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1. Problēmas nostādne 
Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk tekstā – RTU) 2016.–2017. gadā, saskaņā ar SIA 
“Fortum Latvia” un AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – LVM) pasūtījumu, veica 
pētījumu, izzinot pelnu izmantošanas iespējas meža (grants) autoceļu izbūvē: 

1. “Pelnu izmantošana meža autoceļos” (pētījuma 1. posms); pētījumā veikta 
literatūras analīze, apskatot ārvalstu pieredzi biokurināmā vieglo (turpmāk 
tekstā – BKV) pelnu lietojumam grunts stabilizācijā, aplūkots BKV pelnu sastāvs 
kontekstā ar to potenciālo pielietojumu un ietekmes uz vidi riskiem atbilstoši 
Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, aplūkotas grunts modificēšanas 
un iestrādes tehnoloģijas, sniegta radīto BKV pelnu prognoze nākamajiem 10 
gadiem un veikta ekonomisko ieguvumu analīze, kā arī pētītas SIA “Fortum 
Latvia” radīto pelnu pielietošanas iespējas, izmantojot tos kā hidraulisko 
saistvielu. 

2. “Pelnu izmantošana meža autoceļos” (pētījuma 2. posms); laboratorijā veikti 
testi BKV pelnu, grants un dolomīta šķembu maisījumiem, lai noskaidrotu to 
īpašības, tajā skaitā stiprības un stinguma rādītājus. 

Pētījuma rezultāti rāda, ka biokurināmā vieglie pelni ir stipra hidrauliskā saistviela un 
aktīvs pucolāna materiāls, kas pareizi tehnoloģiski iestrādāts, izmantojot optimālās 
proporcijas ar citiem minerāliem materiāliem, var tikt izmantots ceļu būvē.  Tomēr, lai 
praktiski izvērtētu šo pelnu izmantošanas iespējas un efektivitāti bezseguma, grants, 
drupinātās grants vai dolomīta šķembu meža autoceļos (turpmāk tekstā – grants ceļos) 
Latvijā, nepieciešams izbūvēt paraugceļu jeb pilotceļu, kurā jāsalīdzina proporcionāli 
dažādu BKV pelnu un grants maisījumu fizikāli-mehāniskās īpašības, ceļus ekspluatējot 
ierastā kārtībā, kā arī, lai noskaidrotu šādu ceļu apsaimniekošanas īpatnības un ietekmi 
uz vidi. Lai projektu īstenotu, plānoti divi secīgi etapi: 

1) tehniskā projekta izstrāde, paredzamo darbu izmaksu un materiālu aprēķins 
izvēlētajam grants meža autoceļa posmam, pārbūvējot ceļa klātni, iestrādājot 
tajā grants-biokurināmā vieglo pelnu maisījumu, kā arī izstrādājot ietekmes uz 
vidi mazināšanas pasākumus un 3 gadu monitoringa un testēšanas programmu;  
2) izvēlētā grants meža autoceļa pārbūve atbilstoši izstrādātajam tehniskajam 
projektam, ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumu īstenošana un grants meža 
autoceļa monitorings 3 gadu garumā (ceļa klātnes fizikāli-mehāniskie parametri, 
ietekme uz vidi), ieskaitot salturības mērījumus. 

Lēmums par projekta 2.  etapa īstenošanu tiks pieņemts pēc 1. etapa rezultātu 
izvērtēšanas. Uzmanība tiks pievērsta plānoto izmaksu samērojamībai ar 
paredzamajiem ieguvumiem un piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem, tajā skaitā, 
lai mazinātu iespējamo radīto ietekmi uz vidi. 

Pētījuma mērķi – darba uzdevums: 

 I etaps:  
 izstrādāt tehnisko projektu izvēlētajam grants ceļam, paredzot 

nepieciešamās infrastruktūras ierīkošanu monitoringa un testēšanas 
veikšanai tā ekspluatācijas laikā. Tehniskā projekta saskaņošana būvvaldē;  

 piedāvāt priekšlikumu/redzējumu, kāda būs grants ceļa klātnes 
virskārta un to raksturojošie parametri pēc pelnu iestrādes 
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(izstrādāt un piedāvāt izvēlētā grants ceļa posma klātnes 
virskārtas dažāda seguma variantus ar dažādām grants-
sadedzinātās meža biomasas pelnu piemaisījumu proporcijām, lai 
monitoringa un testēšanas laikā ir iespējams objektīvi un 
savstarpēji salīdzināt ceļa klātnes posmu fizikāli-mehāniskās 
īpašības atkarībā no grants ceļa klātnes virskārtas uzbūves un 
novērtēt paredzamo ietekmi uz vidi, pelniem izskalojoties no 
pārbūvētā grants ceļa klātnes); 

