciālais 
vides ietaupījums 1. scenārijā ir 400 eiro, bet otrajā scenārijā aptuveni 
900 eiro gadā.

Būtiskākais aspekts saules enerģijas izmantošanā ir uzstādāmo teh-
noloģiju izmaksas.  5.11. tabulā redzams izdarīto pieņēmumu pārskats 
par saules paneļu, elektrisko komponenšu, strāvas invertora, stiprinā-
jumu un montāžas īpatnējajām izmaksām, kas balstītas uz tirgū esošo 
tehnoloģiju cenām. Kopējās izmaksas 1. scenārijā sasniedz 331 tūkst. 
eiro, bet 2. scenārijā – 542 tūkst. eiro.

Ekonomiskajā izvērtējumā tiek izmantoti dažādi pieņēmumi par 
energoresursu cenām un to izmaiņām, svērtā kapitāla cenu u.c. Tiek 
pieņemts, ka nolietojuma dēļ, pakāpeniski samazinātos arī ar saules 

5.12. tabula
Ekonomiskās un vides analīzes pieņēmumi

Pieņēmums Vērtība, %

Saražotās saules elektroenerģijas samazinājums gadā 0,5 

Svērtā kapitāla cena jeb diskonta likme 8 

Personāla izmaksu pieaugums gadā 5 

Kurināmā izmaksu pieaugums gadā 3 

Elektroenerģijas tarifa pieaugums gadā 3 

CO2 izmaksu pieaugums gadā 1 

5.13. tabula
Ekonomiskās analīzes rezultāti

Rādītājs 1. scenārijs 2. scenārijs

Vienkāršais atmaksāšanās laiks, gadi 8 8

Diskontētais atmaksāšanās laiks, gadi 10 11

NPV, tūkst. eiro 520 781

IRR, % –3 –6 
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5.15. att. Analizēto scenāriju PV vērtības izmaiņas 20 gadu periodā.

paneļiem saražotās elektroenerģijas daudzums. Visi pieņēmumi apko-
poti 5.12. tabulā.

5.12. tabulā redzamas pašreizējās vērtības naudas plūsmas izmaiņas 
saules paneļu ekspluatācijas laikā, ņemot vērā iepriekš minētos pieņē-
mumus par izmaksām un potenciālo ietaupījumu. 5.15. attēlā parādīta 
analizēto scenāriju PV vērtības izmaiņas 20 gadu periodā.

Abu scenāriju ekonomiskās analīzes rezultāti apkopoti 5.13. tabulā.
5.13. tabulā redzams, ka 1. scenārijā projekta diskontētais atmak-

sāšanās laiks ir 10 gadi, bet otrajā scenārijā – 11 gadi. Rezultējošā NPV 
vērtība 1. scenārijā sasniedz 520 tūkst. eiro, bet 2. scenārijā – 781 tūkst. 
eiro. Abos scenārijos iekšējās peļņas norma jeb IRR vērtība ir negatīva.

5.5.6. Siltuma atgūšanas tehnoloģiju integrēšana
Zivju pārstrādes procesos nepieciešams gan augsta potenciāla sil-

tums (kūpināšanai, izejvielu termiskajai apstrādei, konservu kārbu ste-
rilizācijai), gan zema potenciāla siltumenerģija (izejvielu atkausēšanai 
un mazgāšanai, karstā ūdens sagatavošanai un apkures vajadzībām). 
Siltumenerģija tiek piegādāta gan kā karstais ūdens vai gaiss, gan tvaika 
veidā.

Ņemot vērā, ka ražošanas uzņēmumos sastopamas izejošās un ieejo-
šās plūsmas ar dažādiem temperatūras līmeņiem, tiek pieņemts, ka 
šīs plūsmas iespējams daļēji nosegt savstarpējās siltumapmaiņas ceļā. 
Piemēram, priekšsildot karsto ūdeni vai kurtuvē ievadīto gaisu ar aiz-
ejošajām dūmgāzēm no katlu mājas vai kūpināšanas kamerām. Atgūtu 
siltumenerģiju nepieciešamības gadījumā būtu iespējams arī pārdot ārē-
jiem patērētājiem. 
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Lai precīzi noteiktu šādu procesu salāgošanas potenciālo siltumener-
ģijas ietaupījumu, nepieciešams detalizēts konkrēta uzņēmuma plūsmu 
izvērtējums, nosakot plūsmu apjomu konkrētos laika periodos, kas 
konkrētajā pētījumā nav pieejams. Lai novērtētu vispārīgo ekonomisko 
potenciālu zivju pārstrādes uzņēmumos no siltuma plūsmu salāgošanas 
un siltuma atgūšanas, tiek pieņemts, ka iespējams atgūt aptuveni 10 % 
no kopējā siltumenerģijas patēriņa [21]. 

Analizējot lielāka mēroga zivju konservu ražotājus, kuru vidējais  
siltumenerģijas patēriņš ir aptuveni 14 GWh gadā, potenciālais siltum-
enerģijas ietaupījums sasniegtu 1,4 MWh gadā. Kā kurināmo izmanto-
jot sašķidrināto naftas gāzi, potenciālais kurināmā ietaupījums būtu 
140 tonnas gadā, kas ir vairāk nekā 70 tūkst. eiro kurināmā izmaksu 
izteiksmē. Samazinot kurināmā (sašķidrinātās naftas gāzes) patēriņu, 
siltumenerģijas ražošanai attiecīgi par 402 tonnām gadā samazinātos 
arī radītās SEG emisijas. Pie vidējās CO2 emisiju cenas, potenciālais vides 
ietaupījums būtu aptuveni 9,5 tūkst. eiro gadā.

Potenciālās izmaksas saistītas ar siltummaiņa, akumulācijas tvertnes 
un attiecīgās apsaistes sistēmas uzstādīšanu. Siltummaiņa izmaksas 
galvenie ietekmējošie parametri ir nepieciešamā plūsmu temperatūru 
starpība un siltumapmaiņas laukums. Pieņemts, ka uzstādītās sistē-
mas jauda būtu 400 kW. Pie attiecīgajiem pieņēmumiem, kas apkopoti 
5.14. tabulā, tika noteikts, ka projekta kopējās izmaksas sasniegtu aptu-
veni 184 tūkst. eiro.

Ekonomiskā analīze veikta, balstoties uz iepriekšējās nodaļās aprak-
stītajiem pieņēmumiem par kurināmā un CO2 emisiju cenu izmaiņām, 
diskonta likmi u.c.

5.16. attēlā redzamas pašreizējās naudas plūsmas vērtības izmaiņas 
pieņemtajā iekārtu ekspluatācijas periodā 20 gados.

5.14. tabula
Izmaksu pieņēmumi un aprēķinātās vērtības

Izmaksu pozīcija Vērtība

Īpatnējās siltummaiņa izmaksas, eiro/kW 100

Īpatnējās akumulācijas tvertnes izmaksas, eiro/kWh 10

Apsaistes izmaksas, % 50 

Montāžas izmaksas, % 40 

Siltummainis, tūkst. eiro 40

Akumulācijas tvertne, tūkst. eiro 48

Apsaistes izmaksas, tūkst. eiro 34

Uzstādīšanas izmaksas, tūkst. eiro 31
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5.15. tabulā parādīti ekonomiskās analīzes rezultāti – pie izdarīta-
jiem pieņēmumiem par potenciālo ietaupījumu un izmaksām, projekta 
diskontētais atmaksāšanās laiks ir 3 gadi. Rezultējošā NPV vērtība  
sasniedz 619 tūkst. eiro, bet iekšējās peļņas norma ir 28 %.

Veiktā Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumu analīze liecina, ka lie-
lākā daļa no apskatītajiem uzņēmumiem nodarbojas ar zivju konservu 
ražošanu. Pārsvarā zivju konservu ražotāji ir nelieli uzņēmumi un gadā 
pārstrādā mazāk nekā 5000 tonnu svaigu vai saldētu izejvielu. Aptu-
veni 27 % no apskatītajiem uzņēmumiem nodarbojas ar saldētu zivju 
produktu ražošanu, kur lielāko enerģijas patēriņu veido dzesēšanas un 
saldēšanas iekārtas. 

Lielākajā daļā no apskatītajiem uzņēmumiem uzstādīto katlu jauda 
nepārsniedz 5 MW. Pārsvarā siltumenerģiju ražo, izmantojot dabasgāzi, 
sašķidrināto naftas gāzi,  dīzeļdegvielu un mazutu. Mazākie zivju kon-
servu ražotāji siltuma ražošanai lielākoties izmanto koksni – koksnes 
granulas un šķeldu. 

Lai paaugstinātu siltuma avota izmaksu un enerģijas patēriņa efek-
tivitāti, potenciālie energoefektivitātes pasākumi meklējami trīs dažā-
dos virzienos – kurināmā nomaiņā, siltuma ražošanas efektivitātes 

5.16. att. Analizēto scenāriju PV vērtības izmaiņas 20 gadu periodā.
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5.15. tabula
Ekonomiskās analīzes rezultāti

Parametrs Vērtība

Vienkāršais atmaksāšanās laiks, gadi 2

Diskontētais atmaksāšanās laiks, gadi 3

NPV, tūkst. eiro 619

IRR, % 28 

paaugstināšanā un siltuma patēriņa samazināšanā. Visās no analizēta-
jām alternatīvām tiek sasniegts vides ietaupījums, samazinot fosilā kuri-
nāmā patēriņu un radīto siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Kā viena no attīstības alternatīvām apskatīta uzņēmuma sadedzi-
nāšanas iekārtu nomaiņa, uzstādot šķeldas apkures katlu ar dūmgāzu 
kondensatoru. Pārejot no fosilo kurināmo izmantošanas uz šķeldu, kopē-
jās siltumenerģijas ražošanas izmaksas samazinās par aptuveni 40 %. 
Mazas jaudas katlu scenārijā projekta diskontētais atmaksāšanās laiks 
ir 6 gadi un rezultējošā NPV vērtība sasniedz 272 tūkst. eiro. Lielākas 
jaudas iekārtu scenārijā diskontētais atmaksāšanās laiks ir 9 gadi, bet 
rezultējošā NPV vērtība 789 tūkst. eiro.

Lai nosegtu zivju pārstrādes uzņēmumu elektroenerģijas patēriņu 
gan ražošanas, gan administratīvajām vajadzībām, tiek izvērtēta saules 
PV paneļu uzstādīšana. Alternatīvā tiek pieņemts, ka uz ražošanas ēku 
jumtiem tiktu uzstādīti monokristāliskie PV paneļi. 1. scenārijā tiek 
pieņemts, ka uzstādīto saules paneļu jauda būtu nedaudz lielāka par 
310 kW. Otrā scenārija gadījumā tiek izvērtēta iespēja, ka tiek uzstādīta 
lielākas jaudas saules elektrostacija (510 kW), un saules elektroenerģija, 
kas paliek pāri pēc uzņēmuma pašpatēriņa segšanas, tiktu izmantota sil-
tuma slodzes segšanai. 1. scenārijā projekta diskontētais atmaksāšanās 
laiks ir 10 gadi, bet otrajā scenārijā – 11 gadi. Rezultējošā NPV vērtība 
1. scenārijā sasniedz 520 tūkst. eiro, bet 2. scenārijā – 781 tūkst. eiro.

Zivju pārstrādes uzņēmumos identificējami daudzi ražošanas pro-
cesi, kuros iespējams atgūt patērēto siltumenerģiju un to lietderīgi 
izmantot. Lai novērtētu vispārīgo ekonomisko potenciālu zivju pārstrā-
des uzņēmumos no siltuma plūsmu salāgošanas un siltuma atgūšanas, 
tiek pieņemts, ka iespējams atgūt aptuveni 10 % no kopējā siltumener-
ģijas patēriņa. Potenciālās izmaksas saistītas ar siltummaiņa, aku-
mulācijas tvertnes un attiecīgās apsaistes sistēmas uzstādīšanu. Pie 
izdarītajiem pieņēmumiem par potenciālo ietaupījumu un izmaksām 
projekta diskontētais atmaksāšanās laiks ir 3 gadi. Rezultējošā NPV vēr-
tība sasniedz 619 tūkst. eiro, bet iekšējās peļņas norma ir 28 %.

5.5.7. Saules enerģijas izmantošana saldēšanas iekārtām
No saules PV paneļiem iegūto elektroenerģiju ir iespējams izmantot, 

lai nodrošinātu konkrētus ražošanas procesus. Šajā piemērā tiks apska-
tītas saražotās elektroenerģijas izmantošana, lai darbinātu elektrisko 
kompresoru, kas nepieciešams saldēšanas iekārtu darbināšanai.

Pirmajā gadījumā saules enerģijas PV paneļi ražo elektroenerģiju, 
kas savukārt darbina parasto elektriskās kompresijas sistēmu. Beztīkla 
sistēmās jāizmanto akumulators, lai nosegtu laika periodus, kad saules 
gaismas ir maz vai tās nav vispār. Tomēr sistēmās, kas savienotas ar 
tīklu, akumulatora izmantošanai nav nekādas tehniskas vai ekonomiskas 
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nozīmes. Šādos gadījumos elektroenerģiju no tīkla patērē dzesēšanas 
sistēma un ievada tīklā ar PV paneļiem. 

Uz zivju ādas, žaunās, asinsvados, kā arī zarnās atrodas mikroorga-
nismi. Kamēr zivis ir dzīvas, dabiskais aizsardzības mehānisms neļauj 
mikroorganismiem sabojāt zivju kvalitāti. Kad tās ir nozvejotas, ļoti 
ātri sāk bojāties zivju audi, rodas nepatīkama smaka, garša, tekstūra un 
izskats, tādējādi samazinot to kvalitāti. Jo augstāka ir apkārtējās vides 
temperatūra, jo ātrāk sālsūdens un saldūdens produkti bojājas. Fermen-
tatīvos, mikrobioloģiskos un ķīmiskos procesus ir iespējams ievērojami 
palēnināt, zivis sasaldējot un uzglabājot zem to sasalšanas temperatūras. 
Lai baktērijas augtu un vairotos un varētu norisināties ķīmiskie procesi, 
ir nepieciešams ūdens, bet, sasaldējot zivis zemā temperatūrā, tas tiek 
pārvērsts ledū, tāpēc organismi nevar to izmantot reprodukcijas proce-
siem, kā arī šāds ūdens nepiedalās ķīmiskajās reakcijās.

5.17. attēlā parādīts sasaldēta ūdens procentuālais apjoms zivī atka-
rībā no temperatūras. Kā redzams, pazeminoties temperatūrai, sasal-
dētā ūdens procentuālais apjoms pieaug, bet pat –18 °C temperatūrā 
zivī ir sastopams pavisam neliels ūdens daudzums, tāpēc, jo zemāki būs 
grādi, jo ilgāk varēs uzglabāt jūras veltes. Sasaldējot nozvejoto lomu, ir 
iespējams iznīcināt 50–90 % no zivī esošajām baktērijām. Tomēr jāņem 
vērā, ka kādas baktēriju populācijas var izdzīvot saldēšanas un uzgla-
bāšanas procesā, jo, ja zivis nesasaldē ātri, tās var pielāgoties jaunajiem 
apstākļiem, un, atrodoties zem sasalšanas temperatūras noteiktu laiku, 
zivs tomēr var sākt bojāties, kā arī pēc atkausēšanas var atsākt augšanas 
un vairošanās procesus [14], [8], [20], [39].

5.16. tabulā parādīta pikšas jeb šelzivs saldēšanas un uzglabāšanas 
ietekme uz baktēriju skaitu. Pirms svaigas zivs saldēšanas tika noteikts, 
ka paraugā, kas svēra vienu gramu, atradās divdesmit pieci tūkstoši bak-
tēriju, bet pēc saldēšanas to skaits samazinājās vairāk nekā sešpadsmit 

5.17. att. Sasaldētā ūdens procentuālais apjoms zivī atkarībā no 
temperatūras [39].
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reizes. Ievietojot paraugu telpā, kuras temperatūra ir –18 °C, un to uzgla-
bājot, baktēriju skaits aizvien vairāk samazinājās, līdz sasniedza nulli, 
tomēr pēc divpadsmit mēnešiem tika novērots, ka organismi ir atsākuši 
augt un vairoties. Pētot nedaudz bojātas un bojātas pikšas paraugu, tika 
novērots, ka baktēriju skaits uz vienu zivs gramu tieši pirms saldēšanas 
ir divdesmit un četri simti astoņdesmit reizes lielāks. Arī šajos eksperi-
mentos mikroorganismu skaits pēc saldēšanas un uzglabāšanas laikā 
samazinājās, tomēr gada laikā nesasniedza nulles vērtību [39].

Saules enerģijas izmantošana ir videi draudzīgs enerģijas veids, ko 
ir iespējams izmantot gan kā elektroenerģiju, gan kā siltumenerģiju. 
Apskatot parametrus, kas  jānodrošina, veicot saldēšanu, ir iespējams 
paredzēt, vai saules paneļu izmantošana atmaksāsies.

