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Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026533, fakss 67820442, e-pasts pasts@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

Rīgā,

LĒMUMS

Nr.

Adresāts:
SIA „Pillar 21”
Reģ. Nr.: 40103929286,
Adrese: Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
info@pillar.lv
AS “Conexus Baltic Grid”,
Reģ.Nr.: 40203041605,
Adrese: Aristida Briāna iela 6,
Rīga, LV-1001;
info@conexus.lv
SIA “Solum Estate”
Reģ.nr.: 40103295641
Adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21,
Rīga, LV-1011
Marks.Lepeskovs@norvik.eu
Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties
uz Ministru kabineta 2013 .gada 26. februāra noteikumu Nr. 112 „Emisijas kvotu piešķiršanas
kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 112) 49. punktu,
pieņem šādu lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma
grozījumiem.
1. Lēmuma pieņemšanā izmantoti šādi dokumenti:
1.1. Ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmums Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu
iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam iekļautajiem operatoriem”
(turpmāk – lēmums Nr. ETS3-1);
1.2. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes SIA „Brocēnu keramika”
izsniegtā 2012. gada 28. decembra siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. LI12SG0006
(turpmāk – SIA “Brocēnu keramika” atļauja);
1.3. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2016. gada 14. jūnija lēmums
Nr. LI16VL0053 “Par 2012. gada 28. decembrī SIA „Brocēnu keramika” izsniegtās
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siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas Nr. LI12SG0006 operatora maiņu” (turpmāk –
lēmums Nr. LI16VL0053);
1.4. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes akciju sabiedrībai “Latvijas
Gāze” izsniegtā 2013. gada 16. janvāra Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja
Nr. VA13SG0002 (turpmāk – AS “Latvijas Gāze” atļauja);
1.5. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās pārvaldes 2017. gada 31. janvāra lēmums
Nr. VA17VL0015 “Par izmaiņām siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr. VA13SG0002”
(turpmāk – lēmums Nr. VA17VL0015);
1.6. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes SIA “Papīrfabrika “Līgatne””
izsniegtā 2013. gada 15. janvāra atļauja Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja
Nr. VA13SG0001 (turpmāk – SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” atļauja);
1.7. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās pārvaldes 2015. gada 30. novembra lēmums
Nr. VA15VL0186 “Par izmaiņām siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr. VA13SG0001”
(turpmāk – lēmums Nr. VA15VL0186).
2. Lēmumu izdod saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:
2.1. Likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības
viedokļu uzklausīšanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112
3. punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas
dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus.
2.2. Noteikumu Nr. 112 49. punktu – ministrija ņemot vērā likuma „Par piesārņojumu” 32.7
panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma
grozījumiem.
3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai
Ar lēmumu Nr. ETS3-1 Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS)
3. periodam (2013. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris) emisijas kvotas ir piešķirtas
attiecīgi: :
1)

SIA „Brocēnu keramika” (reģ. nr.40003265462, juridiskā adrese: Strīķi, Cieceres
pagasts, Brocēnu novads, LV-3851);

2)

AS “Latvijas Gāze” (reģistrācijas numurs – 40003000642, juridiskā adrese: Vagonu
iela 20, Rīga, LV-1009);

3)

SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” (reģistrācijas numurs – 40003477891, juridiskā adrese:
Pilsoņu iela 1, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110).

