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Vebinārs - CSA nākotnes izaicinājumi un iespējas

2020. gada 17. jūnijā 

Kā iespējot dekarbonizāciju ar 
centralizēto siltumapgādi?



Видение Fortum сегодня значимо как никогда
– Чтобымир был чище

2

Обеспечить создание стоимости за
счет проведенных инвестиций и
оптимизации портфеля активов

Конкурентный портфель
эталонных активовСтремиться к операционной

эффективности и повышению
гибкости

Стимулировать направленный
рост в цепочке создания
стоимости электроэнергии

Создать возможности для
новых значительных
направлений бизнеса
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• Latvijai ir noteikts mērķis līdz 2030. gadam par 6% (salīdzinot ar 
2005. gadu) samazināt SEG emisijas ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā neiekļautajās darbībās

• Latvija līdz 2030. gadam ir apņēmusies sasniegt atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru 50% apmērā no kopējā enerģijas gala 
patēriņa

• Līdz 2040. gadam ir jāsasniedz oglekļa neitralitāte, nodrošinot, ka 
Latvijas SEG emisijas apjoms ir vienāds ar radīto CO2 piesaisti.

• Galvenie SEG emisiju avoti Latvijā pēc SEG inventarizācijas par 
2017. gadu ir enerģētika (35,4%), transports (28,5%), 
lauksaimniecība (24,6%), rūpnieciskie procesi un produktu 
izmantošana (6,5%) un atkritumu apsaimniekošana (5,0%)

• Enerģētikā un transportā SEG emisijas saistītas galvenokārt ar 
fosilā kurināmā sadedzināšanu

• Lai sasniegtu AER daļu 50% apmērā, ir jāpalielina visu AER veidu –
elektroenerģijas, siltumapgādes un transporta degvielas – patēriņš
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Latvijas pienākumi klimata pārmaiņu ierobežošanai

Klimata 
neitralitāte 2050



CSA loma Latvijas klimata mērķu sasniegšanā

• Latvija ieņem trešo vietu Eiropā aiz Islandes un Lietuvas pēc 
iedzīvotāju skaita (%), kuriem siltumenerģija tiek nodrošināta 
ar CSA

• Šobrīd Latvijas siltumapgādē dominē biomasas patēriņš

• No AER saražotās enerģijas īpatsvars siltumapgādē  
pieaudzis no 40,7%  2010. gadā līdz 54,6% 2017. gadā

• Siltumapgādē plašāk būtu izmantojama koksnes šķelda un 
biomasa, līdzsvarojot to ar gaisa kvalitātes prasībām. Līdz ar 
to jāskatās ne tikai uz AER, bet arī uz ne-emisiju 
tehnoloģijām, piemēram, siltumsūkņiem, saules kolektoriem, 
elektroenerģijai. 
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Pilsēta ir enerģijas avots
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Enerģija no uzņēmumu 
un mājsaimniecību  
šķirotiem atkritumiem 

Siltums, kas iegūts no 
notekūdeņiem, 
centralizētās dzesēšanas 
atgaitas un no serveru 
parkiem

Atjaunīgie bio-kurināmie 
no mežrūpniecības, 
siltumsūkņi, saules 
enerģija.
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Elastīgs, viedām tehnoloģijām aprīkots div-virzienu centralizētās 
siltumapgādes  sistēmas tīkls – pamats CO2 neitrālai  enerģētikas 
sistēmai 
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CSA sistēma piedāvā platformu efektīvas energosistēmas 
izveidei, optimāli apvienojot dažādas tehnoloģijas

1. CSA sistēma nodrošina efektīvu 
siltuma pārpalikuma atkārtotu 
izmantošanu un piegādi

2. CSA sistēma izlīdzina piegādes 
un pieprasījuma svārstības 
elektroapgādes sistēmā 

3. CSA sistēma var izmantot 
zemas kvalitātes vietējos 
kurināmā resursus un kurināmā 
atliekas, sekmējot aprites 
ekonomiku



CSA sistēma izlīdzina piegādes un pieprasījuma svārstības 
elektroapgādes sistēmā 

Jaudas līdzsvars 
dienas laikā

Kapacitātes un 
frekvences atbalsts

Koģenerācijas stacija

CSA tīkls un 
akumulācijas tvertne

Elektrības un siltuma 
ražošana

Elektroenerģija siltumsūkņiem 
un elektriskajiem ūdens 

sildītājiem
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CSA sistēma var izmantot zemas kvalitātes vietējos kurināmā 
resursus un kurināmā atliekas, sekmējot aprites ekonomiku

• CSA sistēma var aizvadīt pie klientiem 
enerģiju, kas ražota no 
nepārstrādājamiem atkritumiem

• Enerģijas atgūšana nodrošina drošu 
materiālu pārstrādes rūpniecības 
pārpalikumu produktu izmantošanu

• Sistēmas kopējā efektivitāte palielinās, ja 
materiālu pārstrādi atbalsta reģenerācija 
enerģijā



Suomenoja
siltumsūknis

Vermo
BIO-eļļas 
ražotne

Kivenlahti
granulu 
ražotne

Kivenlahti  
BIO-apsildes 

iekārta no 2020

Suomenoja
3. siltumsūkņa
iekārta 2021.g.