5.5.8. Saules enerģijas izmantošana dzesēšanas sistēmā
Aizvien biežāk tirgū parādās tehnoloģijas, kas izmanto alternatīvos 

energoresursus. Galvenā šīs tehnoloģijas priekšrocība ir iespēja samazi-
nāt fosilo energoresursu patēriņu, kas rada kaitējumu videi un cilvēkam. 
Tāpēc zinātnieki ir arī pievērsuši uzmanību, kā būtu iespējams izmantot 
alternatīvos energoresursus saldēšanas sistēmās.

Otrajā gadījumā termālie saules kolektori rada karsto ūdeni, savu-
kārt karstais ūdens tiek izmantots siltuma dzesēšanas cikla vadīšanai. 
Šajā gadījumā elektrību neražo, bet to, ko ražo periodos bez dzesēšanas 
vajadzības, var izmantot apkures un karstā ūdens vajadzībām, kas vis-
svarīgāk ir ziemas laikā [26].

Viena no vispazīstamākajām metodēm ir absorbcijas dzesēšanas sis-
tēma, kurai siltumenerģiju absorbenta un darba vielas atdalīšanai ražo 
Saule. Šādai sistēmai ir zemāks cikla veiktspējas koeficients jeb COP 
(no angļu val. coefficient of performance), mazāka aukstumražība, kā arī 

5.16. tabula
Pikšas saldēšanas un uzglabāšanas ietekme uz zivī esošo baktēriju skaitu [39]

Baktēriju skaita noteikšanas 
brīdis

Baktēriju skaits uz 1 gramu zivs

Svaigs 
paraugs

Paraugs no nedaudz bojātas, 
neilgi stāvējušas zivs

Paraugs no 
bojātas zivs

Tieši pirms saldēšanas 25 000 500 000 12 000 000

Tieši pēc saldēšanas 1 500 28 000 950 000

Pēc tam, kad paraugs 1 mēnesi 
tika uzglabāts -18 °C

900 16 000 430 000

Pēc tam, kad paraugs 12 
mēnešus tika uzglabāts -18 °C

600 11 000 270 000
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salīdzinājumā ar ierastajām tvaika kompresijas saldēšanas sistēmām tās 
uzstādīšanas izmaksas ir lielas, tomēr apsaimniekošanas un uzturēšanas 
izmaksas ir mazākas, sistēma nerada troksni un vibrācijas, kā arī ir vien-
kārša un viegli kontrolējama. Viens no piemēriem ir litija bromīda (LiBr) 
un ūdens (H2O) absorbcijas dzesēšanas sistēma, kas parādīta 5.18. attēlā. 
Tās darbības princips ir šāds: absorberā, kurā jau atrodas litija bromīds 
(absorbents), ieplūst ūdens tvaiki (darba viela), kas nāk no iztvaikotāja; 
pēc tam sūknis transportē maisījumu cauri siltummainim uz ģeneratoru, 
kurā ar saules siltuma palīdzību LiBr tiek atdalīts no H2O; turpinājumā 
absorbents izplūst siltummainī un atdod siltumu maisījumam, kas plūst 
uz ģeneratoru, un tālāk, izplūstot cauri izplešanās vārstam, samazina 
spiedienu un atgriežas absorberā; darba vielas tvaiki pēc ģeneratora 
nonāk kondensatorā, kur pārvēršas šķidrumā; pēc tam ūdenim tiek 
samazināts spiediens un tas ieplūst iztvaikotājā, kur uzņem dzesējamā 
objekta siltumenerģiju. Sildīšanas kontūra darbība ir šāda: siltumnesējs, 
atrodoties kolektorā, uzņem saules siltumenerģiju; pēc tam tas plūst uz 
ģeneratoru, kur atdod siltumu litija bromīda un ūdens maisījumam; tur-
pinājumā siltumnesējs ieplūst uzglabāšanas tvertnē, no kuras ar sūkņa 
palīdzību tiek transportēts uz saules kolektoru. Spānijā uzstādot šādu 
dzesēšanas sistēmu, kur saules kolektoru laukums ir 160 m2 un absor-
bera jauda ir 70 kW, būtu iespējams iegūt 40 kW aukstumražību un 
sa sniegt cikla veiktspējas koeficientu 0,6 [45], [46].

Pievienojot iepriekš minētajai dzesēšanas sistēmai vēl vienu 
siltummaini, ģeneratoru un divus izplešanās vārstus, tiktu iegūta 
dubultā efekta litija bromīda-ūdens absorbcijas dzesēšanas sistēma 

5.18. att. LiBr-H2O absorbcijas dzesēšanas sistēma, kurā izmantots saules 
kolektors [45].
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(5.19. att.). Silšanas kontūrā procesi ir tieši tādi paši kā vienkāršajai 
sistēmai, savukārt dzesēšanas sistēmas darbība ir šāda: no absor-
bera LiBr-H2O maisījums ar sūkņa palīdzību izplūst cauri diviem sil-
tummaiņiem un nonāk ģeneratorā I; ģenerators I no saules kolektora 
nākošo siltumu nodod maisījumam, atdalot komponentus, kā arī kopā 
ar darba vielu aizvada uz ģeneratoru II; absorbents no ģeneratora I 
nonāk siltummainī II, kur atdod siltumu maisījumam, un tālāk, izplūs-
tot caur izplešanās vārstu, nonāk ģeneratorā II; LiBr uzņem siltumu 
no H2O tvaikiem un pēc tam ieplūst siltummainī I, lai atdotu siltumu 
maisījumam; noslēgumā absorbentam tiek samazināts spiediens un 
tas ieplūst absorberā; ūdens temperatūra ģeneratorā II samazinās, 
bet, izplūstot cauri izplešanās vārstam, tā samazinās vēl vairāk, līdz, 
izplūstot cauri kondensatoram, darba viela ir ieguvusi šķidru agregāt-
stāvokli; turpinājumā ūdenim droselējot tiek samazināts spiediens, un 
viela tiek ievadīta iztvaikotājā, kur šķidrums pilnībā pārvēršas tvaikā; 
noslēgumā darba viela ieplūst absorberā, kur kopā ar absorbentu 
izveido maisījumu. Cikla veiktspējas koeficients dubultā efekta LiBr-
H2O absorbcijas dzesēšanas sistēmai var būt pat divas reizes lielāks 
nekā vienkāršajai sistēmai [45].

Abās minētajās dzesēšanas sistēmās aukstumnesēja iztvaikošanas 
temperatūra ir virs 0 °C. Tas nozīmē, ka, izmantojot litija bromīda un 
ūdens maisījumu, šāda iekārta nebūs piemērota, ja produkti jāuzglabā 
zemā temperatūrā. Ja materiāls ir jāsasaldē vai jāuzglabā –20 °C tempe-
ratūrā, tad var izmantot solāro dzesēšanas sistēmu, kurā iekļauts ežek-
tors (sk. 5.20. attēlu) vai ežektors un pārnesumkārba (5.21. attēls).

5.19. att. Dubultā efekta LiBr-H2O absorbcijas dzesēšanas sistēma, kurā izmantots 
saules kolektors [45].
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Solārās dzesēšanas sistēma, kurā iekļauts ežektors, (vienkāršā 
sistēma) darbības princips ir šāds: ģeneratorā esošais aukstumnesējs 
uzņem siltumu no karstā siltumnesēja un kļūst par pārkarsētu tvaiku; 
gāze  augsta spiediena iedarbē, tālāk virzās uz ežektoru, kurā ieplūst 
zema spiediena pārkarsēts tvaiks, kas nāk no iztvaikotāja; ežektorā 
aukstumnesēja plūsmas sajaucas un pēc tam tiek novadītas uz kon-
densatoru, lai atdotu siltumu apkārtējai videi; no kondensatora iziet 
divas plūsmas – pirmā tiek virzīta cauri sūknim, kur tiek paaugstināts 
spiediens, uz ģeneratoru, bet otrā plūst cauri izplešanās vārstam, kur 
tiek samazināts aukstumnesēja spiediens, un nonāk iztvaikotājā, lai 
uzņemtu siltumu no dzesēšanas objekta; no ģeneratora nākošais vēsais 
siltumnesējs tiek ievadīts uzglabāšanas tvertnē, kurā viela noslāņojas 
(tvaiki nostājas augšējos slāņos, bet vēsais šķidrums – apakšējos slāņos); 
pēc tam šķidrums plūst cauri saules kolektoriem, uzņemot siltumener-
ģiju; noslēgumā siltumnesējs atgriežas uzglabāšanas tvertnē, no kuras 
karstie tvaiki ieplūst ģeneratorā, lai atdotu siltumu aukstumnesējam. 
Šādā saldēšanas sistēmā var lietot vairākus aukstumaģentus, piemēram, 
R-141b, R-123, R134a un R600a [47], [48].

Solārā dzesēšanas sistēma ar ežektoru un pārnesumkārbu (uzla-
botā sistēma) strādā šādi: iztvaikotājā aukstumnesējs uzņem siltumu 
no dzesējamā objekta un pēc tam plūst uz papildsprieguma kompre-
soru, kura darbību nodrošina turbīnas paveiktais darbs; turpinājumā 
tvaiki ar zemu spiedienu ieplūst ežektorā, kur saplūst kopā ar pārkar-
sētiem aukstumnesēja tvaikiem, kuriem ir augsts spiediens; pēc tam 
aukstumaģents tiek virzīts cauri kondensatoram, no kura iziet divas 
plūsmas – viena caur izplešanās vārstu nonāk iztvaikotājā, savukārt 

5.20. att. Solārā dzesēšanas sistēma ar ežektoru [47].
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otrai, virzoties cauri sūknim, tiek palielināts spiediens un tā ieplūst 
ģeneratorā, kur uzņem Saules saražoto siltumu; no ģeneratora tvaiki 
plūst uz turbīnu, saražojot enerģiju, kas ar pārnesumkārbas palīdzību 
tiek nodota kompresoram, lai tas varētu paaugstināt tvaiku spiedienu; 
no turbīnas aukstumnesējs ieplūst ežektorā. Šajā saldēšanas sistēmā var 
izmantot tos pašus aukstumaģentus, kas paredzēti vienkāršai sistēmai 
[47].

5.22. attēlā parādīts, kā izmainās solāro dzesēšanas sistēmu cikla 
veiktspējas koeficients dažādās kondensācijas un iztvaikošanas tempe-
ratūrās, ja aukstumnesējs ir R-141b. Salīdzinot ar litija bromīda un ūdens 
absorbcijas dzesēšanas sistēmu, šīm sistēmām COP vērtība ir mazāka, 
tomēr tās var izmantot gadījumos, kad saldētavā nepieciešama vidēji zema 
aukstumnesēja iztvaikošanas temperatūra. Redzams, ka COP vērtība 
palielinās, ja kondensācijas temperatūra samazinās, bet iztvaikošanas 

5.21. att. Solārā dzesēšanas sistēma ar ežektoru un pārnesumkārbu [47].
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5.22. att. COP atkarībā no kondensācijas un iztvaikošanas temperatūras; pa 
labi: vienkāršā sistēma; pa kreisi: uzlabotā sistēma [47].
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temperatūra palielinās. Izmantojot uzlaboto solāro dzesēšanas sistēmu, 
COP ir trīs ar pus reizes lielāks, nekā izmantojot vienkāršo sistēmu, ja 
tiztv.= –20 °C un tkond.=30 °C, savukārt, ja tiztv.=10 °C un tkond.=30 °C, tad COP 
ir gandrīz divas reizes lielāks. Tas nozīmē, ka uzlabotā dzesēšanas sistēma 
ir efektīvāka, kā arī, samazinoties iztvaikošanas temperatūrai, atšķirība 
starp abu sistēmu veiktspējas koeficientu palielinās.

Ņemot vērā to, ka dzesēšanas sistēmas strādā ar saules enerģiju, ir 
pašsaprotami, ka dienas vidū šādu sistēmu aukstumražība būs vislie-
lākā. 5.23. attēlā parādīts, kā mainās aukstumražība dažādās dienas 
stundās, dažādos mēnešos vienkāršai un uzlabotai dzesēšanas sistēmai, 
ja aukstumnesēja kondensācijas temperatūra ir 40 °C un iztvaikošanas 
temperatūra ir 0 °C.

Vislabākie mēneši aukstumenerģijas ražošanai, izmantojot solārās 
dzesēšanas sistēmas, ir jūlijs, augusts un septembris (sistēmas ir uzstā-
dītas Dienvideiropā). Uzlabotā sistēma augustā ap plkst. 13.00 stun-
das laikā ir spējīga saražot gandrīz 12 kWh aukstumenerģijas, kamēr 
vienkāršā dzesēšanas sistēma – tikai 4 kWh. Tas liek secināt, ka solārā 
dzesēšanas sistēma, kas ir papildināta ar kompresoru, turbīnu un pārne-
sumkārbu, ir efektīvāka nekā vienkāršā dzesēšanas sistēma [47].

Saldēšanas sistēmas, kurās kā enerģijas avotu izmanto Sauli, nav 
piemērotas zivju vai citu produktu saldēšanai, jo salīdzinājumā ar amon-
jaka divpakāpju tvaika kompresijas vai CO2-NH3 kaskādes saldēšanas 
sistēmām, tām ir ievērojami zemāks cikla veiktspējas koeficients. Tomēr 
solārās dzesēšanas sistēmas varētu izmantot atkausētu zivju uzglabāša-
nai, piemēram, +5 °C temperatūrā, pirms tās tiek nogādātas uz ražošanas 
līniju, lai izgatavotu konservus vai cita veida produktus.

5.23. attēls. Aukstumražības izmaiņas atkarībā no dienas stundas un mēneša 
vienkāršai un uzlabotai dzesēšanas sistēmai [47].
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5.6. Dūņu un flotācijas pārpalikumu izmantošana 
biogāzes ražošanai un izmantošanai

Zivju pārstrādes rūpniecībai ir raksturīgs liels radīto notekūdeņu un 
to attīrīšanas procesā radušos dūņu un flotācijas pārpalikumu apjoms. 
Lai gan daļa uzņēmumu notekūdeņus paši neapsaimnieko, tomēr tie, kas 
apsaimnieko, var dūņas izmantot tālākai apstrādei. Tradicionālā dūņu 
un flotācijas pārpalikumu apsaimniekošana ir saistīta ar kompostēšanu 
vai apsaimniekošanu dūņu laukos. Viena no zivju pārstrādes uzņēmumu 
darbības uzlabošanas iespējām ir dūņu un flotācijas pārpalikumu izman-
tošana biogāzes ražošanai un tās tālāka izmantošana.

Biogāzes ražošana no dūņu un flotācijas pārpalikumiem ļauj sama-
zināt dūņu apsaimniekošanas izmaksas, jo nodrošina iespēju saražot 
atjaunojamo kurināmo, ko var izmantot kā enerģijas avotu siltuma un 
elektrības ražošanai. Šī atjaunojamā enerģijas avota – biogāzes – izman-
tošana ļauj samazināt zivju pārstrādes rūpnīcas iekārtu izmaksas. 
Rezultātā zivju atkritumi kļūst par vērtīgu resursu, nevis atkritumiem, 
par kuriem jāmaksā [31]. 5.24. attēlā parādīta vienkāršota biogāzes 
ražošanas shēma.

Tipiskas notekūdeņu dūņas sastāv no primārajām dūņām, kas pirm-
reizējās nostādināšanas laikā atdalītas no notekūdeņiem, un bioloģiska-
jām liekajām dūņām no aktīvās dūņu sistēmas. Anaerobā sadalīšanās ir 
piemērota metode dūņu noārdīšanai un stabilizēšanai pirms to galīgās 
apstrādes.

Pēdējos gados liela uzmanība ir pievērsta biogāzes fermentācijas 
procesa uzlabošanai, lai palielinātu tā nozīmi dūņu stabilizēšanā un 
paaugstinātu biogāzes staciju efektivitāti. Viena iespēja, kā uzlabot 
metāna ražību, ir vismaz divu izejvielu izmantošana. Šis process ir 
labi zināms, un tā rezultātā rodas daudz lielāks metāna daudzums, 
kad biogāzes rūpnīcās glicerīnu, pārtikas atkritumus un līdzīga veida 

5.24. att. Biogāzes ražošana no zivju apstrādes notekūdeņu attīrīšanā 
radītajām dūņām.

Ražošanas cehs Attīrīšanas stacija

Notekūdeņi

Attīrītie notekūdeņi

Dūņas
Biogāzes ražošana

Komunālie ūdeņi
 

 



193192

5. piestātne. Efektivitātes uzlabošanas iespējasZIVJU APSTRĀDES EFEKTIVITĀTES CEĻVEDIS 

organiskos atkritumus kombinē ar notekūdeņu dūņām, liellopu un cūku 
mēsliem. Pēdējos gados ir bijuši daudzi veiksmīgi centieni notekūdeņu 
dūņas fermentēt kopā ar vairākiem citiem substrātiem, piemēram, 
sadzīves atkritumiem, dažādas izcelsmes organisko frakciju, biodīzeļ-
degvielas ražošanas glicerīnu, liellopu kūtsmēsliem, cūku mēsliem un 
cietajiem kautuvju atkritumiem [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], 
[39], [40], [41]. 