 aprēķināt izmaksas par tehnisko noteikumu/standarta piedāvājuma 
sagatavošanu pelnu izmantošanai/iestrādei grants ceļa klātnes 
atjaunošanas vai pārbūves darbos, iekļaujot arī pelnu ķīmiskā sastāva un 
atjaunojamās vai pārbūvējamās ceļa klātnes fizikāli-mehānisko īpašību 
robežvērtības; 

 sagatavot būvdarbu izpildes un to veikšanai nepieciešamo materiālu 
apjoma un izmaksu tāmes, iekļaujot un salīdzinot arī grants ceļa 
atjaunošanas izmaksas bez pelnu iestrādes; 

 izstrādāt specifikācijas (pielietojamo materiālu specifikācijas, iestrādes 
tehnoloģiju un izbūves procesa apraksts, kvalitātes kontroles, īpašās 
kvalitātes tehnikas un parametri, materiālu piegāžu un uzglabāšanas 
noteikumi). Sagatavot darbu izpildes aprakstu;  

 izstrādāt detalizētu 3 (trīs) gadu monitoringa un testēšanas programmu 
pārbūves un grants ceļa ekspluatācijas laikam, un sagatavot piedāvāto 
risinājumu un programmas izpildes izmaksu tāmi, lai noteiktu pārbūvētā 
grants ceļa fizikāli-mehānisko īpašību dinamiku un vērtētu BKV pelnu 
izmantošanas ietekmi uz vidi. Monitoringa un testēšanas programma 
sadalāma trīs daļās: 

 GRANTS CEĻA FIZIKĀLI – MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANA. 
Novērtēt un analizēt pārbūvētās grants ceļa klātnes fizikāli – 
mehāniskās īpašības, ieskaitot salturību; 
 

 VIDES MONITORINGS PIRMS GRANTS CEĻA PĀRBŪVES. Noteikt 
references/atskaites vērtības augsnē un ar pārbūvējamā grants 
ceļa posmu tieši saistītajos virszemes ūdeņos (sāngrāvji) pirms 
grants ceļa pārbūves uzsākšanas; 
 

 IETEKMES MAZINĀŠANAS PASĀKUMI UZ VIRSZEMES ŪDEŅIEM 
UN 3 GADU VIDES MONITORINGS PĒC GRANTS CEĻA PĀRBŪVES. 
Monitoringa mērķis ir noteikt pārbūvēta grants ceļa ietekmi uz 
augsni un virsūdeņiem.  Plānot un izstrādāt videi draudzīgus 
risinājumus vides kvalitātei nozīmīgo ķīmisko elementu un to 
savienojumu, kas potenciāli ar virsūdeņiem var izskaloties no ceļa 
klātnes, noteces un ietekmes mazināšanai uz virszemes ūdeņiem 
– Lielo Juglu un Arupīti. Iespējamie videi draudzīgie risinājumi: 
augu filtrs biogēno elementu uztveršanai; ar dolomītu pildīta 
nosēdbedre – smago metālu piesaistei. Noteikt robežlielumu 
koncentrācijas prioritārajām vielām (kadmijs, dzīvsudrabs, svins) 
un bīstamajām vielām (arsēns, cinks, hroms, varš), kā arī kālijam 
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un fosforam. Noteikt ūdens kvalitāti raksturojošās vērtības, kas 
attiecas prioritārajiem karpveidīgo zivju ūdeņiem un iekļauti 
2002.gada 12.marta MK noteikumu nr.118 “Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 3.pielikumā;  

 veikt izmaksu aprēķinu par pārskata sagatavošanu par pelniem kā 
pieejamo resursu un to rašanās vietām, un izmantošanu grants ceļu 
atjaunošanā vai pārbūvē;  

 veikt pārbūvējamā grants ceļa dzīves cikla analīzi – izmaksu apkopojumu 
un prognozi grants ceļa kalpošanas laikam – 40 gadiem, iekļaujot arī 
izmaksu salīdzinājumu, ja pārbūvējamā grants ceļā netiktu iestrādāti BKV 
pelni; 

 II etaps:  
 veikt būvdarbus atbilstoši izstrādātajam grants ceļa pārbūves tehniskajam 

projektam un darbu izpildes aprakstam; 
 īstenot pasākumus ietekmes mazināšanai uz virszemes ūdeņiem; 
 īstenot izstrādāto monitoringa un testēšanas programmu trīs gadu 

garumā; 
 izstrādāt tehniskos noteikumus/standartu pelnu izmantošanai/iestrādei 

grants ceļa klātnes atjaunošanas vai pārbūves darbos, t.sk. iekļaujot pelnu 
ķīmiskā sastāva un atjaunojamās vai pārbūvējamās ceļa klātnes  fizikāli-
mehānisko īpašību robežvērtības; 

 sagatavot pārskatu par pelniem kā pieejamo resursu un to rašanās 
vietām, un izmantošanu grants ceļu atjaunošanā vai pārbūvē. 