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē 2016. gada 27. maijā tika saņemts
SIA „Pillar 21” iesniegums par operatora maiņu SIA “Brocēnu keramika” atļaujai. Iesnieguma
pielikumā bija pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija, kas apliecina SIA „Pillar 21”
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strīķi, Cieceres pagasts, Brocēnu novads ar kadastra
numuru 8425 002 0059 uz 3 lapām, kas savukārt apliecina, ka SIA „Pillar 21” ir SIA „Brocēnu
keramika” nekustamā īpašuma, kustamās mantas un iekārtu īpašnieks. Ar lēmumu
Nr. LI16VL0053 Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde veica grozījumus SIA
“Brocēnu keramika” atļaujā, ierakstot tajā datus par jauno operatoru un tādējādi veicot atļaujas
pārreģistrāciju, nemainot SIA “Brocēnu keramika” atļaujas derīguma termiņu un nosacījumus.
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajā vides pārvaldē 2017. gada 10. janvārī tika
saņemts AS “Conexus Baltic Grid” vēstuli Nr. 22-1-2/21 “Par akciju sabiedrības ”Latvijas Gāze”
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reorganizāciju”, kur tika sniegta informācija, ka Latvijas Republikas Saeima 2016. gada
11. februārī pieņēma Enerģētikas likuma grozījumus ar atsauci uz Latvijas Republikas kā Eiropas
Savienības dalībvalsts pienākumu ieviest Direktīvu 2009/73/EC par vienotajiem noteikumiem
dabasgāzes iekšējā tirgū, paredzot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas funkcijas nodalīšanu no
akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”. Funkciju nodalīšanas rezultātā 2017. gada sākuma tika
nodibināta akciju sabiedrība ”Conexus Baltic Grid”, kas nodarbosies ar dabasgāzes pārvadi un
uzglabāšanu. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajā vides pārvalde 2017. gada 31. janvārī
pieņēma lēmumu Nr. VA17VL0014 par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. VA11IB0021, tajā kā jauno operatoru ievērtējot akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid”.
Ņemot vērā iepriekšminēto Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajā vides pārvalde veica
izmaiņas AS “Latvijas Gāze” atļaujā, tajā mainot informāciju par jauno operatoru.
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajā vides pārvaldē 2015. gada 2. novembrī tika
saņemta SIA “Solum Estate” 2015. gada 30. oktobra vēstule Nr. SE-30/10/2015, kurā sniegta
informācija, ka SIA “Solum Estate” notiek turpmākās Līgatnes Papīrfabrikas darbības stratēģijas
izstrāde un tās darbības atjaunošanas iespējas meklēšana, kas tiek plānots īstenot sākot ar
2016. gadu. SIA “Solum Estate” vēstulē arī norādīja, ka ņemot vērā nākotnē plānoto Līgatnes
Papīrfabrikas darbības atjaunošanu, ir nepieciešams pārreģistrēt tās darbībai nepieciešamās
atļaujas. Vēstules pielikumā pievienots SIA “Solum Estate” 2015. gada 30. oktobra iesniegums,
kurā sniegta informācija, ka 2015.gada 9.februārī Cešu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Līgatnes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.50, SIA “Solum Estate” tika reģistrētas īpašuma
tiesības uz Līgatnes Papīrfabriku, kas atrodas nekustamā īpašumā Pilsoņu ielā 1, Līgatnē,
Līgatnes novadā. Iesniegumā lūgts pārreģistrēt SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” atļauju, tajā
ierakstot datus par jauno operatoru – SIA “Solum Estate”. Ņemot vērā iepriekšminēto Valsts
vides dienesta Valmieras reģionālajā vides pārvalde veica izmaiņas SIA “Papīrfabrika
“Līgatne”” atļaujā, to pārreģistrējot uz SIA “Solum Estate” vārda.
Likuma “Par piesārņojumu” 30. panta trešās daļa paredz, ka iekārtas operatoru maiņas
gadījumā ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju sagatavo un iesniedz pārbaudei un
apstiprināšanai, kā arī nodod emisijas kvotas atbilstoši apstiprinātajā pārskatā minētajam
apjomam iekārtas jaunais operators, ja jaunais iekārtas operators reģionālajai vides pārvaldei
iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka sagatavos un iesniegs pārbaudei un apstiprināšanai
ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju visā kalendārajā gadā, kurā notikusi iekārtas
operatoru maiņa, kā arī nodos emisijas kvotas atbilstoši apstiprinātajā pārskatā minētajam
apjomam.
Ņemot vērā minēto, ministrija secina, ka SIA „Brocēnu keramika”, AS “Latvijas Gāze” un
SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” ir mainījušies īpašnieki, tomēr iekārtas atrodas iepriekšējā adresē
un veic vai ir plānots, ka tās veiks iepriekšējo darbību. Līdz ar to ministrija secina, ka lēmumā
Nr. ETS3-1 ir jāveic šādi grozījumi:
1) mainot operatoru SIA „Brocēnu keramika”, reģ.nr. 40003265462, uz operatoru SIA
„Pillar 21”, reģ.nr. 40103929286;
2) mainot operatoru AS “Latvijas Gāze”, reģ.nr. 40003000642, uz operatoru AS “Conexus
Baltic Grid”, reģ.nr. 40203041605;
3) mainot operatoru SIA “Papīrfabrika “Līgatne””, reģ.nr. 40003477891, uz operatoru
SIA “Solum Estate”, reģ.nr. 40103295641.

VARAMLemProj_Nosauk_Pillar21_SolumEstate_ConexusBalticGrid.docx

4
4. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi
sabiedrības viedokļa uzklausīšanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas
iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļvietnē:
http://www.varam.gov.lv 2017. gada __. ____________.
2017. gada __. ____________ ministrija nosūtīja lēmuma projektu „Par Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumu” tā
adresātiem
(vēstules Nr.
).
4.1. Laikposmā no 2017. gada __. ____________ līdz 2017. gada __. ____________ tika
saņemti šādi sabiedrības komentāri par lēmuma projektu:
_____________________.
4.2. Ministrijas viedoklis
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5. Emisijas kvotu piešķiršana
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu, noteikumu Nr. 112 49. punktu un lēmumu Nr. ETS3-1,
ministrija nolemj:
5.1. izteikt lēmuma Nr. ETS3-1 5. punkta tabulas 44., 46. un 56. punktu šādā redakcijā:
„

Nr.
p.k.

Iekārtas ID

Iekārtas nosaukums

Operatora
nosaukums

Iekārtas adrese

Rūpniecības iela 73A,
Jelgava, LV-3008

44 LV000000000000058

Papīra ražošanas iekārta

SIA “Solum Estate”

46 LV000000000000060

Keramikas flīžu ražošanas
līnija

SIA “SIA „Pillar 21”

56 LV000000000000103

Inčukalna pazemes gāzes
krātuves sadedzināšanas
iekārtas

A/S “Coexus Baltic
Grid”
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Strīķi, Cieceres pagasts,
Brocēnu novads,
LV-3851
Ragana, a/k 76, Krimuldas
novads,
LV-2144

Iekārtas
darbība
(NACE2
klasif.)

Elektroenerģijas
ražotājs

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1712

NAV

3 948

3 878

3 810

3 739

3 668

3 597

3 524

3 452

2331

NAV

2 326

2 286

2 244

2 204

2 161

2 119

2 077

2 034

0910

NAV

45 893

41 071

36 379

31 834

27 426

23 163

19 038

15 065

Emisijas kvotu apjoms

„.

6
6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
(Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc
pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

Helēna Rimša 67026512
Helena.Rimsa@varam.gov.lv
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