Zinātniskajā literatūrā ir norādīts, ka augsta metāna satura bio-
gāzes ražošana korelē ar ļoti koncentrētu organisku blakusproduktu 
pievienošanu. Zivju audzēšanas un pārstrādes rūpniecības darbības 
rezultātā veidojas liels organisko atkritumu apjoms. Šie ar organis-
kajām vielām bagātie produkti ir dūņas un flotācijas pārpalikumi. 
Zivju pārstrādes rūpnīcu radītajām notekūdeņu dūņām un flotācijas 
pārpalikumiem ir raksturīgs augsts tauku saturs un suspendēto vielu 
daudzums. Līdz ar to dūņu atūdeņošana ir sarežģīta, jo tās ir visai 
nestabilas. Dūņas ir organiska  masa, kuras ilgstoša uzglabāšana var 
būt saistīta ar noteiktiem sarežģījumiem. Līdz ar to dūņu un flotācijas 
pārpalikumu apsaimniekošanā jāievēro atkritumu apsaimniekošanai 
izvirzītās vides prasības. 

Vidēji lielā sauszemes zivju audzētavā (1000 tonnu barības gadā) 
katru mēnesi var saražot līdz 15 tonnām dūņu (sausnas), kas atbilst 
150 m3 mitru dūņu ar aptuveni 200 g suspendēto vielu (SV) uz kilogramu 
zivju barības [26]. Tomēr dūņas satur ne tikai suspendētās cietās vielas 
un barības vielas, bet arī raksturojas ar lielu ķīmisko skābekļa patē-
riņu (ĶSP). Tāpēc tā vietā, lai dūņas uzskatītu par tīriem atkritumiem, 
tās var izmantot arī kā oglekļa avotu, kas vajadzīgs denitrifikācijai. Nit-
rāti parasti uzkrājas ražošanas ūdenī intensīvas nitrifikācijas dēļ, kas 
rodas biofiltros, nomainot amonjaku pret nitrātiem. Mikroorganismiem, 
kas samazina nitrātu daudzumu (denitrifikatoriem), no dūņām iegūts 
ogleklis ir vajadzīgs kā enerģijas avots reakcijas veikšanai. Šīs priekš-
rocības padara zivju barības dūņas par ideālu līdzsubstrātu anaerobās 
fermentācijas procesam. Nesen veiktie eksperimenti ar kofermentāciju 
zivju audzēšanas dūņu, glicerīna, alus darītavas rauga, sūkalu, sadzī-
ves cieto atkritumu, cūku kūtsmēslu un virtuves atkritumu izmanto-
šanu notekūdeņu dūņu maisījumos liecina par būtisku metāna ražības 
pieaugumu [31]. 

5.6.1. Biogāzes ieguve anaerobās fermentācijas procesā
Šajā sadaļā tiks apskatīti aspekti, kas saistīti ar zivju pārstrā-

des atkritumu anaerobo fermentāciju, un aspekti, kas jāņem vērā, 
modelējot anaerobās fermentācijas procesus biogāzes ieguvei no 
zivju pārstrādes atkritumiem un dūņām un flotācijas pārpalikumu 
izmantošanu.

Anaerobā sadalīšanās jeb fermentācija ir visplašāk pazīstamā bio-
gāzes iegūšanas bioķīmiskā metode. Anaerobās sadalīšanās procesā 
izejvielas vispirms tiek pārveidotas organiskajās skābēs, ūdeņradī un 
oglekļa dioksīdā. Procesa posmu regulēšana ļauj novērst metāna veido-
šanos un ūdeņraža atdalīšanos. Atlikušās organiskās skābes var pārvei-
dot metānā, izmantojot metāna fermentāciju, vai ūdeņradī, izmantojot 
fotofermentāciju.  

Anaerobās fermentācijas process sastāv no saistītiem posmiem, kur 
izejmateriāls tiek sadalīts arvien sīkākās vienībās. Katrā posmā ir iesais-
tītas īpašas grupas mikroorganismi, kuri secīgi sadala iepriekšējo posmu 
produktu. 5.25. attēlā ir parādīti četri galvenie procesa posmi: hidrolīze, 
skābju veidošanās jeb acidoģenēze, acetāta veidošanās jeb acetoģenēze 
un metāna veidošanās jeb metanoģenēze. Šajā gadījumā fermentēšanas 
process ir atkarīgs no biomasas sadalīšanai izvēlētajiem mikroorganis-
miem. Biogazifikācijas process ir ļoti atkarīgs no vides un/vai apkārtējās 
vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, pH, C/N attiecības, C/P attie-
cības, daļiņu lieluma, inhibitoriem un substrāta veida.

Anaerobas vides apstākļos dažādi nozīmīgi parametri ietekmē fer-
mentācijas posmu ātrumu un efektivitāti. Ir svarīgi nodrošināt mik-
roorganismiem piemērotus apstākļus. Turklāt jāievēro daži galvenie 
pamatnosacījumi, lai ļautu baktērijām efektīvi sadalīt substrātu. Aps-
tākļi [43], kas jānodrošina, ir: 

1) anaeroba atmosfēra – jāizslēdz gaisa pievade un esamība; 
2) vienmērīga temperatūra; 
3) optimāla barības vielu piegāde; 
4) optimāls un vienmērīgs pH.  
Notekūdeņu dūņas ir nogulsnes, kas attīrīšanas iekārtās radušās, 

apstrādājot sadzīves, komunālos un ražošanas notekūdeņus. Anaerobo 
fermentāciju lieto, lai izstrādātu notekūdeņu primārās un sekundārās 
anaerobās apstrādes attīrīšanas dūņas. Tā ir pasaulē pazīstama un jau 
praksē atstrādāta tehnoloģija, ko izmanto tūkstošiem dažāda veida 

5.25. att. Anaerobās sadalīšanās procesa galvenie posmi [42].
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iekārtās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās visā pasaulē. Notekūdeņu 
dūņām ir līdzīgs metāna potenciāls kā dzīvnieku mēsliem, bet primā-
rās attīrīšanas dūņām ir augstāks metāna potenciāls nekā atkritumu 
radītajām dūņām [43]. Dažādas pirmapstrādes iespējas var izmantot, 
lai palielinātu metāna ieguvumu. Mērķis ir veicināt bakteriālo biomasas 
sadalīšanu un atbrīvot organiskās vielas, lai tās būtu viegli pieejamas 
sekojošajiem anaerobās fermentācijas procesiem, piemēram, mehānis-
kajai sabrukšanai, ķīmiskajai hidrolīzei, termiskajai hidrolīzei un fer-
mentatīvajai sadalīšanai [44]. Lai izvērtētu iespējas iegūt enerģiju no 
notekūdeņu attīrīšanas dūņām, ir jāaplūko to sastāvs. Tās var iedalīt ļoti 
aptuvenās sešu komponenšu grupās [44]:  

 • netoksiski organiskā oglekļa savienojumi (aptuveni 60 % no sau-
sās daļas); 

 • slāpekli un fosforu saturošās sastāvdaļas; 
 • toksiska neorganisko un organisko piesārņotāju daļa, ko sīkāk var 

iedalīt: 
 • smagie metāli (Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg, As), 
 • polihlorbifenili (PHB), 
 • policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO), 
 • dioksīni,
 • pesticīdi, 
 • lineārie alkilsulfonāti, 
 • nonilfenoli u. c.;

 • patogēni un citi mikrobioloģiskie piesārņotāji; 
 • neorganiskie savienojumi, piemēram, silikāti, alumināti, kalciju un 

magniju saturošie savienojumi; 
 • ūdens, kas procentuāli var būt no dažiem procentiem līdz pat 

95 %.
Pamatproblēma notekūdeņu dūņu izmantošanā ir tā, ka visi šie savie-

nojumi ir vienā maisījumā. Ilgtspējīgas darbības ietver vērtīgo sastāv-
daļu atjaunošanu un atkārtotu izmantošanu, līdz minimumam samazinot 
dūņu apstrādes procesu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku un 
dzīvnieku veselību.  

Kofermentācija ir metode, kur anaerobās fermentācijas procesā gal-
veno substrātu kombinē ar vienu vai vairāku citu substrātu nelielām 
daļām, lai uzlabotu biogāzes ražošanu. Šo stratēģiju izmanto, lai līdz-
svarotu fermentējamo vielu maisījumu un samazinātu inhibējošu savie-
nojumu efektivitāti visā anaerobās fermentācijas procesā [45]. Ieteiktā 
C:N optimālā attiecība anaerobās fermentācijas procesā ir robežās no 
20:1 līdz 30:1. Nevienmērīga substrāta maisījumu uzskata par limitē-
jošu faktoru, ko var izmantot pretēju rezultātu iegūšanai. Citos pētīju-
mos ir noteikts, ka aļģu biomasas C:N attiecība var būt robežās no 13:1 
līdz 21:1. Tas nozīmē, ka dūņu pievienošana var sniegt nepieciešamās 

sastāvdaļas, lai optimizētu anaerobās sadalīšanas procesu [44]. Zivju 
pārstrādes uzņēmumu atkritumi ir viens no iespējamajiem papildu 
substrātiem. Tos kombinē arī ar kūtsmēsliem. Lielos daudzumos kūts-
mēslus ģenerē intensīvas dzīvnieku audzēšanas rezultātā. Šo blakus-
produktu uzskata par atkritumu pārvaldības problēmu, jo tuvākajās 
teritorijās izdalās nepatīkamas smakas, pastāv potenciāls palielināt sil-
tumnīcas efektu, eitrofikāciju un patogēnu izplatību [43]. Kūtsmēslu un 
liellopu mēslu vircas izmantošana biogāzes ražošanai ir metode, ko plaši 
izmanto, lai mazinātu šo blakusproduktu negatīvo ietekmi un vienlaikus 
ražotu bioenerģiju. Jēlnaftas glicerīns ir ķīmiskās biodīzeļdegvielas ražo-
šanas blakusprodukts. Straujais biodīzeļdegvielas nozares uzplaukums 
ir radījis glicerīna pārpalikumus, kā rezultātā samazinājušās jēlglicerīna 
cenas un vides problēmas, kas saistītas ar tā iznīcināšanu [45]. Iespējas 
izmantot jēlglicerīnu kā substrātu citu materiālu bioloģiskajai sintēzei 
un kā substrātu biogāzes ražošanai tiek pētītas ar pastiprinātu interesi.

Cieto un šķidro zivju pārstrādes atkritumu sastāvs ir atkarīgs no 
izmantoto zivju sugu sastāva, kas savukārt ir atkarīgs no zivju dzimuma, 
barošanās paradumiem, gadalaika un veselības. Zivju atkritumi ir cieto 
un šķidro atkritumu maisījums. Cietā viela sastāv no zivju audiem un 
kauliem; šķidrā fāze sastāv no asins-ūdens maisījuma, kam ir augsts gan 
proteīnu, gan eļļu sastāvs. Viena no lielākajām problēmām, kas ierobežo 
šāda veida bioloģisko atkritumu izmantošanu, ir to mainīgais raksturs. 
Šie atkritumi satur olbaltumvielas (līdz 60 %), taukus (līdz 20 %) un 
minerālvielas (kalciju un hidroksiapatītu no kauliem). Zivju atkritumu 
plūsma ir bagātīga arī ar palmitīnskābi, oleīnskābi un monopiesātināta-
jām skābēm (22 %).

Esošie pētījumi liecina, ka gan zivju atkritumu fermentācijai, gan 
kofermentācijas ir ievērojams biometāna ražošanas potenciāls. Pētījumi 
par zivju atkritumu anaerobo fermentāciju liecina, ka biometāna ražoša-
nas potenciāls ir no 0,2 CH4 m3/kg līdz 0,9 CH4 m3/kg.

Biogāzes ražošana, izmantojot anaerobo fermentāciju, ietver dažādu 
substrātu izmantošanu ar dažādām īpašībām, tomēr zivju pārstrādes 
atkritumi rada īpašu tehnoloģisku problēmu. Zivju atkritumi, tos fer-
mentējot, izdala daudz amonjaka, kas kavē substrātu sadalīšanos [46]. 
Augsta amonjaka koncentrācija var izraisīt etiķskābes uzkrāšanos. 
Atkarībā no reaktora tipa un organiskās slodzes ātruma tas var kavēt 
procesu, jo īpaši, ja substrātā ir liels daudzums eļļas [47]. Kā risinā-
jums varētu būt divu dažādu substrātu fermentācija. Pašreizējā praksē 
izmanto kofermentāciju, reaktorā kombinējot divus dažādus substrā-
tus (kopsubstrātus), lai palielinātu organisko vielu saturu un tādē-
jādi panāktu lielāku biogāzes ražošanas apjomu. Biogāzes sastāvs un 
iznākums ir atkarīgs no izejvielu un kopsubstrāda tipa, izmantotajām 
pirmapstrādes metodēm utt. Substrāti ar augstu lipīdu saturu un viegli 
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sadalāmiem ogļhidrātiem uzrāda augstāku metāna ražošanas poten-
ciālu, savukārt lignocelulozes materiāli uzrāda zemāku metāna koncen-
trāciju biogāzē. Vienlaicīga fermentācija arī samazina vai izkliedē smago 
metālu saturu digestātā un kopumā uzlabo digestāta sastāvu, lai nodro-
šinātu, ka to bez apstrādes var izmantot kā biomēslojumu. Lai izvairī-
tos no procesa kļūmēm, labā prakse ir veikt izejvielu pirmapstrādi. Tas 
ietvertu, piemēram, ūdens koncentrāciju, lai palielinātu cieto saturu, un 
zivju materiāla hidrolīzi ar augstu olbaltumvielu saturu. Pirmapstrādes 
metožu izmantošana uzlabo substrāta noārdīšanās intensitāti un tādē-
jādi palielina procesa efektivitāti. Lai paātrinātu sadalīšanās procesu, 
var izmantot ķīmiskos, termiskos, mehāniskos vai fermentatīvos proce-
sus, lai gan tas ne vienmēr izraisa biogāzes daudzuma palielināšanos.

5.6.2. Biogāzes izmantošanas iespējas
Biogāzi var izmantot vairākos veidos [48]: 
 • elektroenerģijas ražošanai; 
 • siltumenerģijas ražošanai; 
 • kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai jeb koģene-

rācijā; 

Biogāzes stacijas

 • kā degvielu transportā; 
 • ievadot biometānu dabasgāzes tīklā.

Lai biogāzi varētu ievadīt dabasgāzes tīklā vai izmantot kā transport-
līdzekļu degvielu, tā ir jāattīra, iegūstot biometānu [49].

Viens no vienkāršākajiem biogāzes izmantošanas veidiem ir siltuma 
ražošana tiešās sadegšanas ceļā katlu kurtuvēs, degļos vai degšanas 
kamerās. Šādā veidā iegūto siltumu var izmantot uz vietas stacijas dar-
bināšanas vajadzībām vai arī transportēt pa cauruļvadiem patērētājam 
[50]. Būtisks faktors ir tas, ka apkures vajadzībām nav obligāti nepiecie-
šama uzlabotas kvalitātes biogāze – biogāze nav jāattīra, kā arī piesār-
ņojuma līmenis neierobežo gāzes izmantošanu [51]. Vienīgie kvalitātes 
nosacījumi ir attiecināmi uz biogāzes transportēšanu. Pirms transpor-
tēšanas no biogāzes ir jāatdala ūdens tvaika kondensāts, kā arī biogāzes 
jāattīra no tajā esošajām daļiņām [50], [51]. Biogāzi siltuma ražošanai 
tiešās sadegšanas ceļā plaši izmanto gan attīstības valstīs, kur biogāzi 
ražo mazos, vienai ģimenei paredzētos bioreaktoros, gan arī attīstītajās 
valstīs [50]. 

Efektīvs biogāzes izmantošanas veids ir biogāzes izmantošana koģe-
nerācijā siltuma un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai [52]. Pirms 
biogāzes izmantošanas kombinētās enerģijas ražošanai biogāzi novada 
un no tās atdala ūdens pilienus (biogāze tiek dehidrēta). Lielākajai daļai 
gāzes dzinēju ir noteiktas konkrētas prasības pret biogāzes ķīmiskajiem 
komponentiem – maksimālais sērūdeņraža, halogēnūdeņražu un silok-
sānu daudzums biogāzē. Koģenerācijas stacijas, kuras darbības pamatā 
ir dzinējs, efektivitāte ir līdz pat 90 %, un tā saražo 35 % elektroener-
ģijas un 65 % siltumenerģijas [51]. Viens no būtiskākajiem faktoriem un 
aktuālākajiem jautājumiem gan no enerģijas ražošanas viedokļa, gan no 
ekonomiskā viedokļa ir lietderīgā siltuma izmantošana [50]. Parasti daļu 
saražotā siltuma izmanto pašas stacijas vajadzībām, piemēram, bioreak-
tora sildīšanai, tomēr lielākajā daļā gadījumu atlikušais siltums netiek 
lietderīgi izmantots, kā rezultātā, kopējais no biogāzes iegūtais enerģijas 
apjoms ir neliels un tiek zaudētas vismaz divas trešdaļas enerģijas [50]. 
Lietderīgo siltumenerģiju var izmantot vairākos veidos, piemēram, pašā 
biogāzes ražošanas procesā, lauksaimniecībā un apkurē, kā arī labības 
un koksnes žāvēšanai [50].