Gaiss-ūdens 
siltumsūkņa 

pilotprojekts
Pievienoti 
pirmie
siltuma 
pārpalikuma 
avoti

Ģeotermālie 
siltuma avoti

Ämmässuo
multi-kurināmā 

enerģijas 
ražotne

Div-virzienu 
CSA

Otaniemi  
ģeotermālie 

siltuma avoti 

Suomenoja S03  
ogļu iekārta slēgta

Pārmaiņas Espoo, Somija, CSA sistēmā 2014.–2029.

Suomenoja S06  
gāzes iekārta 
slēgta

Multi-
kurināmā 
enerģijas  
ražotne

Siltuma 
akumulācijas 
tvertnes

Siltuma 
pārpalikums 
no liela datu 
centra 

Siltuma 
pārpalikums no 

neliela datu 
centra

Reģionāli projekti/ 
decentralizēta 
ražošana 

Suomenoja S01 
ogļu iekārta 

slēgta

% CO2 izmeši salīdzinājumā ar 2014.gadu CO2 neitrāla ražošana %
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Tartu CSA sistēma – Igaunijas piemērs

Centralizētā 
dzesēšana ar upes 
ūdeni 

Bio-kurināmā/kūdras 
koģenerācijas stacija, 
siltuma pārpalikums 
CSA tīklā Siltuma 

akumulācijas 
tvertne

Siltumsūknis – siltuma 
pārpalikums no 
centralizētās dzesēšanas 
CSA

Siltuma pārpalikums no 
rūpniecības - tipogrāfija 
Kroonpress un Igaunijas 
Nacionālais muzejs

PLANNED



73%
1%

1%

25%

Siltumtīklu veids un procentuālais 
sadalījums

Rūpnieciski izolēti
tīkli

Kanāla tīkli

Virszemes tīkli

Tīkli ēku
tehniskajos
koridoros

CSA sistēma Jelgavā 
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Tīklu veids Garums, m

Rūpnieciski izolēti tīkli 54850

Kanāla tīkli 856

Virszemes tīkli 677

Tīkli ēku tehniskajos koridoros 18812

Kopā 75195

Siltuma 
akumulācijas 
tvertne, 
5000m3



Pašvaldību ēkas un aprīkojums; 
2714; 3%

Trešo personu ēkas un 
aprīkojums; 6888; 6%

Dzīvojamās ēkas; 31699; 29%

Publiskais apgaismojums; 269; 
0%

Rūpniecība; 29569; 27%

Pašvaldības autoparks; 656; 1%

Sabiedriskais transports; 2262; 
2%

Privātais un komerciālais 
transports  ; 34955; 32%

• 32%  Privātais un 
komerctransports

• 29%  Dzīvojamās 
ēkas

• 27%  Rūpniecība

• 6%  Komerc-ēkas 
un aprīkojums

• 3%  Pašvaldības 
ēkas un 
aprīkojums

• 2%  Sabiedriskais 
transports

• 1%  Pašvaldības 
autoparks

• 0,4% Publiskais 
apgaismojums

Kopējās CO2 emisijas (t/gadā) pa sektoriem Jelgavā, 2018. gadā

• CSAS radīto CO2 emisiju apjoms 2018. gadā ir par 55% mazāks, nekā 2005. gadā. Tas panākts 
no 2013. gada kā galveno kurināmo siltumenerģijas ražošanai izmantojot AER - šķeldu. 
(dzīvojamās ēkas, pašvaldības ēkas)

Avots: ZREA



Izmaiņas kurināmā struktūrā, siltuma tarifā un klientu 
apmierinātības indeksā 
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Natural gas Biomass B2C CSI B2B CSI Heat tariff

Dabasgāze – 100% Dabasgāze – 20%; Biomasa – 80%  
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Kurināmā stukturālās izmaiņas Latvijas centralizētajā 
siltumapgādē

15 Avots: Enerģija un Pasaule, 2018/6, 34.lpp.
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CSA  priekšrocības

PALĪDZ INTEGRĒT VAIRĀK ATJAUNOJAMOS 
RESURSUS

VAR TIKT TRANSFORMĒTA SISTĒMĀ, KURĀ 
NEIZMANTO FOSILOS RESURSUS

SEKMĒ APRITES EKONOMIKU

IR TĪRA UN UZLABO GAISA KVALITĀTI

SNIEDZ DZĪVES KOMFORTU VISU GADU

Centralizētā 
siltumapgādes un 

dzesēšanas sistēma
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