RTU līdz šim īstenotajā pētījumā atspoguļotā informācija ļauj secināt, ka arī Latvijā būtu 
lietderīgi izbūvēt grants seguma ceļa posmu, kurā izmantoti sadedzinātas meža 
biomasas pelni, lai pārliecinātos par teorētiski gūto atziņu un izstrādāto tehnisko un 
tehnoloģisko risinājumu īstenošanas iespējām lauka apstākļos, sniedzot būtisku 
ieguldījumu vairākās saistītās tautsaimniecības apakšnozarēs – enerģētikā, atkritumu 
apsaimniekošanā un ceļu būvē.  

Latvija ir apņēmusies nodrošināt, ka no atjaunojamiem energoresursiem saražotās 
enerģijas īpatsvars kopējā bruto enerģijas gala patēriņā līdz 2020. gadam  ir vismaz 
40 %. 2015. gadā kopējais atjaunojamo energoresursu īpatsvars kopējā enerģijas 
patēriņā sasniedza 37,6%. Meži Latvijā aizņem 52 % no kopējās teritorijas, kas ļauj 
secināt, ka meža biomasai kā kurināmā resursam Latvijā ir liels potenciāls. 2016. gadā 
kurināmās koksnes īpatsvars kopējā energoresursu patēriņā bija 29,4 %, savukārt 
atjaunojamo energoresursu patēriņā – 79 %. Kurināmās koksnes sadedzināšanas 
procesā rodas siltumenerģija un pelni. Siltumenerģijai ir praktisks pielietojums, savukārt 
ievērojamu daudzumu radušos pelnu deponē atkritumu poligonos, lai gan tos varētu 
lietderīgi izmantot vairākās tautsaimniecības nozarēs, jo īpaši būvniecības apakšnozarēs 
(ieskaitot ceļu būvi). Veiktie pētījumi un pilotprojekti Skandināvijas valstīs un Austrijā ir 
apstiprinājuši, ka BKV pelni šādam mērķim ir piemēroti. Ievērojamus BKV pelnu 
daudzumus var izmantot ceļu būvē pelnu cementējošo īpašību dēļ un pelni darbojas kā 
saistviela grants seguma apakškārtā un nesošajā kārtā. Šāda pieeja kopumā ir jauna 
Latvijai, savukārt Skandināvijas valstīs pelnu izmantošana meža un mazāk svarīgu grants 
ceļu būvē notiek jau no 20. gadsimta beigām. 
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RTU pētījuma I etapā apkopota līdzšinējā pelnu izmantošanas pieredze mazākas 
nozīmes ceļos valstīs ar Latvijai līdzīgiem klimatiskajiem un ekspluatācijas apstākļiem, 
un līdzīgām grants ceļu būvniecības metodēm. Pētījumā secināts, ka, salīdzinājumā ar 
tradicionālajām ceļu būves tehnoloģijām, šādu ceļu izbūves izmaksas ir lielākas, bet, 
izvērtējot ceļa dzīves cikla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas ievērojami samazinās. 
Tehnoloģiskās grūtības (sacietēšanas laiks, putekļainība, sarežģītāka iestrāde, u.c. 
faktori) var paildzināt grants ceļa izbūves laiku, tomēr pilotprojekti liecina, ka pelnu 
iestrāde mazākas nozīmes grants seguma ceļos vairo to noturību, nestspējas un 
stingrības pieaugumu, labāku lietojamību, samazinās salturības, kūkumošanās, 
deformāciju un grants ceļu plaisāšanas riski. Tomēr šādu ceļu izbūve pagaidām nenotiek 
masveidīgi un plaši, jo grants ceļu īpašniekiem ir salīdzinoši maz informācijas par iespēju 
izmantot pelnus ceļa pārbūvē, bet ceļu būves kompānijām, attiecīgi, ir maza šādu darbu 
pieredze. Lai veicinātu izpratni par šādu grants ceļu izbūves iespējām un skaidrotu BKV 
pelnu izmantošanas iespējas grants ceļu būvē, piemēram, Zviedrijā ir izstrādātas 
vadlīnijas par pelnu izmantošanu ceļu būvē, kurām par pamatu ņemti rezultāti no 
realizētajiem pilotprojektiem Zviedrijā un Somijā. 