Koģenerācijas stacijā var būt izvietota [53]:   
1) gāzes mikroturbīna;   
2) duālās degvielas dzinējs;
3) gāzes-Otto dzinējs.  
Biogāzes mikroturbīna sastāv no kompresora, kā arī no turbīnas, 

gaisa uzsildītāja, sadegšanas kameras un ģeneratora. Lai biogāzi izman-
totu šādā veidā, tā ir jāattīra, kā arī jānovada liekais mitrums [53]. Šādas 
iekārta jauda ir no 30 kW līdz 200 kW. Konstantai iekārtas ekspluatācijai 5.26. att. Biogāzes stacijas.
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ir nepieciešams aptuveni 400 kubikmetru biogāzes dienā. Turbīna un 
gaisa uzsildītājs saskaņā ar literatūras datiem ir izturīgi pret sēru, taču 
kopumā pasaulē vēl nav ilgstošas pieredzes to izmantošanai biogāzes 
ražošanas nozarē [53]. Duālās degvielas dzinēja gadījumā sadegša-
nas kamerā padod zemas kaloritātes biogāzi (ar mazu metāna saturu 
un augstu CO2), kuru var labi saspiest. Iesmidzinot nelielu daudzumu 
eļļas (dīzeļdegvielu vai biodīzeļdegvielu), tiek izraisīta aizdegšanās. 
Tā kā sadegšanas kamerā tiek ievadīta zemas kaloritātes biogāze, šāda 
veida dzinējiem ir augstāks lietderības koeficients nekā parastajiem 
dzinējiem [53]. Gāzes-Otto dzinēja gadījumā tiek sadedzināts iepriekš 
sagatavots maisījums, tomēr šajā gadījumā biogāze ir jāattīra no sēra 
savienojumiem.

Biogāzi var izmantot biometāna ražošanai un tālāk ievadīt dabasgā-
zes tīklā. Šajā gadījumā būtiskākais faktors ir atbilstoša biogāzes kvali-
tāte, kurai jāatbilst dabasgāzes kvalitātei un noteiktajiem standartiem. 
Galvenie kvalitātes standarti ir šādi [54]:  

1) visi sārņi, arī oglekļa dioksīds, ir jāatdala un biogāzes metāna 
saturs ir jāpaaugstina vismaz līdz 95 %;  

2) biogāze jāsaspiež atbilstoši cauruļvadiem nepieciešamajam spie-
dienam, lai biogāzes un dabasgāzes saskares punktā biogāzes 
spiediens būtu augstāks nekā cauruļvados;   

3) biogāzei jāpievieno dabasgāzes sistēmai izmantotie gāzes aroma-
tizētāji (odorizācija);  

4) no biogāzes jāatdala sērūdeņradis, halogēnūdeņradis, amonjaks, 
siloksāni, citi organiskie savienojumi un ūdens tvaiks [51], [54]. 
Vairākās Eiropas Savienības valstīs ir izstrādāti nacionālie stan-
darti biogāzes ķīmiskā sastāva kvalitātes prasībām – oglekļa 
dioksīda saturs, skābekļa, sērūdeņraža saturs, rasas punkts, kā 
arī cieto daļiņu koncentrācija –, kuri ir jāievēro, lai biogāzi ieva-
dītu tīklā. Kvalitātes standartu mērķis ir būtisks faktors, jo ļauj 
izvairīties no gāzes tīkla vai galalietotāju iekārtu bojājumiem un 
piesārņojuma. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības regulām ir izstrādātas vadlīnijas 
dabasgāzes tīkla atvēršanai trešajām pusēm (t. sk. biometāna ražotā-
jiem). Vadlīnijas nosaka, ka visiem biometāna piegādātājiem ir jānodro-
šina garantēta piekļuve gāzes tīklam [55]. Par būtiskāko priekšrocību 
uzlabotās biogāzes ievadīšanai dabasgāzes tīklā var uzskatīt to, ka 
dabasgāzes tīkls savieno biogāzes ražošanas vietu, kas parasti ir 
mazāk apdzīvoti reģioni, ar plašāk apdzīvotām vietām, kur atrodas 
patērētājs. Šādā veidā ir iespējams palielināt biogāzes ražošanu lauku 
reģionos, nesamazinot iespējas efektīvai biogāzes izmantošanai [56]. 
Biogāzes izmantošanas alternatīvu sistēmu efektivitātes un izmaksu 
salīdzināšanas sociāli ekonomiskajā pētījumā, kas veikts projekta 

“Integrēta Latvijas energosistēmas un patēriņa attīstības plānošana, 
ievērojot vides un ekonomikas nosacījumus” ietvaros, kā galveno 
ierobežojošo šķērsli biogāzes padevei tīklā min biogāzes uzlabošanas 
augstās izmaksas, kā arī to, ka biogāzes padevi tīklā ierobežo biogāzes 
ražotņu un uzlabošanas atrašanās vieta, jo tai ir jābūt tuvu dabasgāzes 
infrastruktūrai [57].

Saskaņā ar gāzes iekārtu uzstādīšanas uzņēmuma SIA “Autonams” 
sniegto informāciju pieaug automašīnu skaits, kas tiek darbinātas ar 
gāzi [58]. Tieši šī iemesla dēļ biogāzes izmantošana transporta sektorā 
tiek vērtēta ar augstu potenciālu un ievērojamu sociāli ekonomisko 
pienesumu. Biogāzi var izmantot tādā pašā veidā un tajos pašos trans-
porta līdzekļos kā dabasgāzi (CNG). Turklāt lielākā daļa automašīnu, 
kas izmanto gāzi, ir pārveidoti transportlīdzekļi, kas papildus fosilās 
degvielas sistēmai ir aprīkoti arī ar saspiestas gāzes tvertni un gāzes 
apgādes sistēmu [52]. Izpētot literatūru, var secināt, ka pamatā biogāzi 
transportlīdzekļos var izmantot divos veidos. Viens no tiem ir uzreiz 
pēc biogāzes attīrīšanas, ja degvielas uzpildes stacija atrodas pie biogā-
zes stacijas vai tās tuvumā, pievadot biometānu pa dabasgāzes tīklu uz 
degvielas uzpildes staciju ārpus biogāzes stacijas teritorijas. Alternatīvā 
gadījumā biogāzi var saspiest stacijas teritorijā, iepildīt balonos un ar 
autotransportu nogādāt uz degvielas uzpildes staciju. Abos gadījumos, 
lai biogāzi varētu izmantot kā transportlīdzekļu degvielu, biogāzes kva-
litātei ir jāatbilst dabasgāzes kvalitātei, ko lieto transportlīdzekļos. Lai 
sasniegtu nepieciešamo biogāzes degvielas kvalitāti, līdzīgi kā pirms 
ievadīšanas dabasgāzes tīklā, ir jāveic biogāzes uzlabošana [53]. Būtiskā-
kie soļi un prasības, lai biogāzi varētu izmantot transportlīdzekļos ir:  

1) biogāzes uzlabošana (metāna satura paaugstināšana) jeb biome-
tāna ražošana; 

2) pēc uzlabošanas biogāze ir jāsaspiež; 
3) saspiestā gāze jānogādā līdz patērētājam – vai nu jāievada dabas-

gāzes sadales un pārvades tīklā, vai jāizmanto tērauda vai alumī-
nija kompozītmateriāla baloni zem 200–250 bāru spiediena; 

4) ir jāizveido uzglabāšanas un uzpildes sistēma, kas nodrošina efek-
tīvu padevi uz transportlīdzekli [51].

Biometānam salīdzinājumā ar citiem transportlīdzekļu degvielas 
veidiem ir vairākas būtiskas priekšrocības, piemēram, vides jomā, jo 
kopējās oglekļa dioksīda emisijas būtiski samazinās, kā arī kvēpu emisi-
jas atmosfērā nonāk mazākā daudzumā, pat ja salīdzina ar dīzeļdegvie-
las dzinējiem, kas aprīkoti ar moderniem daļiņu filtriem [51]. Biogāzi kā 
transporta līdzekļu degvielu diezgan plaši izmanto jau vairākās Eiropas 
Savienības valstīs – Zviedrijā, Šveicē, Vācijā, Francijā, Čehijā, Itālijā u.c.

Apskatot zinātnisko literatūru, tika identificēti vairāki pētījumi sais-
tībā ar biogāzes izmantošanas alternatīvām un efektivitāti. Piemēram, 
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Goldings [59] ir veicis pētījumu par to, kurš no diviem biogāzes izman-
tošanas veidiem – koģenerācija vai biometāna ražošana transportam – 
mazās un vidēja lieluma lauksaimniecības biogāzes ražotnēs būtu 
vispiemērotākais Īrijā, un kā tas ietekmētu Direktīvas 2009/28/EK 
noteikto mērķu sasniegšanu [60]. Rezultātā tika konstatēts, ka optimāls 
scenārijs būtu biogāzes ražošana no skābbarības un tās izmantošana 
transporta sektorā. Lai nodrošinātu 12,5 % automašīnu darbināšanu ar 
biometānu, būtu nepieciešami 5 % no valsts lauksaimniecības zemju pla-
tībām. Pēc autora piedāvātā scenārija atjaunojamās enerģijas īpatsvars 
transporta sektorā sasniegtu 11,4 % no enerģijas bruto galapatēriņa 
transportā [59]. Zinātniskajā literatūrā  ir analizēta biogāzes ražošanas 
un izmantošanas veidi no energoefektivitātes viedokļa [60]. Pētījuma 
ietvaros autors ir veicis Vācijā esošo biogāzes sistēmu un tehnoloģiju 
novērtējumu. Rezultāti liecina, ka visefektīvākais biogāzes izmantoša-
nas veids mazajās biogāzes stacijās ir koģenerācija, kurā siltuma pār-
vade uz izmantošanas punktu notiktu ne vairāk kā 2 km attālumā no 
stacijas. Savukārt liela izmēra biogāzes stacijās visefektīvākais biogāzes 
izmantošanas veids ir biogāzes uzlabošana ievadīšanai dabasgāzes tīklā. 
Pēdējā gadījumā ir nepieciešama papildu nelielas jaudas koģenerācijas 
stacija, kura nodrošinātu staciju ar nepieciešamo enerģiju biogāzes ražo-
šanas procesam [60]. Līdzīgi kā Pešls [60], citā pētījumā tiek secināts, ka 
ilgtspējīgākais scenārijs biogāzes izmantošanā ir biometāna ražošana, ja 
stacijas vajadzībām enerģija tiek ražota koģenerācijā [61]. Zviedru pēt-
nieki [62] ir pētījuši, kurš būtu ražošanas izmaksu ziņā visefektīvākais 
biogāzes izmantošanas veids Vesterjētlandes reģionā. Pētījuma rezultātā 
tika noteikti divi potenciālie biogāzes izmantošanas sektori – biogāze 
kā transporta degviela, kā arī biogāze siltuma ražošanai koģenerācijā 
un siltumenerģijas izmantošana centralizētās siltumapgādes vajadzī-
bām. Tika secināts, ka no tehniski ekonomiskā viedokļa reģionā biogāzi 
izdevīgāk izmantot kā transporta degvielu [62]. Lielbritānijā biogāzi 
visplašāk izmanto koģenerācijā, elektroenerģijas un siltumenerģijas 
vienlaicīgai ražošanai. Pētījumā [63] apgalvo, ka biometāna izmantošana 
transporta līdzekļos spēj finansiālā ziņā konkurēt ar biogāzes izmanto-
šanu koģenerācijā, un būtiskākais faktors, kas kavē biogāzes izmanto-
šanu transportlīdzekļos, ir pielāgoto transportlīdzekļu neesamība un 
nepieciešamais finansiālais ieguldījums specializēto transporta līdzekļu 
iegādei un uzturēšanai. Autore apgalvo, ka atbalsts šajā jomā varētu 
būtiski ietekmēt ar biogāzi darbināmo transportlīdzekļu infrastruktūras 
attīstību un radīt ilgtermiņa priekšrocības vides un ekonomiskā ziņā. 
Dzīves cikla analīze ir instruments, ar kura palīdzību var pētīt, kā pro-
dukti un procesi ietekmē vidi, sākot ar izejvielu ieguvi līdz pat brīdim, 
kad produkts kļūst par atkritumu vai tiek pārstrādāts. Veiktajā pētījumā 
[63] par dzīves ciklu liecina, ka vismazākā ietekme uz vidi ir biogāzes 

izmantošanai koģenerācijā, ja tiek izmantoti vismaz 80 % saražotās sil-
tumenerģijas. Ja minētais siltuma izmantošanas efektivitātes rādītājs 
netiek sasniegts, biogāzes izmantošana transporta sektorā ir ar mazāku 
ietekmi uz vidi. Rezultāti liecina arī par to, ka būtisku ietekmi uz vidi 
izraisa metāna zudumi, kas rodas biogāzes uzlabošanas procesā [63]. Kā 
redzams, ir veikti vairāki pētījumi, lai noteiktu, kurš būtu vislabākais 
biogāzes izmantošanas scenārijs. Izmantošanas vērtējumi ir balstīti uz 
dažādiem kritērijiem. Dažos pētījumos ir veikta izmantošanas alterna-
tīvu izvērtēšana pēc ekonomiskajiem kritērijiem, lai noskaidrotu, kurš ir 
izmaksu ziņā visizdevīgākais izmantošanas veids. Citi pētījumi ir veikti, 
lai noskaidrotu, kura izmantošanas alternatīva atstāj mazāku ietekmi uz 
vidi. Ietekmi uz vidi visbiežāk izvērtē ar dzīves cikla analīzes metodi un 
nosakot emisiju ietaupījumu. Savukārt citi pētījumi ir veikti, izmantojot 
tehniskos kritērijus, pēc kuriem nosaka, piemēram, no saražotās enerģi-
jas viedokļa visefektīvāko izmantošanas veidu.
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Kā jau iepriekš minēts, jebkuru 
uzņēmumu ir iespējams attīstīt 
un jebkura attīstība, kas palielina 
uzņēmuma efektivitāti, ir būtiska 
tā konkurētspējas palielināšanā 
[1]. Lai veiktu jebkāda mēroga 
pārmaiņas, ir nozīmīgi sākt ar 
pašu pamatu – biznesa plānu, kas 
pierādīs ne tikai idejas stratēģisko 
nepieciešamību, bet arī ekono-
misko pamatojumu [2]. Izveidojot 
biznesa plānu, tiek skaidri parā-
dīta uzņēmuma dzīvotspēja. Tas 
nepieciešams ne tikai lai piesaistītu 
finansējumu, bet arī lai pats uzņē-
mums spētu sagatavoties dažādiem 
iespējamiem riskiem un izmaiņām 
nākotnē [3]. Turklāt ne vienmēr 

uzņēmumam jāiegulda līdzekļi 
pašam un jāaizņemas finansē-
jums no bankas. Piedāvājot ideju 
profesionāļiem, iespējams kandidēt 
uz trešās puses finansējumu, kas 
atbrīvotu uzņēmumu no dažādiem 
finansiālajiem apgrūtinājumiem un 
riskiem, turklāt šāda veida attīstība 
uz abpusēju izdevību iespējama 
arī tiem uzņēmumiem, kam šādām 
investīcijām trūkst līdzekļu [4]. 
Biznesa plāns ir ļoti nozīmīgs ins-
truments, kas uzņēmumam node-
rēs visu tā pastāvēšanas laiku, jo to 
iespējams nepārtraukti papildināt 
[5]. Tas neļauj novirzīties no mēr-
ķiem un uzņemtā kursa, turklāt, 
veidojot biznesa plānu, uzņēmējs ir 

Lai sāktu īstenot uzlabojumus savā 
uzņēmumā, jāizstrādā biznesa 
plāns ‒ tā būs bāka, kas palīdzēs 
nenovirzīties no pārmaiņu mērķa.
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spiests apzināties ne tikai uzņēmu-
ma reālo dzīvotspēju, bet arī veikt 
tirgus izpēti, konkurentu analīzi, 
nišu, kurā iespējams veiksmīgāk 
pārdot savu produktu, arī piedā-
vāto produktu un paša uzņēmuma 
lielākos draudus, iespējas, pozitī-
vās un negatīvās īpašības, precīzi 
aprēķināt naudas plūsmu, kā arī 
piesaistīt investorus vai pārliecināt 
kreditorus [6], [7]. 
Šajā piestātnē parādīti divi piemēri, 

kur vienā biznesa plānā galve-
nais mērķis ir salīdzinoši nelielas 
investīcijas, lai palielinātu ražoša-
nas efektivitāti, izmantojot visus 
pieejamos resursus, t. sk. blakus-
produktus, kas rodas zivju apstrā-
des procesā, savukārt otra biznesa 
plāna mērķis ir zivju apstrādes uz-
ņēmuma apkures sistēmas moder-
nizācija, kur nepieciešamas lielas 
investīcijas, tāpēc to uz abpusējas 
izdevības pamata veic trešā puse. IE
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6.1. Kā palielināt konkurētspēju,  
veicot salīdzinoši nelielas investīcijas?

