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LĒMUMS
Rīgā, 11.04.2018.

Nr. ETS3-58
Adresāts:
SIA „Dobeles enerģija”
Reģ. Nr.: 45103002039
Adrese: Spodrības iela 4a,
Dobele, LV-3701
E-pasts: girts.ozolins@dobelesenergija.lv

Par esošās iekārtas operatora – SIA „Dobeles enerģija”,
piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu
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 lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.
1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:
1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam (turpmāk – Iekārtu
saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499
„Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam”1;
1.2. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes SIA „Dobeles enerģija”
2012. gada 28. decembrī izsniegtā Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JE12SG0002
(turpmāk – ETS 3. perioda atļauja);
1.3. 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);
1.4. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2017. gada 8. decembra lēmums
Nr. JE17VL0108 „Par siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas Nr. JE12IB0002 atcelšanu”
(turpmāk – Lēmums Nr. JE12IB0002);
1.5. SIA „Dobeles enerģija” iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapas Excel
datne: „Iesniegums_Dobeles Energija_ETS darbibas izbeigsana.xls” saņemta elektroniski
ministrijas elektroniskā pasta adresē: pasts@varam.gov.lv 2018. gada 16. janvārī, reģ. nr.
985.

1

Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojums Nr. 499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011. gada 21. decembra rīkojumu
Nr. 680, Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 20 un Ministru kabineta 2013. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 469
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2. Lēmums tiek pieņemts 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. panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma
grozījumiem.
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3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 42. punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu
emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārtai ir atcelta tai izsniegtā siltumnīcefekta
gāzu emisijas atļauja. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem jāiesniedz Noteikumu
Nr. 112 noteiktajos termiņos.
Noteikumu Nr. 112 2. punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma
grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:
 elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai
iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir
aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
 papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par
emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas
sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.
Noteikumu Nr. 112 24. punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek
grozīts, sākot ar nākamā gada 1. janvāri pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas
darbība.
3.1. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 42. punktu ministrijā 2018 gada 16. janvārī tika
saņemts iesniegums par piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu SIA „Dobeles enerģija”.
Iesniegums par piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu tika iesniegts noteikumu Nr. 112
noteiktajā formātā: iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā
formātā (Excel datne: „Iesniegums_Dobeles Energija_ETS darbibas izbeigsana.xls”) tika atsūtīta
uz ministrijas elektroniskā pasta adresi pasts@varam.gov.lv 2018. gada 16. janvārī;
3.2. Ar lēmumu Nr. JE12IB0002 SIA „Dobeles enerģija” iekārtai tika atcelta ETS
3. perioda atļauja. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 22.1. apakšpunktu emisijas kvotas nepiešķir, ja
iekārtai ir atcelta siltumnīcefekta gāzu atļauja.
Atbilstoši Noteikumu Nr. 112 24. punktam iekārtām piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek
grozīts, sākot ar nākamā gada 1. janvāri pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas
darbība.
Ņemot vērā minēto informāciju, ministrija secina, ka SIA „Dobeles enerģija” iesniegums
par piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu ir pamatots, un iekārta ir beigusi savu darbību
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, jo iekārtas operatoram ir atcelta ETS 3. perioda atļauja.
Tādējādi SIA „Dobeles enerģija” ir jāatceļ ar Lēmumu Nr. ETS3-1 piešķirtās emisijas
kvotas saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 22. un 24. punktu no 2018. gada 1. janvāra, jo iekārta vairs
nav emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas esošā iekārta (Noteikumu Nr. 112 22.1. apakšpunkts).
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4. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi
sabiedrības viedokļa uzklausīšanu par šā lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas
iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļvietnē:
http://www.varam.gov.lv 2018. gada 26. februārī.
Ministrija 2018. gada 2. martā nosūtīja lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatora –
SIA „Dobeles enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” tā adresātam - SIA „Dobeles
enerģija” (vēstule Nr. 12.1-3/1992).
Laikposmā no 2018 gada 26. februāra līdz 2018. gada 27. martam netika saņemti
sabiedrības komentāri par lēmuma projektu.
5. Ministrija 2018. gada 6. martā informēja Eiropas Komisiju par SIA „Dobeles enerģija
izsniegtās atļaujas atcelšanu un par grozījumu veikšanu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas
reģistra augšupielādētajā emisijas kvotu sadales tabulā.
Ņemot vērā Eiropas Komisijas izstrādātajās vadlīnijās “National Allocation Tables for
stationary installations” noteikto, ministrija sagatavoto SIA „Dobeles enerģija” lēmuma projektu
„Par esošās iekārtas operatora – SIA „Dobeles enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma
atcelšanu” Eiropas Komisijā neiesniedza.
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6. 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:
6.1. pieņemt šo lēmumu par esošās iekārtas operatora – SIA „Dobeles enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu;
6.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5. punkta tabulas 16. rindu šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

Iekārtas ID

Iekārtas
nosaukums

16

LV0000000000
00020

Katlumāja

„
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Iekārta
Emisijas kvotu apjoms
s
ElektroOperatora
darbība
Iekārtas adrese
enerģijas 201
nosaukums
(NACE
ražotājs 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2
klasif.)
„
SIA “DOBELES Spodrības iela 4a, 3530,
9
IR
7 670 6 210 5 423 4 675 ENERĢIJA” Dobele, LV-3701 3511
312
.
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7. 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

Rinalds Muciņš

Lazdāns 67026475
Aleksands.Lazdans@varam.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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