Tāpat, nepieciešams ņemt vērā Eiropas Komisijas 2018. gada janvārī pieņemtās 
izmaiņas Atkritumu direktīvā, kas paredz, ka līdz 2030. gadam atkritumu poligonos 
drīkstēs noglabāt ne vairāk kā 10 % no radītajiem sadzīves atkritumiem. Šobrīd Latvijas 
poligonos noglabā apmēram 75 % no mazo uzņēmumu un mājsaimniecību radītajiem 
atkritumiem. Eiropas Savienības un Latvijas atkritumu apsaimniekošanas politikas mērķi 
paredz, ka iespēju robežās ir jāpaplašina atkritumu atkārtota izmantošana. Tas nozīmē, 
ka ir nepieciešams veidot priekšnosacījumus un attīstīt atkritumu pārstrādes iespējas, 
t.sk. pelnu izmantošanu grants ceļu būvē un pārbūvē, tādējādi būtiski samazinot 
atkritumu poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu. Pilotprojektu pētījumos 
noskaidrots, ka BKV pelnu apjoms dažādās ceļu konstrukcijās var būtiski atšķirties, un, 
atkarībā no ceļa parametriem un izbūves/pārbūves tehnoloģijas, izmantojamo BKV 
pelnu patēriņa apjomi ir 200 – 1000 tonnas BKV pelnu/1 km. Pieņemot, ja Latvijā grants 
pārbūvējamos ceļos vienā kilometrā izmantotu aptuveni 500 tonnu BKV pelnu, tiktu 
reģenerēti un lietderīgi utilizēti aptuveni 50 tūkstoši tonnu BKV pelnu jeb teorētiski viss 
Latvijā gadā radītais BKV apjoms, kas rodas, iegūstot siltumenerģiju, kas netiktu 
nogādāti noglabāšanai atkritumu poligonos1. 

2017. gada decembrī pieņemtā Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030 paredz, ka 

 izmantojamās mežsaimniecības produkcijas blakusproduktus un 
atkritumproduktus, ko nevar izmantot augstas pievienotās vērtības produktu 
ražošanā, var izmantot enerģijas ieguvei; 

 ir nepieciešams paātrināt procesus, kas saistīti ar meža autoceļu 
rekonstruēšanu un būvniecību; 

 biomasas izmantošanas iespēju paplašināšanai ir nepieciešami pētījumi augstas 
pievienotās vērtības produktu ražošanā. 

Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. – 2020. gadam ietvaros ir 
izstrādāta atkritumu rašanās novēršanas valsts programma, kas nosaka, ka jāsamazina 

                                                
1 Veicot grants ceļu pārbūves vai atjaunošanu ar BKV pelnu iestrādi plānošanu, jāņem vērā BKV pelnu radītais apjoms potenciāli 
pārbūvējamā/atjaunojamā grants ceļa tuvākajā apkārtnē 
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radīto atkritumu apjoms, veicinot produktu atkārtotu vai ilgāku izmantošanu, un tas arī 
saskan ar Aprites ekonomikas principiem. Labākais risinājums ir atkritumu pārstrāde, 
atkārtoti atgriežot tos ražošanas ciklā, pārstrādājot to komponentus, ja pastāv 
ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgi paņēmieni, kā to izdarīt, turklāt BKV pelni, 
izmantojot tos grants ceļa pārbūvē, atbildīs blakusprodukta statusam. 

Grants ceļa pārbūve ar pelnu iestrādi atbildīs šo būtisko plānošanas dokumentu 
nosacījumiem un sniegs praktisku ieguldījumu šo plānošanas dokumentu īstenošanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Iepriekš veiktie analogie pētījumi, to rezultāti 
LVM rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijā vēl nav izbūvēti grants ceļi, kuru 
būvniecībā izmantoti BKV pelni. Tomēr, RTU pētījumā apkopotā ārvalstu pieredze par 
pelnu fizikāli – mehāniskajām īpašībām, ietekmes uz vidi vērtējumiem laboratorijas 
apstākļos, testēšanas datiem par SIA “Fortum Latvia” BKV pelniem un laboratorijas 
testiem BKV pelnu – grants un dolomīta šķembu optimālajiem maisījumiem, norāda, ka 
Latvijā var izbūvēt paraugposmu, lai vienādos apstākļos salīdzinātu BKV pelnu-šķembu 
maisījumu ar hidrauliski nesaistītām šķembām.  

RTU pētījuma galvenie secinājumi ir šādi: 

 pilotprojekti un to rezultāti, meža un grants ceļu pārbūvē, izmantojot BKV 
pelnus: 

Vieta, valsts Pabeigšanas 
gads/ceļa 
lietošanas 

veids 

Ietekme uz vidi Tehnoloģiski ekonomiskais 
ieguvums 

Norberg, 
Zviedrija 

2003./meža 
ceļš 

Lizimetra dati 
nepārsniedz 
robežvērtības 
smagajiem metāliem, 
bet filtrācija – 
samazināta (liekais 
ūdens notek gar ceļa 
malu). 