Tā kā pārtikas, t. sk. zivju, pārstrāde ir viens no lielākajiem ražoša-
nas sektoriem Latvijā, kas izceļas ar produkcijas augsto kvalitāti, šajos 
procesos rodas arī pietiekami liels daudzums blakusproduktu, kas diem-
žēl bieži vien tiek vienkārši nodoti atkritumu apsaimniekotājam, nevis 
lietderīgi izmantoti ražošanas procesā [8], [9]. Zivju apstrādes blakus-
produktiem piemīt vairākas īpašības, kuru dēļ tos iespējams izmantot 
lietderīgi [10], [11].

Lietderīgi izmantojot esošajā ražošanas procesā radušos blakus-
produktus uzņēmuma ietvaros, būtu iespējams palielināt uzņēmuma 
konkurētspēju, ne tikai ražojot jaunu produktu no esošajām izejvielām, 
iegūstot papildu peļņu par pārdoto, bet arī samazinot izmaksas, kas 
šobrīd rodas, nododot vērtīgas izejvielas atkritumu poligoniem [12], 
[13], [14]. Viens no iespējamiem risinājumiem, ko iespējams ražot no 
zivju apstrādes pārpalikumiem, būtu skābbarība Latvijas lauksaimniecī-
bas dzīvniekiem [15], [16]. 

Ņemot vērā mūsdienu lauksaimniecības specifiku, skābbarība ir 
viens no galvenajiem barības elementiem, kas nepieciešams dzīvnieku 
uzturā visa gada garumā, lai nodrošinātu dzīvniekus ar enerģiju, īpaši 
govis laktācijas periodā [17]. Turklāt skābbarība ir viens no ikdienas 
uztura elementiem, ko ne vienmēr lauksaimnieki paspēj sagatavot visam 
gadam, kā arī tās kvalitātei ir ļoti liela nozīme, jo jebkuram lauksaim-
niekam ir būtiski nodrošināt dzīvniekus ar labāko uzturu, lai tie būtu 
maksimāli produktīvi un veselīgi [18]. Būtiski pieminēt, ka lauksaimnie-
cības sektors Latvijā ir ļoti attīstīts un uzņēmumiem mūsdienu konku-
rences apstākļos ir ievērojams potenciāls attīstīties, par ko liecina veiktā 
SVID (stiprās un vājās puses, iespējas un draudi) analīze, kas parādīta 
6.1. tabulā [19].

Šāda produkta realizācija būtu daudz vienkāršāka to iemeslu dēļ, ka 
līdz šim Latvijas zivsaimniecības nozares uzņēmumi īpaši izcēlušies ar 
savu produktu augsto kvalitāti un labu reputāciju, turklāt jau šobrīd sav-
starpēja vietējo uzņēmumu komunikācija Latvijā izveidojusies kā ierasta 
prakse [8]. Zivju apstrādes rūpniecībai Latvijā, uzlabojot ražošanas efek-
tivitāti un piedāvājot jaunu produktu ražošanu no blakusproduktiem, ir 
reāls potenciāls gan iegūt sev stabilus klientus, gan arī būt pietiekami 
konkurētspējīgiem ar piedāvāto cenu, ņemot vērā to, ka skābbarības 
ražošana tiktu veikta, izmantojot blakusproduktus, nevis iepērkot tos. 
6.1. attēlā redzams, ka skābbarības ražošanas process sastāv no vairā-
kiem posmiem [20]. 
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6.1. tabula 
SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses

• jau veikti lieli kapitālieguldījumi
• augsta produkcijas kvalitāte
• uzkrāta liela darbības pieredze
• pieredzējuši, augsti kvalificēti darbinieki
• ļoti laba reputācija un atpazīstamība
• jau esoša sadarbība un kontakti ar lielveikalu 

ķēdēm, kooperatīviem utt.
• eksports
• strauji pieaugošā populācija rada arvien 

lielāku pieprasījumu pēc pārtikas produktiem
• straujš zivju produktu pieprasījuma kāpums

• nepilnvērtīga resursu izmantošana
• neefektīva, novecojusi, nedroša katlumājas 

ekspluatācija
• fosilā kurināmā izmantošana enerģijas 

ieguvei
• straujš fosilo resursu cenu kāpums

Iespējas Draudi

• tiks izmantoti vietējie energoresursi – 
koksnes šķelda

• lielāka neatkarība no politiskās situācijas 
atjaunojama energoresursa izvēles dēļ

• paaugstināta energoefektivitāte

• lielākas investīcijas salīdzinājumā ar 
tehnoloģijām, kurās izmanto tradicionālo 
fosilo kurināmo, piemēram, gāzi un šķidro 
degvielu

• nepietiekams “zaļās” enerģijas atbalsts
• koksnes šķeldas pieejamība, kā arī cena 

Latvijā ir nestabila, ņemot vērā to, ka lielākā 
daļa šķeldas tiek eksportēta

6.1. att. Skābbarības ražošanas process [21].   

Apstrāde Atkritumu segregācija Malšana Maisīšana

PārdošanaIepakošanaUzglabāšanaSkābes pievienošana

Zivju
atlikumi

Skābe Iepakojums

 

Process sākas ar izejvielas saņemšanu no zivju apstrādes vietām un tās 
samalšanu viendabīgā masā. Masa tiek ievietota konteineros un maisīta. 
Paralēli tiek pievienota organiskā skābe un masa atstāta uz 20 dienām fer-
mentācijai [22]. Pēc tam saturs tiek pildīts konteineros pārdošanai. 

Aprīkojums ražošanai ir salīdzinoši vienkāršs. Skābbarības ražošanai 
no iegūtajiem zivju apstrādes blakusproduktiem nepieciešams: smalci-
nātājs, pumpis, mucas, pH līmeņa mērītājs, organiskā skābe. Produkta 
ražošanas izmaksas ir parādītas 6.2. tabulā.

Skābbarības ražošanas priekšrocība ir tā, ka tās ražošanas procesā 
nav nepieciešams nodrošināt  specializētus apstākļus. Skābbarības 
konteineri jāuzglabā temperatūrā no 5 °C līdz 40 °C, līdz ar to tos var 
izvietot jau esošajās ražošanas telpās, ja tās atbilst nepieciešamajai tem-
peratūrai. Skābbarības ražošanas laikā papildu pakalpojumi no citiem 
sadarbības partneriem nav nepieciešami, tomēr papildu izdevumi varētu 
rasties, jo pieaugs elektroenerģijas patēriņš, kas nepieciešams, lai darbi-
nātu skābbarības ražošanas iekārtas.

Lai nodrošinātu produkta veiksmīgu ieviešanu, ir nepieciešami cil-
vēkresursi. Personālam, kas tiek algots uzņēmumā produkta ražošanai, 
ir jāveic vairāki uzdevumi, piemēram, blakusproduktu malšana, masas 
maisīšana, pH līmeņa pārbaude. Jābūt prasmēm darboties ar pH līmeņa 
mērītāju un malšanas iekārtu, kā arī jābūt izpratnei par pienskābās 
fermentācijas procesu, tādēļ darbinieki pirms darba uzsākšanas ir jāap-
māca. Tika pieņemts, ka darba devēja izdevumi par vienu darbinieku, 
iekļaujot sociālo nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli, darbinieka atal-
gojumu, ir 1118,56 eiro mēnesī.

6.2. tabula
Produkta ražošanai nepieciešamais aprīkojums un izejvielas

Investīciju postenis Summa, eiro

Rūpnieciskās ražošanas smalcinātājs 7 728

Rūpnieciskās ražošanas pumpis 7 465

pH līmeņa mērītājs 47

Izejviela

Organiskā skābe 768

Kopā 16 009

6.3. tabula 
Mainīgās izmaksas uz vienu produkta tonnu

Maksājuma veids Summa, eiro

Organiskā skābe 6,15

Elektroenerģija smalcinātāja darbināšanai 1,35

Elektroenerģija pumpja darbināšanai 0,29

Kopā 7,79
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Pie fiksētajiem maksājumiem tiek pieskaitīta darba samaksa 
(1118,56 eiro) un mārketinga izdevumi, kas mērāmi 17,16 eiro. Pie mai-
nīgajām izmaksām tiek pieskaitītas izmaksas par organisko skābi un 
elektroenerģijas patēriņu (smalcinātājam un pumpim), kopā veidojot 
7,79 eiro uz vienu produkta tonnu. Kopējās mainīgās izmaksas uz vienu 
produkcijas tonnu ir apkopotas 6.3. tabulā.

Līdzsvara punkts
Veicot aprēķinus,  tika noteikts līdzsvara punkts – 35,79 tonnas sara-

žotās produkcijas. Ņemot vērā šo rādītāju, ir iespējams noteikt drošības 
rezervi, salīdzinot ieņēmumu vai pārdodamo vienību apjomu, lai varētu 
segt visas fiksētās un mainīgās izmaksas, kas saistītas ar pārdošanu. Šis 
rādītājs ir veids, kā aprēķināt to, vai jaunā produkta projekts ir rentabls, 
jo tiek ņemti vērā kopējie ieņēmumi un izdevumi.

Pieņemot, ka visa skābbarība (saražota apjomā 125 tonnas mēnesī, 
kur kopējās fiksētās izmaksas ir 1135,72 eiro, savukārt mainīgās izmak-
sas 7,79 eiro uz vienu produkta vienību) tiek pārdota, līdzsvara cena ir 
16,87 eiro par tonnu, kas ir ievērojami mazāka par iepriekš pieņemto 
cenu (6.2. att.).

Kā redzams 6.2. attēlā, jo mazāks kļūst ražošanas apjoms, jo lielāka 
kļūst līdzsvara cena. Svarīgi ir pieminēt,  ka mainīgās izmaksas uz vienu 
produkta vienību nemainās, jo tās veidojas galvenokārt no iekārtām 
patērētās elektroenerģijas un organiskās skābes. Organiskās skābes 
daudzums vienā tonnā neatkarīgi no saražotā apjoma saglabājas 2 % 
apjomā. Tāpat arī nesamazinās izmaksas par patērēto elektroenerģiju, jo 
abu iekārtu jauda apskatīta attiecībā pret maksimālo iespējamo saražoto 
apjomu mēnesī un tā abām iekārtām ir zemākā iespējamā jauda.

6.2. att. Produkta apjoma un līdzsvara cenas attiecība.
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Ja uzņēmums nav pārliecināts, vai iespējams realizēt visu saražoto 
produkciju, var noteikt iepriekš pieņemto cenu, kas ir līdzīga tirgus cenai 
jeb 39,52 eiro par tonnu. Tādā gadījumā līdzsvara apjoms, kāds jāpārdod, 
lai nerastos zaudējumi, ir 35,79 tonnas mēnesī.

Ņemot vērā pieņemto vienas tonnas produkta cenu 39,52 eiro un 
vidējo produkcijas daudzumu mēnesī – 125 tonnas, var izdarīt secinā-
jumu, ka ieņēmumi būtu 4940,00 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. 

6.4. tabula
Skābbarības piedevas produkta pārdošanas prognozētie ieņēmumi un izdevumi 

gada laikā

Ieņēmumi

Pārdošanas apjoms, tonnas 1 500,00  

Pārdošanas ieņēmumi, eiro 59 280,00  

Neto apgrozījums, eiro 59 280,00 

Izdevumi, eiro

Reklāma 206,00  

Nolietojums 1 519,41  

Darbinieku apmācības programmas 425,14  

Darba samaksas nodokļi (darba devēja izdevumi) 5 723,52  

Pievienotās vērtības nodoklis 12 448,80  

Remonts un apkope 2 323,20  

Izejmateriāli 9 222,00  

Tālrunis 78,00  

Komunālie pakalpojumi 2 457,12  

Transportlīdzekļa izdevumi 0,00  

Darbinieku samaksa 7 699,20  

Kopējie izdevumi 42 102,39 

Neto pamatdarbības ienākumi 17 177,61 

Citi ienākumi

Aktīvu pārdošanas peļņa 0,00  

Procentu ienākumi 0,00  

Citu ienākumu kopsumma 0,00 

Ienākumi vai zaudējumi 17 177,61 
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Savukārt izmaksu prognoze ir vidēji 973,75 eiro mēnesī, kur tika 
iekļauts:

 • reklāma un mārketings;
 • iekārtu nolietojums; 
 • darbinieku profesionālā izaugsme; 
 • darbinieku samaksa;
 • remonts un apkope;
 • sakari;
 • darba samaksas nodokļi;
 • komunālie pakalpojumi;
 • izejmateriāli.

6.4. tabulā ir parādīti prognozētie kopējie ieņēmumi un izdevumi 
gada laikā. Aprēķini veikti, pieņemot, ka zivju apstrādes blakusproduktu 
masa fermentācijas laikā nemaina apjomu, uzņēmums pārdot visu sara-
žoto skābbarības piedevas apjomu par pieņemto cenu, kā arī nav radu-
šies papildu izdevumi.

Pēc apkopotajiem datiem, kas redzami 6.4. tabulā, var secināt, ka 
prognozētie ieņēmumi gada laikā ir 17 177,61 eiro. Kā vēl vienu secinā-
jumu var izdarīt, ka, īstenojoties visiem pieņemtajiem nosacījumiem, 
ieguldītās investīcijas produkta ražošanai atmaksātos viena gada laikā.

Kaut arī primārais mērķa tirgus ir putnu, cūku un liellopu fermu 
uzņēmumi reģionā, ar attiecīgajām mārketinga aktivitātēm iespējams 
nodrošināt arī  sekundāro mērķa tirgu, kas ir pārējā Latvijas teritorija 
un Baltijas valstis, kur lauksaimniecības dzīvnieku barošanā skābbarība 
tiek izmantota ikdienā un lielos apjomos.

Tā kā mūsdienās pārsvarā lielo saimniecību lauksaimniecības dzīv-
nieki tiek turēti iekštelpās visa mūža garumā, kur ganības netiek paredzē-
tas neatkarīgi no sezonas, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku, piemēram, 
govju, produktivitātei ir milzīga nozīme, lai to sasniegtu, vetārsti pievērš 
pastiprinātu nozīmi lauksaimniecības dzīvnieku uzturam [23]. Kā neatņe-
mams komponents lauksaimniecības dzīvnieku ikdienas uzturā ir skābba-
rība un, protams, arī piedāvātās barības kvalitāte [24].

Skābbarība ir ļoti svarīga un aizņem lielāko daļu lauksaimniecī-
bas dzīvnieku ikdienas uzturā, tāpēc ka tā dod enerģiju un, piemēram, 
govīm, īpaši laktācijas sākumā, nepieciešamība pēc enerģijas ir mil-
zīga [25]. Arī tās kvalitātei ir ļoti liela nozīme, tādēļ ka, izbarojot govīm 
nekvalitatīvu skābbarību, kurā, piemēram, savairojušās sviestskābes 
veidojošās baktērijas, tas paaugstina subklīniskas vai klīniskas ketozes 
veidošanos un citas problēmas [26]. 

Tā kā novērots, ka viena no lauksaimnieku lielākajām problēmām 
ir nepietiekama skābbarības daudzuma saražošana ziemas periodam, 
tās sagatavošanas sarežģītība, kā arī bojāšanās un zudumi, kvalitatīvas 
skābbarības ražošanai par konkurētspējīgu cenu ir potenciāls. 

Kaut arī Latvijā darbojas vairāki uzņēmumi, kas piedāvā šādu pro-
duktu, zivsaimniecības uzņēmumi spētu piedāvāt zemāku cenu, jo ražo-
šanas procesā izejvielas netiek iepirktas, tiek izmantoti blakusprodukti, 
kas rodas zivju apstrādes procesā. 

Lai izplatītu informāciju par šādu produktu, to iespējams darīt gan 
uzņēmuma jau esošajā mājas lapā, gan arī sociālajos tīklos bez papildu 
izmaksām. Ja pieejami papildu finansiālie līdzekļi, iespējams izveidot 
maksas reklāmu arī reģionālajos medijos (radio, televīzijā, laikraksti), ar 
minimālām izmaksām efektīvi iespējams izplatīt reklāmu arī sociālajos 
tīklos. Taču pats galvenais – veidot personīgu komunikāciju ar potenciā-
lajiem klientiem un/vai starpniekiem – mazumtirgotājiem. 

Bieži vien ļoti vērtīgi sadarboties arī ar vietējo pašvaldību, kas atbal-
sta savus uzņēmējus un rīko/piedalās dažādos pasākumos, izstādēs, 
konferencēs, kurās piedāvātā produkcija tiek reklamēta. 

6.2. Kā rīkoties, ja nepieciešama modernizācija, 
kurai nepietiek līdzekļu? 

Nereti ne tikai jaunā, bet jau ilgus gadus pastāvošā uzņēmumā nepie-
ciešamas lielas investīcijas modernizācijai, taču šāda apjoma investīcijas 
uzņēmumam ir vai nu pārāk riskantas vai vienkārši nav pa spēkam. Šādā 
gadījumā arī kredītsaistības ar banku nav optimālākais risinājums, taču 
ir iespējams meklēt trešās puses finansējumu, kur investors iegulda savu 
naudu uz abpusējas izdevības un labas idejas pamata. 

Latvijas zivju apstrādes uzņēmumi ieguvuši īpaši labu reputāciju tieši 
tā iemesla dēļ, ka, lai nodrošinātu maksimāli augstu kvalitāti, ražošanas 
procesā tiek ieguldīts milzīgs roku darbs. Roku darbs ir viens no galve-
najiem pozitīvajiem aspektiem, kas Latvijas produkciju atšķir no citu 
valstu produktiem, tāpēc primāri nepieciešams palielināt efektivitāti 
un optimizēt procesus, kas nav tiešā veidā saistīti ar produkcijas kvali-
tāti un roku darba ietekmēšanu [27]. Tāpēc, lai Latvijā zivsaimniecības 
nozare kļūtu konkurētspējīgāka, nepieciešams veikt maksimālu automa-
tizāciju apkures, loģistikas, produkcijas uzskaites un tamlīdzīgos proce-
sos [28], [29]. 

Līdz šim veiktie pētījumi par Latvijas zivsaimniecības nozares kon-
kurētspēju pierāda, ka ne mazāk svarīga ir arī enerģijas izmaksu sama-
zināšana zivju pārstrādes procesos, energoefektivitātes paaugstināšana. 

Ņemot vērā to, ka zivsaimniecības uzņēmumu energobilancē lielāko 
daļu sastāda fosilā kurināmā izmantošana, kur naftas produkti veido 
280 TJ, savukārt kurināmā koksne pavisam kopā tikai 3 TJ ražošanas 
tehnoloģisko procesu siltumapgādes procesu nodrošināšanai un karstā 
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ūdens sagatavošanai, turklāt Latvija kā viena no dalībvalstīm noslēgusi 
vienošanos cīņā pret klimata pārmaiņām, nekavējoties nepieciešama 
pāreja no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem [30]. Turklāt 
fosilā kurināmā cenas turpina strauji augt, tāpēc svarīgi meklēt risi-
nājumus, kā saražot siltumenerģiju un elektroenerģiju ar lētākiem 
energoresursiem, un tādiem energoresursiem, kuri ir mazāk atkarīgi 
no resursiem ārpus Latvijas un kuru cenu svārstības kurināmā tirgū ir  
mazākas, savukārt tieši Latvijas zivsaimniecības nozarei šobrīd būtiski 
palielināt konkurētspēju [31], [32]. 

Tāpēc, novērojot pieaugošo pieprasījumu pēc ilgtspējīgas un “zaļās” 
enerģijas reģionā un izmantojot aktuālo iespēju vēl neattīstītas nišas 
izveidē, tika dibināts neatkarīgs jaunuzņēmums SIA “Alternatīvā ener-
ģija Prim”, kura plānotā pamatdarbība ir alternatīvās enerģijas ražošana, 
primāri izmantojot nekvalitatīvus koksnes pārpalikumus šķeldas veidā. 
Uzņēmējdarbības pamatmērķis ir izveidot ciešu sasaisti starp ilgtspējīgas 
enerģijas ražotāju un zivsaimniecības un zivju pārstrādes uzņēmumu, kā 
arī citiem komercdarbības īstenotājiem reģionā.  Kaut arī šāda veida inves-
tīcijas Latvijā vēl nav ieguvušas plašu popularitāti, citur Eiropā šāds mode-
lis jau veiksmīgi darbojas. Ar šāda piemēra iekļaušanu piestātnē, ceram 
iedvesmot un iedrošināt uzņēmējus alternatīvām idejām, risinājumiem.

Kaut arī šķeldas iekārtu investīcijas ir stipri lielākas salīdzinājumā 
ar tehnoloģijām, kurās tiek izmantots tradicionāls fosilais kurināmais, 
uzņēmumam mūsdienu konkurences apstākļos ir ievērojams potenciāls 
attīstīties, izmantojot vietējos energoresursus, kas ir mazāk atkarīgi no 
politiskās situācijas. Siltumenerģijas ražošanas biznesa veiksmīgai rea-
lizācijai ļoti svarīgas ne tikai tehnoloģijas un kurināmais, bet arī piere-
dzējuši, augsti kvalificēti speciālisti, kuri ar augstu efektivitāti pārvalda 
un realizē šāda veida biznesu. Tiek sasniegti enerģijas patēriņa optimālie 
lielumi un enerģijas ražošanā samazinās kopējās izmaksas, kas ir sais-
tītas ar kurināmā patēriņa samazinājumu un energoavotu apkalpošanu. 

Tāpēc jaundibinātā uzņēmuma SIA “Alternatīvā enerģija Prim” mērķi 
ir vērsti uz atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanu Latvijas 
siltumapgādes un elektroapgādes sistēmā, it īpaši zivsaimniecības un 
zivju apstrādes nozarē, kas joprojām pārsvarā izmanto tieši fosilo kuri-
nāmo savā darbībā. Tvaika ražošana zivju pārstrādes ražotnes vajadzī-
bām ir pirmais solis uz šādu energoavotu izveidi, kas kalpos kā labās 
prakses piemērs ilgtspējīgas enerģijas adaptācijai zivju ražotnē, ļaujot 
būtiski ietaupīt uz patērētās enerģijas izmaksām, tādējādi samazinot 
saražotās produkcijas pašizmaksu un piedāvājot konkurētspējīgāku 
cenu globālajos tirdzniecības tīklos. 

Šobrīd katlumājās saražotā enerģija, kas tiek ražota no naftas pro-
duktiem, tiek izmantota ražošanas tehnoloģisko procesu nodrošināšanai 

apstrādes rūpnīcās, siltumapgādei un karstā ūdens sagatavošanai. Viens 
no visplašāk izmantotajiem fosilajiem kurināmajiem saimniecībās ir 
mazuts. Mazuta piegāde notiek ar autotransporta palīdzību, to uzglabā 
saimniecībā cisternās, kur tas tiek sildīts līdz 50 °C, savukārt tas, kas 
tiek padots uz katlu, tiek sildīts, izmantojot elektroenerģiju, līdz 91 °C. 
Šāda kurināmā efektīvs un pareizs lietojums ir sarežģīts, jo, lai notiktu 
pilnīgs sadegšanas process un tiktu samazināti zudumi, šāda kurināmā 
sadegšanai jāpievērš liela uzmanība, lai neveidotos cieti atlikumi ap 
sprauslu, kas samazina katla lietderības koeficientu par 1–3 %. Katliem 
nepieciešama regulāra apkope, kas jāveic katru otro dienu, pilnībā aptu-
rot to darbību.

Pilnvērtīga pāreja no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem 
energoresursiem ietver vairāku darbību kopumu, kas iekļauj ne tikai 
apkures katla nomaiņu, bet arī visas katla sistēmas un infrastruktūras 
izbūvi un modernizēšanu, nodrošinot tam nepieciešamo infrastruk-
tūru (telpas, tehnoloģiskās iekārtas, komunikāciju sistēmas, attīrīšanas 
iekārtas) kā parādīts 6.3. att. 

Veicot jaunas katlumājas izbūvi, ir jāaplūko šādi posmi:
 • kurināmā noliktava;
 • kurināmā padeves sistēma;
 • kurtuve;
 • tvaika katls;
 • pelnu savācējs;
 • ūdens piegāde, sagatavošana;
 • dūmgāzu attīrītājs.

6.3. att. Katlumājas principiālā shēma. 
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Kopējās nepieciešamās investīcijas projekta realizācijai un nepiecie-
šamās infrastruktūras nodrošināšanai veido 2 070 549,00 eiro bez PVN. 
Biznesa plāns balstīts uz zviedru firmas HOTAB AS pieteikumā sniegto 
priekšlikumu. HOTAB AS tika izvēlēta, jo šīs firmas katli darbojas Latvi-
jas katlumājās un tai ir pieredze ar vietējiem kurināmā piegādātājiem un 
katlumāju operatoriem. Viņi pazīst mūsu valsts specifiku un tirgu, kas ir 
būtiski pamatnosacījumi veiksmīgai katlumājas nodošanai ekspluatācijā 
un darbībai ilgtermiņā, samazinot gan iespējamos projekta īstenošanās 
riskus, gan nodrošinot kvalitatīvas tehnikas piegādes un darbu izpildes 
garantiju. Projekta investīciju apjomi un sadalījums pa pozīcijām ir doti 
6.5. tabulā. 

Realizējot SIA “Alternatīvā enerģija Prim” projektu, tiks veikti šādi 
pasākumi: 

 • tiks uzstādīta un nodota ekspluatācijā koksnes šķeldas katlumāja 
ar uzstādīto jaudu 3 MW;  

 • jaunā katlumāja tiks pieslēgta SIA “Zivju pārstrāde” tvaika trasei;
 • sākot ar 2022. gada novembri tiks uzsākta pastāvīga tvaika ražo-

šana, izmantojot koksnes šķeldu.
Jau 2023. gadā SIA “Alternatīvā enerģija Prim” plāno sasniegt mak-

simālo ražošanas jaudu: 21  000–23  500 MWh/gadā. Energoresursu 
izmaksas un siltuma tarifi parādīti 6.6. tabulā, atspoguļojot enerģijas 
izmaksu ietaupījumu zivju pārstrādes uzņēmumā, pārejot no fosilā 
energoresursa – mazuta – uz atjaunojamo energoresursu – šķeldu. Dati 
parāda, ka tiks panākts ietaupījums 6 EUR/MWh apmērā, ko nosaka 
cenu atšķirības un ražošanas efektivitāte starp dažādiem kurināmā 
veidiem. 

Pamatojoties uz Centrālās Statistikas pārvaldes datiem par mazuta 
vidējo cenu 2018. gadā, ko maksā galīgais patērētājs zivsaimniecības 
ražošanas procesos, ir 448 eiro/t. Pārrēķinot uz sadegšanas siltumu, tas 
ir 40,00 eiro/MWh (neņemot vērā lietderības koeficientu). 

6.5. tabula
Projekta investīciju izmaksas

Investīciju postenis Summa, eiro

Projektēšana, plānošana, atļaujas, vadība un pārraudzība 36 720

Projektēšana un tehnoloģiju piegāde 1 836 000

Transports, uzstādīšana un būvniecība 100 980

Neparedzētie izdevumi – 5 % 96 849

Starpsumma 2 070 549

PVN, 21 % 434 815

Kopējās investīcijas 2 505 364
Siltuma tarifs, kuru zivju pārstrādes uzņēmums iepirks no SIA “Alter-

natīvā enerģija Prim”, balstīsies uz līgumu, kurš tiks noslēgts starp 
SIA “Alternatīvā enerģija Prim” un zivju pārstrādes uzņēmumu. Katlumā-
jas ievaddati parādīti 6.7. tabulā. 

Projektā aprēķināts, ka apkalpošanas izmaksas sastāda 
53  300,00 eiro/gadā, darbinieku algas apkopotas 6.8. tabulā.

Ekonomiskās dzīves mūžs projektam tiek pieņemts 15 gadi, diskonta 
likme – 6 %. 6.4. attēlā ilustrēta naudas plūsma. 

Naudas plūsmas analīzes rezultātā noteikti projekta peļņas rādī-
tāji. Tie parādīti 6.9. tabulā. No naudas plūsmas analīzes rezultātiem 
redzams, ka projekta dzīves laikā tas ir finansiāli izdevīgs un nesīs 

6.6. tabula
Energoresursu un siltuma tarifi

Resurss Mērvienība Summa
Mazuts eiro/t 448,00
Mazuts eiro/MWh 40,00
Šķelda eiro/m3 7,00
Šķelda eiro/MWh 10,61
Siltuma tarifs eiro/MWh 34,00

6.7. tabula
Katlumājas ievaddati

Katlumājas ievaddati Mērvienība Vērtība
Uzstādītā jauda kW 3000,00
Ievadītā jauda kW 3846,00
Kurināmā patēriņš t/h 1,75
Lietderības koeficients % 78,00
Darbināšanas laiks h 8450,00
Saražotais siltums MWh 25 350,00
Nodotais siltums MWh 22 815,00
Šķeldas patēriņš t 14 773,00
Šķeldas patēriņš MWh 32 500,00

6.8. tabula
Darbinieku algas, eiro/mēnesī

Amats Alga
Direktors 1737,26
Administrācija 868,63
Katlumājas operators 677,53
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6.4. att. Projekta naudas plūsmas analīze.
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peļņu. SIA “Alternatīvā enerģija Prim” naudas plūsma ir pozitīva projekta 
ekonomiskās dzīves laikā. Aprēķinātā pašreizējā neto vērtība (NPV) 
naudas plūsmas analīzes rezultātā ir noteikta 1 341 456 eiro vērtībā. 
Savukārt iekšējās peļņas norma (IRR) ir vienāda ar 12,7 %.

Balstoties uz biznesa plānu, nepieciešamais finansējums no ārpuses 
ir 2 505 364 eiro. Kredītu ņem bankā uz 10 gadiem ar kredītprocentu 
likmi 7,5 %. Kredītprocenta likmes var mainīties, tāpēc tās analizētas 
riska un jutības analīzē. 6.10. tabulā aplūkota kredīta atmaksas shēma, 
kas izmantota SIA “Alternatīvā enerģija” naudas plūsmas analīzei.

Lai sasniegtu Parīzes nolīgumā noteiktos mērķus, ka no 1990. līdz 2030. 
gadam Latvijas kopējais SEG emisiju apjoms būtu samazināts vismaz par 
45 %, savukārt 2050. gadā tiktu sasniegta klimata neitralitāte, ir izsludi-
nāts Latvijas Nacionālais Enerģētikas un Klimata plāns [33]. Jau šobrīd 

6.9. tabula
Naudas plūsmas analīzes rezultāti

Naudas plūsma Vērtība

Kopējās investīcijas, eiro 2 505 364,29

Neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas, eiro/gadā 409 836

Vienkāršais atmaksāšanās laiks, gadi 7,9

Tagadnes vērtība (NPV), eiro 1 341 456

Iekšējā peļņa (IRR), % 12,7

kā viens no galvenajiem rīcības politikas instrumentiem tiek izcelta ener-
goefektivitātes izvirzīšana pirmajā vietā, vadošās lomas iegūšana atjau-
nojamo energoresursu (vējš, saule, ūdens, koksne) jomā pasaules mērogā, 
droša un konkurētspējīga enerģētika bez oglekļa dioksīda emisijām, kā arī 
rūpniecības nozaru siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana [33]. 

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kā 
vienu no mērķiem izvirzījusi resursu efektīvu izmantošanu un atbalstu 
pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē 
Latvijas lauku attīstības programmas (LAP2020) ietvaros [34]. 

Viens no Latvijas mērķiem ir atjaunojamo energoresursu īpatsvars 
kā 32 % no kopējā ES enerģijas galīgā patēriņa, ieskaitot elektroener-
ģiju, siltumapgādi un transportu, kur par bāzes līniju tiek pieņemti 
2020. gada nacionālie mērķi [33]. 

Pašlaik Latvijā spēkā ir divi elektroenerģijas nozari regulējošie likumi:
 • Enerģētikas likums (spēkā kopš 1998. gada), kas netiešā veidā 

atbalsta atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu, nosakot, ka 
Regulatoram (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai) 
savā darbībā ir jāsekmē vietējo un atjaunojamo energoresursu 
izmantošana elektroapgādē [35];

6.10. tabula
Kredīta atmaksa

Nr. Gads Pamatsumma Atlikums Procenti Kopā
  2020.   2 576 767,17    
1 2021. 171 784,48 2 404 982,69 196 138 367 922,48
2 2022. 171 784,48 2 233 198,22 183 062 354 846,48
3 2023. 171 784,48 2 061 413,74 169 986 341 770,48
4 2024. 171 784,48 1 889 629,26 156 910 328 694,48
5 2025. 171 784,48 1 717 844,78 143 834 315 618,48
6 2026. 171 784,48 1 546 060,30 130 758 302 542,48
7 2027. 171 784,48 1 374 275,83 117 683 289 467,48
8 2028. 171 784,48 1 202 491,35 104 607 276 391,48
9 2029. 171 784,48 1 030 706,87 91 531 263 315,48

10 2030. 171 784,48 858 922,39 78 455 250 239,48
11 2031. 171 784,48 687 137,91 65 379 237 163,48
12 2032. 171 784,48 515 353,43 52 303 224 087,48
13 2033. 171 784,48 343 568,96 39 228 211 012,48
14 2034. 171 784,48 171 784,48 26 152 197 936,48
15 2035. 171 784,48 0,00 13 076 184 860,48

Kopā 2 576 767,17  1 569 102 4 145 869,17
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 • Elektroenerģijas tirgus likums (spēkā kopš 2005. gada) ir galvenais 
normatīvais akts, kas reglamentē atjaunojamo resursu izmanto-
šanu Latvijā uz šo brīdi. Likums atbilst Eiropas Savienības (ES) 
alternatīvās enerģētikas politikas nostādnēm [36].