Saistvielas-grunts materiāla  
cietēšana un transporta slodze 
kompensē nepietiekamo 
sablīvējuma pakāpi būvniecības 
laikā; varētu būt samazināta 
filtrācijas spēja ceļa nesošajā  
slānī (nepieciešana laba 
drenāžas sistēma). 

Borje, Zviedrija 2002./meža 
ceļš 

Lizimetra dati 
nepārsniedz 
robežvērtības  
smagajiem metāliem, 
bet sulfātu un hlorīdu  
vērtības ir 
paaugstinātas. 
 

Pilotprojekts parādīja, ka  
pelnus nav nepieciešams  
sezonāli uzglabāt - tos var 
iestrādāt arī ziemā, jo ziemā 
ieklātie pelni sacietē dažās 
nedēļās pēc atkušņa, tomēr ceļš 
jāslēdz smagajām automašīnām, 
līdz stabilizācijas process ir 
noslēdzies. Savukārt vieglais 
autotransports ceļu var 
izmantot uzreiz pēc pārbūves, ja 
nelīst un ceļa segumu 
neietekmē sniega kušanas 
ūdeņi.  

Hallstavik, 
Zviedrija 

2004./2008.// 
meža ceļš 

Rezultāti parāda, ka  
smago metālu  
(Cu, Cd, Pb, Zn) 
koncentrācija gan 
stabilizētajā, gan 
references posmā ir 1-

Lietojot dažādas saistvielas  
un to maisījumus, tika mērīta  
nedrenētā bīdes pretestība uz  
lauka pēc 28 dienu stabilizācijas.  
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Vieta, valsts Pabeigšanas 
gads/ceļa 
lietošanas 

veids 

Ietekme uz vidi Tehnoloģiski ekonomiskais 
ieguvums 

10μg/l; netika 
novērota smago 
metālu šķīšana ūdenī 
videi bīstamās 
koncentrācijās. 

Ofarne, 
Zviedrija 

2008./meža 
ceļš 

Lizimetra dati 
nepārsniedz 
robežvērtības  
smagajiem metāliem, 
un būtiski neatšķiras 
no references 
ceļa posma.  

Deformāciju mērījumi  
2008. gada oktobrī uzrādīja  
uzlabojumus salīdzinājumā  
ar kontroles ceļa posmu.  
Tika novērots, ka virsmas 
stingums ir daudz homogēnāks 
nekā references ceļa posmā. 

Karstula, 
Somija 

2011./meža 
ceļš 

Smago metālu (As, Cd, 
Hg, Pb) vērtības no 
filtrāta lizimetros ir ļoti 
zemas vai pat zem 
noteikšanas robežas, 
kas ļauj uzskatīt, ka 
smagie metāli ir ļoti 
maz šķīstoši. 

Apskatīta tikai ietekme uz vidi. 

Zerlach, 
Austrija 

2012./ 
saimniecības 

piebraucamais 
ceļš 

Hroma un niķeļa 
elementu 
koncentrācijas tuvu 
robežvērtībām ūdens 
filtrātā. Rezultāti 
neuzrāda palielinātu 
smago metālu 
koncentrāciju ūdens 
filtrātā. 

 

Pilotprojekta rezultāti rāda, , ka 
grunts-pelnu maisījuma izveidei, 
ieklāšanai un blīvēšanai ar 
pelniem no verdošā slāņa 
koģenerācijas stacijas krāsnīm, 
var tikt izmantots tāds pats 
standarta aprīkojums, kādu 
izmanto neveldzēto kaļķu 
izkliedes laikā. Spiedes stiprības 
pieaugums ar pelniem 
stabilizētai gruntij - aptuveni 3 
reizes, sasniedzot 30 Mpa 
spiedes stiprību pēc 28 dienu 
cietēšanas. 

Luopioinaien, 
Somija 

2002./grants 
ceļš 

Lizimetra dati 
nepārsniedz 
robežvērtības 
smagajiem metāliem, 
bet filtrācija – 
samazināta (liekais 
ūdens notek gar ceļa 
malu).  

Lauka mērījumi uzrādīja spiedes 
stiprības rādītājus, kuri ir par 4-
5 Mpa augstāki nekā 
laboratorijā. Ceļa nestspēja  
un lietojamība ir uzlabota, kas  
liecina, ka tā izmantojamība var 
tikt paildzināta un uzturēšanas 
izmaksas – samazinātas. 
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Vieta, valsts Pabeigšanas 
gads/ceļa 
lietošanas 

veids 

Ietekme uz vidi Tehnoloģiski ekonomiskais 
ieguvums 

Koria, Somija 1998./ grants 
ceļš 

Lizimetra dati 
nepārsniedz 
robežvērtības 
smagajiem metāliem, 
bet filtrācija – 
samazināta (liekais 
ūdens notek gar ceļa 
malu). 

Ceļa uzturēšana pēc 
pilotprojekta īstenošanas ir 
nepieciešama mazāk posmiem, 
kur izmantotas saistvielas, 
tomēr šajos ceļu posmos ir 
paaugstināta putekļainība, tādēļ 
jātērē vairāk finanšu, lai to 
novērstu. Nestspējas mērījumi 
uz ceļa virsmas 2001. gada 
pavasarī uzrādīja paaugstinātas 
vērtības posmos, kur tika 
izmantotas saistvielas. 

Sala, Zviedrija 2006. /grants/ 
asfaltbetona 

ceļš (kā 
saistvielas 

izmantots arī 
cements un 
Merit 50002) 

Laboratorijas testa 
rezultāti filtrācijas 
testā nepārsniedz 
robežvērtības. 

 

Kopējā tendence norāda, ka ar 
pelniem saistītajiem grunts 
paraugiem paaugstinās vienass 
stiprība, ievērojami uzlabojas 
ceļa nestspēja. Tomēr, lai 
panāktu labāku stabilizētā 
materiāla nestspēju pēc 
sasalšanas-atkušanas cikliem, 
lietderīgi pievienot arī cementu 
un Merit 5000. 

 aprēķini rāda, ka ar BKV pelniem stabilizētam grants ceļam dzīves cikla izmaksas 
varētu būt 15-25 % zemākas, salīdzinot ar parastu grants ceļu 40 gados, 
pieņemot tā 4% nolietojuma likmi gadā; 

 BKV pelnu īpašības ļauj tos izmantot ceļubūvē, tāpēc var tikt samazināta 
neatjaunojamo dabas resursu izmantošana, piemēram, šķembas, grants un citu 
ceļubūvei nepieciešamo materiālu patēriņš. Paredzamie ietaupījumi - 20 – 30 % 
apmērā no ikgadējās summas, kas tiek tērēti parastajai grants ceļa konstrukcijai; 

 lai BKV pelnus varētu izmantot kā alternatīvu materiālu ceļubūvē, kritiskais 
(svarīgākais) kritērijs šādam pelnu pielietojumam ir pelnu stabilitāte ūdenī pēc 
atkārtotiem sasaldēšanas – atsaldēšanas cikliem, un to nosaka CaO īpatsvars 
BKV pelnos. Pelnus ar CaO saturu var iedalīt 3 kategorijās: 

 ar zemu CaO saturu (<8 %) un bez ievērojama stiprības pieauguma, 
nepieciešamas papildus saistvielas kā aktivatori; 

 ar vidēji augstu CaO saturu (8-20 %), uzrādot pietiekamu sablīvējuma un 
stiprības parametru pieaugumu; 

 ar augstu CaO saturu (>20 %), kurus var izmantot bez papildu 
pucolānpiedevām: 

                                                
2 Hidrauliska saistviela, kas tiek iegūta no metalurģijas ražošanas izdedžiem, strauji tos atdzesējot ar ūdeni. Merit 5000 tiek iegūts, šos izdedžus 
izžāvējot, frakcionējot un sasmalcinot. 
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- RTU veikto pētījumu laikā tika noteikts CaO saturs SIA “Fortum 
Latvia” radītajos biokurināmā pelnos; rezultāti parādīja, ka šie 
pelni ir stipra hidrauliska saistviela un aktīvs pucolāna materiāls, 
jo CaO saturs ņemtajos 5 paraugos svārstījās no 19,67 – 24,68 % 
jeb atbilst pelniem ar augstu CaO saturu; 

- būtiski ir novērtēt Ca+2 jona ķīmiskās formas pelnos, kā arī brīvā 
jeb aktīvā CaO saturu; tikpat svarīga nozīme ir SiO2, Al2O3 un 
Fe2O3 saturam, jo šie oksīdi piedalās hidratācijas reakcijās; 

 