Tas nozīmē, ka pieprasījums pēc enerģijas, kas ražota no atjaunoja-
miem energoresursiem, t.sk. arī koksnes, tikai augs un tuvākajos gados 
fosilās enerģijas nomaiņa pret atjaunojamo būs arvien aktuālāka ne tikai 
dažu uzņēmumu, bet jebkuras nozares ietvaros, kas garantē pieprasī-
jumu pēc šādas siltumenerģijas tirgū ne tikai politisku iemeslu, bet arī 
ekonomisku apsvērumu dēļ, jo fosilo energoresursu cenas turpina nepār-
traukti augt, turklāt, izmantojot vietējos koksnes resursus, tiek mazināta 
atkarība no resursiem ārpus Latvijas.

Tomēr arī tik perspektīvam projektam ir noteikti riski, tāpēc ir ļoti 
svarīgi saprast ne tikai to būtību, bet arī cēloņus, kas tos izraisa:

 • koksnes šķeldas tehnoloģijas ir dārgākas par tradicionālajiem 
gāzveida un šķidrajiem fosilajiem kurināmajiem. Tāpēc nepiecie-
šamās investīcijas ir ievērojami lielākas;

 • koksnes šķeldas tirgus Latvijā atkarīgs galvenokārt no eksporta 
situācijas un laikapstākļiem, tāpēc bieži vien šķeldas pieejamība 
un cena ir nestabila un svārstīga; 

 • SIA “Alternatīvā enerģija Prim” iekārtu darbināšana ir cieši sais-
tīta ar SIA “Zivju pārstrāde” darbību līdz brīdim, kad bizness tiks 
paplašināts un nostabilizēts;

 • trūkst iniciatīvas “zaļās” enerģijas izmantošanai, kā arī nav skaid-
ras bioenerģijas ražošanas un izmantošanas atbalsta shēmas 
valsts līmenī.

Lai veiktu riska un jutības analīzi, šajā gadījumā ir aplūkoti tādi para-
metri kā koksnes šķeldas cena, siltuma tarifs, kredītprocenti, nepare-
dzēts iekārtu apkalpošanas un algu izmaksu pieaugums, kā arī vienmēr 
ir neparedzētu projektu izmaksu pieaugumu iespējamība, kas varētu 
ietekmēt projektu ekonomiskā ziņā. Risku pierādāmības noteikšanas 
analīze, kas identificē risku iemeslus, ir atspoguļota 6.11. tabulā.

Jauna naudas plūsmas analīze ir veikta, ņemot vērā identificēto 
risku rašanos, kuri parādīti 6.11. tabulā. Piemēram, investīciju izmaksu 
pieaugums par 71 403 eiro, t.i., no iepriekš noteiktajām izmaksām 
2 505 364 eiro tās pieaugtu līdz 2 576 767 eiro. Analīzes rezultātā 
konstatēts, ka tādā gadījumā koksnes šķeldas tarifs pieaugs par 
0,72 eiro/ MWh: no 10,61 līdz 11,33 eiro/MWh.

SIA “Alternatīvā enerģija Prim” projekta naudas plūsmas un aku-
mulētās naudas plūsmas pārrēķins, ja radīsies riski – no šīs analīzes ir 
iespējams secināt, ka, ņemot vērā visus identificētos riskus, projekts ir 
rentabls un šie riski, kuri varētu rasties, ietekmēs projekta ekonomis-
kos rādītājus. Neatkarīgi no tā, ka būtu iespējami visi uzskaitīte riski, 

6.11. tabula
Risku pierādāmības noteikšana

Būvniecības izmaksas – 2 505 364 eiro
Izmaksu palielinājums Starpība Varbūtība Risks
0 % 2 505 364 0 65 % 0
5 % 2 630 633 125 268 20 % 25 054
10 % 2 755 901 250 536 10 % 25 054
15 % 2 881 169 375 805 4 % 15 032
25 % 3 131 705 626 341 1 % 6 263
  Kopā: 100 % 71 403

 
Darbināšanas un apkalpošanas izmaksas – 143 204 eiro/gadā
Izmaksu palielinājums Starpība Varbūtība Risks
0 % 143 203 0 40 % 0
5 % 150 363 7 160 25 % 1 790
10 % 157 524 14 320 18 % 2 578
15 % 164 684 21 480 10 % 2 148
20 % 171 844 28 641 7 % 2 005
  Kopā: 100 % 8 521

 
Procentu likme – 7,0 %
Izmaksu palielinājums Starpība Varbūtība Risks
0 % 7,0 % 0,0 % 50 % 0,00 %
10 % 7,7 % 0,7 % 35 % 0,25 %
25 % 8,8 % 1,8 % 15 % 0,26 %
  Kopā: 100 % 0,51 %

 
Koksnes šķeldas cena – 10,61 eiro/MWh
Izmaksu palielinājums Starpība Varbūtība Risks
0 % 10,61 0,00 40 % 0,00
5 % 11,14 0,53 25 % 0,13
10 % 11,67 1,06 15 % 0,16
15 % 12,20 1,59 10 % 0,16
25 % 13,26 2,65 10 % 0,27
  Kopā: 100 % 0,72

 
Siltuma tarifs – 41,14 eiro/MWh 
Izmaksu palielinājums Starpība Varbūtība Risks
0 % 41,14 0,00 80 % 0,00
-5 % 39,08 -2,06 10 % -0,21
-10 % 37,03 -4,11 5 % -0,21
-15 % 34,97 -6,17 3 % -0,19
-25 % 30,86 -10,29 2 % -0,21
  Kopā: 100 % -0,80
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SIA “Alternatīvā enerģija Prim” projekta naudas plūsma tā ekonomiskās 
dzīves laikā būs pozitīva. 

Tāpēc, kā jau minēts iepriekš, lielākais projekta risks ir saistīts ar 
koksnes šķeldas cenas svārstībām Latvijas tirgū. Šajā sakarā noteikts, kā 
mainīsies parametri un kā tie varētu ietekmēt SIA „Alternatīvā enerģija” 
naudas plūsmas un peļņas indikatorus (NPV un IRR), ja šķeldas cena 
mainīsies no 10,61 līdz 20,00 eiro/MWh. 

IRR sasniedz 0 vērtību koksnes šķeldas cenas vērtības 18 eiro/MWh 
gadījumā. Ja koksnes šķelda būs virs 18 eiro/MWh, tad projekts kļūst 
ekonomiski neizdevīgs. Līdzīgu vērtējumu sniedz NPV analīze (6.5. att.). 

Šajā gadījumā redzams, ka, ja šķeldas cena ir virs 17–18 eiro/MWh, 
projekts nav ekonomiski izdevīgs un NPV kļūst negatīvs. Tomēr šī kok-
snes šķeldas cena 17 eiro/MWh ir ļoti augsta un to sasniegt īsā laika 
periodā nav iespējams. 

Pateicoties jauna un uz vietējiem atjaunojamiem energoresursiem 
balstīta enerģijas avota izbūvei un adaptācijai ražošanas procesos, tiks 
panākta daudz plašāka spektra socioekonomiskā ietekme gan uz uzņē-
muma, gan reģiona ilgtermiņa attīstību. Projekta īstenošanas rezultātā 
tiks veicināta inovatīvu, efektīvu un videi draudzīgu siltumenerģijas 
procesu ieviešana un adaptācija zivsaimniecības sektorā, ļaujot samazi-
nāt kopējās ražotnes enerģijas izmaksas un saražotās produkcijas paš-
izmaksu, tādējādi kāpinot zivsaimniecības uzņēmējdarbības neatkarību 
un konkurētspēju globālā tirgū. Nodrošinot ilgtspējīgu risinājumu ievie-
šanu, tiek veicināta gan zivsaimniecības uzņēmējdarbības pielāgošanās 
mainīgajiem vides apstākļiem, gan kāpināta uzņēmējdarbības stabilitāte 
ilgtermiņā. Papildu tiks stimulēta vietējo izejvielu, koksnes šķeldas, 
izmantošana, kas būtiski veicinās gan jaunu darba vietu rašanos, gan 
veicinās ekonomiskos ieguvumus un labklājības veicināšanu vietējiem 
koksnes produktu piegādātājiem. 

6.5. att. NPV izmaiņas atkarībā no šķeldas cenas.
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Jūrās un okeānos paliek un paliks 
mazāk zivju. Ar to ir jārēķinās. 
Pieprasījums pēc zivīm tirgū 
nemazināsies. Tas nozīmē, ka 
jāmeklē risinājumi ilgtspējīgas 
zivju ieguves, ražošanas un 
apstrādes nozares attīstībai. Viens 
no perspektīvākajiem virzieniem ir 
akvakultūru plašāka ieviešana. 
Ir pienācis laiks Latvijas 
akvakultūru straujākai attīstībai. 
Visi priekšnoteikumi tam, lai 
pieņemtu dabisko apstākļu 
izraisīto izaicinājumu un uzsāktos 
plaša un sazarota saldūdens zivju 
audzēšanas virziena izveide, ir 
radīti: 

 • ir piemērotas teritorijas;
 • ir pieredze, piemēram, foreļu un 

karpu dīķi ir izvietojušies visos 
Latvijas reģionos un ir izveidots 
interesants storu audzēšanas 
uzņēmums; 

 • ir cilvēki, kas ir gatavi jauniem 
izaicinājumiem un inovācijām; 

 • ir tehnoloģijas;
 • ir piemēroti klimata apstākļi;
 • valdība ir ieinteresēta 

tautsaimniecības nozaru 
attīstībā.

Tehnoloģisko risinājumu zivju 
apstrādes uzņēmumu ilgtspējīgai 
attīstībai ir daudz un to klāsts ir 
plašs. Vienkāršākais ir uzņēmuma 

Nākotne pieder industriālajai 
simbiozei ‒ vienas ražotnes 
blakusprodukti ir citas ražotnes 
izejvielas. Tas ir inovatīvs risinājums, 
kura ieviešana nodrošinās zivju 
apstrādes uzņēmumam ilgtspējīgu 
attīstību.

7. piestātne. Par zivju apstrādes nākotni domājot

M
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6. piestātne. Biznesa plāns

teritorijā izveidot papildu ražotni, 
bet sarežģītākais – industriālā sim-
bioze ar zivju barības ražotnēm un 
zivju dīķiem.
Zivju ražošanas un pārstrādes 
aprites ekonomika sākas ar 
ražotnes atlikumu apzināšanu, 
analīzi  un pilnvērtīgu izmantošanu.  
Ražošanas pārpalikumi ir atro-
dami gan zivju pārstrādes un 

konservēšanas cehā zivju atlikumu 
un siltuma pārpalikumu veidā, gan 
kūpināšanas nodaļā darvas veidā, 
gan notekūdeņu attīrīšanas sektorā 
dūņu veidā, gan arī citos sekto-
ros, kur krājas iepakojumi un citi 
atlikumi.  
Industriālās simbiozes koncep-
cija ir balstīta uz visu iespējamo 
atlikumu ekonomiski pamatotu 
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Proteīnu ražotne

Siltums

Zivis

Zivju apstrādes uzņēmums

Siltums

Blakusprodukti

izmantošanu pēc principa, kas 
 vienam blakusprodukts vai at-
likums, tas otram – izejviela. 
Industriālās simbiozes principiālas 
shēmas piemērs ilustrēts zemāk 
attēlā. Tajā ieskicēta ideja par zivju 
ieguves veidošanu zivju apstrādes 
rūpnīcas tuvumā, lai siltuma 
pārpalikumus un zivju blakus-
produktus izmantotu zivju proteīna 

ražotnēs. Savukārt no tām iegūtos 
produktus izmantotu zivju barības 
(un ne tikai) ražošanai un šī 
produkta izmantošanai zivju dīķos.
7. piestātnē galvenā uzmanība 
ir pievērsta vienšūnas proteīna 
ražošanas inovatīvajiem 
risinājumiem, lai iedrošinātu zivju 
apstrādes uzņēmumus uzsākt savu 
ražotņu ilgtspējīgu attīstību.
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7.1. Vispārējs proteīnu apraksts

Akvakultūras sektors ir visstraujāk augošā pārtikas rūpniecības 
nozare pasaulē. Akvakultūrās saražotās produkcijas apjomi 2014. gadā 
apsteidza dabiskās nozvejas apjomus, kas varētu būt skaidrojams ar vai-
rākiem iemesliem – strauji augošo pieprasījumu pēc zivju produkcijas, 
zivju populāciju izsīkumu savvaļā (piemēram, jūrās un upēs), kā arī ļoti 
straujā akvakultūras sektora attīstība [1], [2]. Šo apstākļu dēļ pasaulē  
lielākā daļa zivju un vēžveidīgo produkcijas nāk no akvakultūrām. Lai 
akvakultūras sistēmās varētu izaudzēt zivis, ir nepieciešams liels dau-
dzums barības, kuras sastāvā galvenokārt ir proteīni un eļļas.

Proteīni ir uzturvielu grupa, kuru gan cilvēki, gan dzīvnieki izmanto 
kā galveno aminoskābju avotu. Pašlaik galvenais proteīnu avots visā 
pasaulē ir lopkopības produkti, tomēr arī jūras veltes var uzskatīt par 
būtisku proteīna avotu. Vidēji pasaulē zivis un vēžveidīgie sastāda 17 % 
no cilvēku uzturā uzņemtajiem proteīniem [3]. Lai gan produkcijas 
apjomu ziņā akvakultūras industrija ir apsteigusi dabisko nozveju [2], 
akvakultūrās joprojām par galveno barības izejvielu avotu tiek izman-
tota tieši dabiskā nozveja. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc akvakultūras 
sektoram nācās meklēt jaunus barības avotus, un šobrīd galvenais pro-
teīnu avots akvakultūrās audzētajām zivīm ir soja. Līdz ar to arī akva-
kultūras industrija ir kļuvusi atkarīga no lauksaimniecībā izaudzētajām 
izejvielām. 

Akvakultūras industrijā ir nepieciešams rast jaunus ar proteīniem 
bagātus barības izejvielu avotus, kuros būtu visas dzīvnieku pilnvērtī-
gam uzturam nepieciešamās aminoskābes. Par alternatīvu tiek uzskatīti 
vienšūnas proteīni, ko ir iespējams ražot, izmantojot ražošanas procesā 
radītos blakusproduktus. Vienšūnu proteīnu ražošanas tehnoloģijas 
pamatā ir specifisku proteīnus sintezējošo mikroorganismu (baktērijas, 
raugi, sēnes un mikroskopiskās aļģes) audzēšana, par galveno barības 
substrātu izmantojot biodegradējamus tautsaimniecībā nepilnvērtīgi 
izmantotus blakusproduktus, piemēram, lauksaimniecības atlikumus, 
ražošanas blakusproduktus un dažādu invazīvo augu biomasas. Izman-
tojot šāda veida tehnoloģiju, būtu iespējams iegūt ar proteīniem bagātu 
dzīvnieku barību, kuras sastāvā būtu visas neaizstājamās aminoskābes, 
kā arī pati barība būtu lētāka, jo par ražošanas substrātu tiktu izmantoti 
ražošanā radītie blakusprodukti.

Arī pašā zivju pārstrādes sektorā rodas ievērojams apjoms bla-
kusproduktu. Tiek lēsts, ka Eiropā gada laikā tiek saražots no 5,5 līdz 
7,5 miljoniem tonnu zivju produktu, tātad arī radīto blakusproduktu 
apjoms ir ļoti liels. Zivju pārstrādes atlikumu pārstrāde (tai skaitā 
notekūdeņu attīrīšana) ir nepieciešama, ne tikai raugoties no ekono-
miskā aspektā, lai uzņēmums palielinātu peļņu un maksimāli izmantotu 

resursus, bet arī no vides piesārņojuma aspekta. Zivju izmantošanu 
pasaulē var sadalīt divās daļās [5]:

 • 75 % zivju un to produktu tiek izmantoti pārtikas vajadzībām;
 • 25 % zivju un to produktu tiek izmantoti zivju barības vai zivju 

eļļas ražošanai.
Virzoties uz pilnīgu resursu izmantošanu, ir jāveic visu radīto blakus-

produktu apsaimniekošanas pasākumi. Nereti blakusprodukti (galvas, 
āda, astes u.c.) tiek uzskatīti par atlikumiem, kuri tādā veidā tiek arī 
apsaimniekoti – noglabāti atkritumu poligonos. Taču tos var izmantot 
dažādu produktu un vielu ražošanā. Viens no populārākajiem produk-
tiem, kuru pašlaik ražo no zivju atlikumiem, ir zivju milti [6], bet citi 
izplatīti produkti, ko ir iespējams ražot no zivju apstrādes blakuspro-
duktiem, ir zivju proteīns, zivju mērce, zivju kolagēns, zivju eļļa, biodīzeļ-
degviela un zivju ādas un citi produkti un vielas (7.1. att.) [7].