 RTU veiktajos laboratoriskajos pētījumos konstatēts, ka 
 pelnu un šķembu maisījumu ķīmiskā vide ir labvēlīga tūlītējām 

hidrauliskajās reakcijām, kā arī ilglaicīgām stabilizējošajām reakcijām, 
kas nodrošina stabilizēto šķembu stinguma un stiprības pieaugumu 
laikā; 

 tūlītējās nestspējas vērtības ar pelniem stabilizētās šķembās ievērojami 
palielinās, īpaši izteikts pieaugums ir grants šķembām, kas nozīmē, ka 
uzlabojas grants ceļu segumu materiāla iestrādājamības īpašības; 

 palielinoties pelnu īpastvaram un paraugu cietēšanas laikam, pieaug 
vienass spiedes vērtības; 

 analizējot tūlītējās nestspējas un vienass spiedes stiprību, grants ceļa 
pārbūvei tiek ieteikts izmantot 20 % pelnu-šķembu maisījumu;  

 Latvijā vēl nav izbūvēti grants ceļi ar tajos iestrādātiem BKV pelniem, 
tāpēc, izbūvējot paraugceļu ar BKV pelnu iestrādi, ceļam nepieciešams 
veikt salturības testus.  
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3. Prognozējamais pētījuma daļu un kopējais izpildes termiņš 
Pētījums sastāv no diviem etapiem; 2. etapa īstenošana ir atkarīga no 1. etapa 
rezultātiem, kad tiks izvērtēts, vai plānotās izmaksas ir samērojamas ar paredzamajiem 
ieguvumiem, grants ceļa dzīves cikla salīdzinošajām izmaksām un piedāvātajiem 
tehniskajiem risinājumiem, tajā skaitā, lai mazinātu iespējamo radīto ietekmi uz vidi. 

1. etapu ir paredzēts uzsākt 2018. gada maijā – jūnijā, 2018. gada augustā - septembrī 
paredzēts saņemt izpildītāja starpziņojumu, savukārt izpildītājam gala atskaite 
jāiesniedz 2019. gada martā. Gala atskaites prezentācija paredzēta 2019. gada martā - 
aprīlī. 

2. etapu – paraugceļa pārbūvi – pozitīva lēmuma gadījumā, paredzēts uzsākt 
2020. gadā, vienlaikus uzsākot testēšanas un monitoringa programmas īstenošanu 
3 gadu garumā. 2019. gada 2. pusgadā jāuzsāk vides monitoringa programmas 
īstenošana, nosakot references/atskaites vērtības pirms grants ceļa pārbūves 
uzsākšanas. Paraugceļa būvniecībai tiks izsludināts konkurss – iepirkums. 
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4. Sasniedzamais rezultāts un sagaidāmais efekts 
4.1 Sasniedzamais rezultāts 

Balstoties uz 1. etapā: 

 aprēķinātajām grants ceļa pārbūves izmaksām; 
 aprēķinātajām pārbūvētā grants ceļa 3 gadu monitoringa un testēšanas 

programmas īstenošanas izmaksām un dzīves cikla analīzi, salīdzinājumā ar 
parasto grants ceļu;  

 veikto pārbūvējamā grants ceļa dzīves cikla analīzi; 
 piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem ietekmes mazināšanai uz virszemes 

ūdeņiem,  

LVM pieņems lēmumu par pētījuma pārtraukšanu vai turpināšanu 2. etapā, veicot 
izvēlētā grants ceļa pārbūvi, paredzot virskārtā iestrādāt BKV pelnus un īstenot 3 gadu 
monitoringa programmu, kas atspoguļos pārbūvētā grants ceļa fizikāli-mehāniskās 
īpašības un BKV pelnu sastāvā esošo ķīmisko elementu un to savienojumu, kuriem ir 
potenciāls izskaloties no ceļa klātnē iestrādātajiem pelniem, ietekmi uz vidi un 
virszemes ūdeņiem. 

Pētījuma 1. etapa galvenie ieguvumi/rezultāti būs šādi: 

 izstrādāts grants ceļa pārbūves tehniskais projekts, kā arī veikta tā saskaņošana 
būvvaldē; 

 izstrādātas specifikācijas, apkopota uz visu projektu attiecināmā tehniskā 
informācija, materiālu piegāžu un uzglabāšanas noteikumi; 

 izstrādāta detalizēta tāme un veikts grants ceļa pārbūves izmaksu aprēķins, 
salīdzinot ar parastu grants ceļu; 

 veikts grants ceļa dzīves cikla (40 gadi) izmaksu apkopojums, salīdzinājums un 
analīze, salīdzinājumā ar parasto grants ceļu; 

 izstrādāta pārbūvējamā grants ceļa detalizēta 3 gadu monitoringa (t.sk. 
ietekmes uz vidi – uz augsni un virszemes ūdeņiem) un testēšanas programma, 
un veikts tās izpildes izmaksu aprēķins, iekļaujot arī paredzamos izdevumus par 
pārbūvējamās ceļa klātnes salturības un fizikāli-mehānisko īpašību, kā arī 
ķīmisko elementu un to savienojumu, kas potenciāli var izskaloties no ceļa 
klātnes, noteikšanu; 

 Piedāvāti videi draudzīgie risinājumi un to izmaksu aprēķins vides kvalitātei 
nozīmīgo ķīmisko elementu un to savienojumu, kas potenciāli ar virsūdeņiem 
var izskaloties no ceļa klātnes, noteces un ietekmes mazināšanai uz virszemes 
ūdeņiem - Lielo Juglu un Arupīti; 

 sagatavots izmaksu aprēķins par pārskata sagatavošanu par BKV pelniem kā 
resursa pieejamību un to rašanās vietām un izmantošanu grants ceļu 
atjaunošanā vai pārbūvē; 

 veikts izmaksu aprēķins par tehnisko noteikumu/standarta piedāvājuma 
sagatavošanu BKV pelnu izmantošanai/iestrādei grants seguma ceļa klātnes 
atjaunošanas vai pārbūves darbos;  

 sagatavots darbu izpildes apraksts. 
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4.2 Sagaidāmais efekts 

Pilna apjoma pētījuma īstenošana nodrošinās LVM pozitīvu reputāciju un papildus 
atpazīstamību ar Latvijas apstākļiem inovatīvo ceļubūves pieeju, jo LVM veiks pelnu 
reģenerāciju atjaunojamos vai pārbūvējamos grants ceļos, piedāvājot alternatīvu pieeju 
pelnu noglabāšanai un samazinot poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu. 
Realizējot pētījuma 2. etapu, pārbūvējot paraugceļu, tā veikšanai nepieciešamais pelnu 
daudzums būs atkarīgs no pārbūvējamā grants ceļa parametriem, projektēšanas 
uzdevuma un piedāvātā grants ceļa klātnes pārbūves risinājuma. 

Uzsākot pētījumu, LVM dos ieguldījumu Aprites ekonomikas plānošanas dokumentu un 
atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu nosacījumu praktiskam pielietojumam, 
lietderīgi izmantojot mežsaimniecības biomasu un tās sadedzināšanas rezultātā radušos 
pelnus. 

Īstenojot pētījumu pilnā apjomā un, ja veiktā monitoringa dati par pārbūvējamo grants 
ceļu rādīs ceļa klātnes fizikāli-mehānisko īpašību uzlabojumus, ceļa pārbūves un 
ekspluatācijas izmaksu efektivitāti, pelnu izmantošanas nebūtisku ietekmi uz vidi, tad 
LVM būs pamatojums veikt grants ceļu turpmāko pārbūvi vai atjaunošanu, iestrādājot 
tajos BKV pelnus. Šāds risinājums LVM ļautu piedāvāt enerģētiskās šķeldas pircējiem 
papildus iespēju (labumu) - BKV pelnus atgriezt atpakaļ LVM to izmantošanai grants ceļu 
būvē.  

Pētījuma 1. etapa īstenošana ļaus uzzināt: 

 precīzu informāciju par grants ceļa pārbūves izmaksām. Tiek pieņemts, ka 
paredzamais sadārdzinājums, salīdzinot ar pārbūvi bez grants-pelnu maisījuma 
iestrādes, var sasniegt 20-25 %; 

 precīzu informāciju par zemes dzīļu resursu (smilts, grants, dolomīta šķembu) 
izmantošanas samazinājumu grants ceļa pārbūvē (tiek pieņemts, ka ietaupījums 
varētu sasniegt 20-30 %). Tāpat, tiks iegūta informācija, kādu apjomu no esošā 
grants ceļa klātnes materiāla ir iespējams izmantot atkārtoti; 

 precīzu informāciju un aprēķinus, kādas ir pārbūvējamā grants ceļa dzīves cikla 
(40 gadi) uzturēšanas kopējās izmaksas, salīdzinājumā ar parasto grants ceļu. 
Tiek pieņemts, ka izmaksu samazinājums varētu būt 5-10 %, savukārt citu valstu 
īstenotajos pilotprojektos  - 15 – 25 %; 

 pārbūvējamā grants ceļa fizikāli-mehānisko īpašību un ietekmes uz vidi 
mazināšanas un monitoringa programmu izstrādes un izpildes izmaksas; 

 pētījuma autori piedāvās, kādas procedūras un darbības veicamas ar BKV 
pelniem, pirms tie tiek iestrādāti grants ceļos (darbu izpildes apraksts).  

 

5. Dokumenta sagatavotājs, paraksts, datums 
 

Attīstības projektu vadītājs Andris Pumpurs 

 

Rīga, 2018.gada 16.aprīlis 