Kā viens no izplātītākajiem ražotajiem produktiem ar augstu pro-
teīna saturu, ko izmanto zivju barībā, ir zivju milti. To, cik daudz pro-
centuāli zivju miltus patērē katra zivju suga, tai skaitā vēžveidīgie, 
ir parādīts 7.2. attēlā. Zivju miltus visvairāk patērē garneles – 29 %, 
kam seko laši un foreles ar 24 % un jūras zivis ar 23 %. Citas sugas 
barībai patērē no 5–7 %, sastādot 24 % no kopējā saražotā zivju miltu 
apjoma [8].

7.3. attēlā ir parādītas lielākās zivju miltu patērētājvalstis. Kā izteikta 
līdere ir Ķīna, kurā tiek patērētas 1750 miljonu tonnu jeb 34 % no kopējā 
zivju miltu patēriņa pasaulē. Otrajā vietā ierindojas Eiropas Savienības 
dalībvalstis (ES-27), kas patērē 12,31 % un kas ir gandrīz trīs reizes 
mazāk nekā Ķīna. Ievērojams apjoms zivju miltu tiek patērēts arī Vjet-
namā, Norvēģijā, Japānā un Taizemē [8].

7.1. att. Vielas un produkti, ko var ražot no zivju apstrādē radītājiem 
blakusproduktiem.

Zivju skābbarība

Biodīzeļdegviela

Hitozāns

Pigmenti (pēc ekstrakcijas) 

Pārtikas iepakojums

Kolagēns

Fermenti
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uzturēšanai pārtikas
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Apskatot dabiskās nozvejas izmaiņas pēdējo 20 gadu laikā, var seci-
nāt, ka tā nav mainījusies. Šī iemesla dēļ ir radusies situācija, ka nav 
iespējams apgādāt akvakultūras industriju ar nepieciešamo zivju miltu 
apjomu, kurš tiek izmantots kā proteīna avots [2].

Kā jau iepriekš tika minēts, tad pašlaik akvakultūras industrijā par 
proteīna avotu izmanto soju, tomēr tā nav piemērota plēsīgo zivju audzē-
šanā, tāpēc akvakultūras zivīm var pasliktināties veselība, palielināties 
mirstības rādītājs un nepieciešamība izmantot antibiotikas [9]. Aizvieto-
jot soju ar vienšūnas proteīniem, zivju veselība uzlabojas, jo tie ir labāk 
sagremojami, kā arī to sastāvs vairāk līdzinās savvaļā iegūstamajai barī-
bai, piemēram, mikroaļģēm [10].

7.2. att. Zivju miltu patēriņa sadalījuma pa sugu veidiem [8].
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7.3. att. Lielākās zivju miltu patērētājvalstis [8].
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Vienšūnu proteīnu izmantošana zivju barībā ir vērtīgs avots, lai zivis 
spētu augt un attīstīties, kompensētu proteīnu trūkumu no augu izcelsmes 
avotiem, kā arī lai samazinātu nepieciešamību pēc zivju miltiem. Proteīna 
ražošanas vienkāršs apraksts un soļi ir parādīti nākamajā sadaļā, parādot, 
kā ir iespējams iegūt vienšūna proteīnu no cepšanā izmantotās eļļas. 

7.2. Tehnoloģiskā shēma proteīna ražošanā

Izmantotā tehnoloģija, pēc kuras no cepšanā izmantotās eļļas iegūst 
proteīnu, ir sadalīta vairākās daļās, kā parādīts 7.4. attēlā. Procesa 
pirmais posms ir izejmateriālu sagāde – materiāls, kuru apstrādājot, 
rezultātā tiks iegūts proteīns. Svarīga proteīnu ražošanas sastāvdaļa ir 
mikroorganismi, kurus izmanto fermentācijas procesa nodrošināšanai. 
Kā būtisks proteīna iegūšanas priekšapstrādes posms ir filtrēšana un 
skalošana. Iegūtā produkta atlikušie apstrādes posmi ir žāvēšana un 
samalšana, rezultātā iegūstot galaproduktu – mikroorganismu biomasu 
ar augstu proteīnu saturu.

Turpmāk tekstā tiks sniegts neliels apraksts par katru nozīmīgo 
posmu proteīna ražošanas tehnoloģiskajā shēmā.

7.4. att. Būtiskākie tehnoloģiskā procesa posmi.

Izejmateriāli

Fermentācija

Filtrēšana un
skalošana 

Žāvēšana

Samalšana

Galaprodukts
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Fermentācija
Fermentācijas procesa nodrošināšanai tiek izmantots bioreaktors, 

kurā tiek ievadīts galvenais izejmateriāls (cepšanas eļļa) un mikroor-
ganismi. Procesa laikā svarīgi uzturēt mikroorganismiem labvēlīgus 
apstākļus, lai tie varētu pilnvērtīgi attīstīties. Šāda veida apstākļi iekļauj 
gan konkrētas temperatūras uzturēšanu, gan vielu pievadīšanu, gan pro-
cesa ilgumu, kā arī citus faktorus. Barības vielas, piemēram, ogļhidrāti 
un slāpekļa savienojumi, veicina šūnu dalīšanos, kā arī biomasas apjoma 
pieaugšanu – jo vairāk biomasas, jo vēlāk varēs iegūt proteīnu lielākā 
apjomā.

Mikroorganismi bioreaktorā tiek kultivēti aerobiskos apstākļos – 
vai nu aktīvi maisot, vai nu pievadot skābekli vai gāzu maisījumu, kura 
sastāvā ir skābeklis. Kultivāciju var veikt ar dažādiem paņēmieniem, 
tomēr visefektīvākā un arī visbiežāk izmantotā metode ir papildināto 
partiju kultivēšanas metode. Šajā paņēmienā kultivēšanas laikā bioreak-
torā tiek pievadītas papildu barības vielas, kuras tur paliek līdz pat kulti-
vēšanas procesa beigām.

Fermentācijas procesā izmantojot cepšanas eļļas, labvēlīgi tiek 
ietekmēta apkārtējā vide, ņemot vērā, ka no pārtikas nozares iegūtais 
blakusprodukts tiek izmantots, lai ražotu citu produktu – proteīnu. Fer-
mentācijas procesa laikā tiek iegūta biomasa, kura tālāk tiek apstrādāta, 
izmantojot filtrēšanas un skalošanas procesu.

Filtrēšana un skalošana 
Kultivēšanas procesā iegūtā masa tiek filtrēta, lai no mikroorganismu 

masas atdalītu šķidro barotni. Filtrēšanu ir iespējams veikt ar dažādām 
metodēm, piemēram, izmantojot preses, centrifugēšanu, flokulāciju u.c.

Kad šķidrā un cietā biomasas daļa ir atdalīta, tālākai apstrādei tiek 
izmantota tikai cietā biomasa, turpretī daļu no iegūtās šķidrās masas 
var izmantot fermentācijas procesu nodrošināšanai, kultivējot mikro-
organismus bioreaktorā. Iegūto šķidro materiālu var uzskatīt par attī-
rītiem notekūdeņiem, kam ir ievērojami zemāka negatīvā ietekme uz 
apkārtējo vidi salīdzinājumā ar materiālu, kas netiek apstrādāts, izman-
tojot mikrobioloģisko fermentāciju [11]–[17].

Žāvēšana un malšana 
Pēc filtrācijas mitrās biomasas derīguma termiņš ir 24–48 stundas, 

tāpēc, lai pagarinātu produkta derīguma termiņu, tiek veikta tā žāvē-
šana. Žāvēšanas procesa laikā no biomasas tiek atdalīts mitrums. Arī 
žāvēšanu ir iespējams veikt, izmantojot dažādas metodes.

Izžāvēto biomasu ir iespējams sasmalcināt, iegūstot dažādas formas 
un lieluma (pēc patērētāja vēlmēm) produktu – pulverveida, granulveida 
utt. Vadoties pēc pieprasījuma, iegūto biomasu var izmantot arī bez 
žāvēšanas.

Galaprodukts
Galaprodukts, vadoties pēc patērētāja vēlmēm – vai nu ar, vai bez 

žāvēšanas, ir mikrobioloģiska biomasa, kurai ir augsts proteīna saturs. 
Iegūto produktu pievieno zivju un dzīvnieku barībai, kas strādā kā augu 
izcelsmes proteīnu un zivju miltu aizstājējs.
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Kopsavilkums

Latvijā zivju rūpniecības nozare ir īpaša. Nozares pirmsākumi sais-
tāmi ar zvejniecību, kas attīstījusies gadsimtu gaitā un ir apvīta leģen-
dām, stāstiem un pasakām. Zvejniecība pakāpeniski ir kļuvusi par zivju 
rūpniecības nozari, kurā ietilpstošā zivju ieguve un pārstrāde šobrīd ir 
viena no valsts svarīgākajām tautsaimniecības apakšnozarēm. 

Zinātniskā monogrāfija veltīta zivju apstrādes uzņēmumu visa veida 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai, ieskaitot energoresursus, ūdeni, zivis, 
piedevas un citus izejmateriālus. Monogrāfijā ir apkopoti pētījumu rezul-
tāti, lai ikviens Latvijas zivju pārstrādes uzņēmums iegūtu visjaunāko 
un zinātnes atziņās balstīto informāciju par nozares attīstības iespē-
jām. Monogrāfijā plaši aprakstītas datu apkopošanas un apstrādāšanas 
iespējas, iegūto rezultātu vērtēšana, piedāvātas dažādas rezultātu ana-
līzes metodikas un to lietojuma iespējas, aprakstīti pasaules, Eiropas un 
Latvijas uzņēmumos jau realizēti zivju apstrādes tehnoloģisko inovāciju 
piemēri. Monogrāfijā akcentēts efektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
svarīgums, tā noteikšana un sarindošana, balstoties uz ilgtspējīgas 
attīstības principiem un nosacījumiem, aprakstīti veidi kā lietot dažādas 
lēmumu pieņemšanas metodikas, balstoties uz inženiertehniskajiem, 
ekonomiskajiem, sociālekonomiskajiem, vides un klimata aspektiem.   
Monogrāfijas noslēgumā autori piedāvā gatavu risinājumu zivju apstrā-
des uzņēmuma inovatīvai ilgtspējīgai attīstībai, veidojot industriālo sim-
biozi ar akvakultūras elementiem.

Zinātniskās monogrāfijas satura izkārtojums ir oriģināls un ino-
vatīvs, tas veidots tā, lai uzrunātu pilnīgi visus, kas saistīti ar zivju 
pārstrādes nozari, un būtu noderīgs plašam lasītāju lokam. Katra no 
monogrāfijas nodaļām jeb “zvejnieku piestātnēm” aizsākas ar populār-
zinātnisku ilustrētu atvērumu, kurā lasītajam īsi un saprotami apraks-
tīts nodaļas saturs, un kas ļauj lasītājam izvērtēt, vai nodaļā aprakstītā 
zinātniskā informācija ir nepieciešama. Monogrāfija ir kā ceļvedis, kas 
ved cauri zvejnieku piestātnēm, uz kurām aicina piekrastes skaistāko 
bāku gaismas kūļi, lai pakāpeniski iepazītos visām zivju pārstrādes 
jomas problēmām, biznesa stāvokli šodien un tā attīstīšanu rīt.

1. piestātne veltīta esošās ražotnes darbības izpētei, kas ir saistīta 
ar mērījumu veikšanu, datu vākšanu, apkopošanu un analīzi.

2. piestātnē aprakstīti uzņēmuma darbības vērtējuma raksturlie-
lumi, indikatori, faktori un parametru izvēle. 

3. piestātne veltīta vērtēšanas un analīzes metodikas izvēlei un 
rezultātu analīzei, ielūkojoties vienkāršākajos korelācijas un reg-
resijas paņēmienos, meklējot prioritāros attīstības virzienus ar 
multikritēriju analīzi.

Kopsavilkums

4. piestātne iepazīstina ar inovācijām Eiropas un pasaules zivju 
apstrādē, detalizēti aplūkojot saldēšanas iekārtu, energoavotu, 
konservēšanas, kaltēšanas, kūpināšanas procesus un tehnoloģis-
kos risinājumus.

5. piestātne veltīta resursu efektivitātes paaugstināšanas iespēju 
ieskicēšanai, vērtēšanai un īstenošanai.

6. piestātne veltīta ekonomisko un finansiālo aspektu aplūkošanai 
ne tikai no investīciju apguves skatupunkta, atverot kredītlīnijas, 
bet arī izmantojot trešās puses augsta līmeņa profesionāļu iesaisti 
finansējuma nodrošināšanā. 

7. piestātne aplūkoti zivju ražošanas un pārstrādes aprites ekono-
mikas aspekti, galveno uzmanību veltot industriālajai simbiozei 
zivju ražošanā un ieguvē.

Ceļvedis veidots tā, lai katrs lasītājs var “izkāpt” katrā piestātnē vai 
izvēlēties apstāties tikai tajās piestātnēs, kuras šķiet interesantas vir-
zībā uz efektīvu zivju nozares attīstību. 

Monogrāfijas vizuālais veidols ir papildināts ar septiņu Latvijas bāku 
vēsturiskajiem siluetiem, kas aicina uz mirkli piestāt un papētīt zivju 
apstrādes efektivitātes problēmas un ieskatīties to risinājumos. Šīs 
monogrāfijas zinātniskā novitāte ‒ zivju pārstrādes uzņēmumu efektivi-
tātes paaugstināšanas zinātnisko un praktisko aspektu vienots apkopo-
jums ‒ ir ne tikai secīgi aprakstīts grāmatas nodaļās, bet arī ilustrēts kā  
mozaīka, kuras daļas veido gan metožu un matemātisko modeļu gabali, 
gan šodienas situācijas analīzes un rītdienas vērtējuma prognozes, gan 
inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanas iespēju analīzes. 

Monogrāfija izveidota tā, lai tajā sev nepieciešamo informāciju varētu 
atrast ne tikai zivju apstrādes uzņēmumu speciālisti, bet arī zinātnieki, 
studenti, citu tautsaimniecības nozaru darbinieki, valsts un nevalstisko 
institūciju pārstāvji.
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Summary

Fish processing industry is exceptionally important for Latvia. 
Fishing has been developing for hundreds of years through legends, 
stories, and fairy tales. Fishing has slowly grown into a large industry 
where fish harvesting and processing has become one of the main 
economic sub-sectors in the country.

The monograph is devoted to the sustainable use of all kinds of 
resources in the fishing industry, including energy resources, water, 
fish, additives and other materials. It illustrates various ways of data 
collection, as well as processing and evaluation of results. In addition, 
it offers methodologies for analysing results and provides examples of 
their use. Technological innovations used in the world fish processing 
companies of Europe and Latvia are discussed and analysed. The 
monograph illustrates the determination and ranking of efficiency 
measures based on the principles and conditions of sustainable 
development. Various decisionmaking methodologies have been used 
based on engineering, economic, socio-economic, and environmental and 
climate aspects. The monograph ends with an offer on how to achieve 
the sustainable development of innovative fish processing companies 
now, thinking about industrial symbiosis with aquaculture elements.

The monograph is original as it is designed for a wide range of 
readers. Each of the seven piers begins with a popular science opening, 
introducing readers to the relevant topic. This is followed by a scientific 
outline of the topic in a scientific monograph performance evaluation. 
The guide takes the readers through the piers and gradually unfolds all 
the problems that fish processing companies face today and will face 
tomorrow:

1st pier offers the analysis of the operation of the existing plant, 
which is related to the performance of measurements, data 
collection and compilation, and their analysis.

2nd pier provides the selection of the company’s performance 
evaluation characteristics, indicators, factors, and parameters.

3rd pier is dedicated to the selection of the evaluation and analysis 
methodology, and the analysis of results. It looks at the simplest 
correlation and regression methods, searching for priority 
development directions with multi-criteria analysis.

4th pier describes innovations in European and global fish processing: 
refrigeration equipment, energy source, canning, drying, and 
smoking processes and technological solutions.

5th pier gives an insight into outlining, evaluating and implementing 
opportunities to increase resource efficiency.

Summary

6th pier addresses the economic and financial aspects not only from 
the point of view of acquisition of investments and opening credit 
lines, but also through the involvement of the third-party high-
level professionals in providing financing.

7th pier is devoted to the economic aspects of the fish production and 
processing cycle, focusing on the industrial symbiosis in the fish 
production and harvesting.

The guide is designed in a way that each reader can get off at each 
pier, or choose to stop only at those piers that seem interesting from the 
point of view of effective development of the fishing industry.

Interesting forms of innovative expression were found in the creation 
of the monograph. The visual form of the monograph is supplemented 
with historical silhouettes of seven Latvian lighthouses, inviting the 
readers to stop for a moment and study the problems of fish processing 
efficiency, as well to look into their solutions.

The scientific novelty of this monograph is illustrated by the 
principle of a mosaic, where one part consists of pieces of methods and 
mathematical models, another part offers today’s situation analysis and 
tomorrow’s evaluation predictions; and the further part introduces the 
possibility analysis of innovative technological solutions.

The monograph provides useful information not only for those 
working in fish processing companies. Scientists, students, employees 
in other sectors and industries, as well as representatives of state and 
non-governmental institutions will also find the monograph to be a great 
source of knowledge.
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