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Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas
kvotu apjoma grozījumiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija),
pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu pieņem lēmumu par
emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju,
ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.2020.gadam.
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. Eiropas Komisijas 2013.gada 5.septembra lēmums Nr. 2013/448/ES par valstu
īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu
pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2003/87/EK 11.panta 3.punktu (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums Nr.
2013/448/ES);
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);
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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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1.4. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem:
1.4.1. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” 2013.gada 5.decembra pieteikums Nr.4.3./148
„Par emisijas kvotu apjoma grozījumiem” (saņemts ministrijā 09.12.2013.,
reģ.nr. 12-22970);
1.4.2. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem
(datne: „Iesniegums_OgresTrikotaza_04_12_13.xls” saņemta arī elektroniski
ministrijas elektroniskajā pastā Helena.Rimsa@varam.gov.lv 2013.gada
18.decembrī).
2. Lēmuma pieņemšana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:
2.1. likuma „Par piesārņojuma” 32.2 panta pirmo daļu – ministrija, izvērtējot arī
sabiedrības viedokli un ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu un tā
grozījumus, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis
siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju.
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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2.3. 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.
3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai
Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41. un 42.punktu operatoram ir pienākums iesniegt
iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji vai pilnībā
izbeigusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu
emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz obligāti
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.
Operatori, kuru iekārtu darbībās ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, arī ir
jāiesniedz iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja izmaiņas iekārtas darbībā
notikušas pēc 2011.gada 30.jūnija (Noteikumu Nr.112 58.punkts). Savukārt Noteikumu
Nr.112 59.punktā ir noteikts, ka, ja operators ir ziņojis par iekārtas daļēju vai pilnīgu
pārtraukšanu un attiecīgās izmaiņas ir notikušas pirms 2013.gada 1.janvāra, ministrija pieņem
lēmumu arī par 2013.gada emisijas kvotu apjoma grozīšanu.
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3.1. Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41. un 42.punktu ministrijā 2013.gada 9.decembrī
tika saņemts iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem no SIA „OGRES
TRIKOTĀŽA”. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegti noteikumu
Nr.112 noteiktajā formātā:
1) iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem papīra formātā ir iesniegts ministrijā
2013.gada 9.decembrī, un pieteikums ir SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” valdes locekles Irīnas
Kiseļovas parakstīts;
2) iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā formātā (Excel
datne: „Iesniegums_OgresTrikotaza_04_12_13.xls”) tika atsūtīta uz ministrijas elektroniskā
pasta adresi: Helena.Rimsa@varam.gov.lv 2013.gada 18.decembrī. Pēc iesnieguma
saņemšanas ministrijas atbildīgā amatpersona saņemto iesnieguma emisijas kvotu apjoma
grozījumiem veidlapas (Excel datnes) versiju atzīmēja kā galīgo versiju un parakstīja ar savu
digitālo parakstu.
3.2. Ministrija saskaņā ar Noteikumu nr.112 53.punktu 2013.gada septembrī veica visu
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoru iekārtu darbību izvērtēšanu, ņemot vērā
operatoru iesniegtos siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskatus par 2012.gadu, kuri ir publicēti
valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” tīmekļa vietnē, kā arī ņemot
vērā operatoriem izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas 2008.-2012.gadam un
2013.-2020.gadam un iekārtu saraksta izstrādei operatoru iesniegtos monitoringa plānus un
datu ziņošanas veidlapas.
Izvērtēšanas rezultāti tika ņemti vērā SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iesnieguma
izvērtēšanā. Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šīs lēmums,
iesniegto iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ministrija secina, ka SIA „OGRES
TRIKOTĀŽA” iekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtās darbības līmenis,
salīdzinot ar iekārtu sākotnējo darbības līmeni, ir samazinājies vairāk nekā par 50%, bet
iekārtas neatbilst iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas nosacījumiem, kuri ir noteikti
Noteikumu Nr.112 22.punktā. Darbības līmeņa samazināšanas apjoma noteikšanā ir izmantots
Noteikumu Nr.112 19.punktā minētais iekārtas sākotnējais darbības līmenis.
3.3. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iekārtas ar nosaukumu „katlu māja” sākotnējais
darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, ir 71,0TJ.
Savukārt šīs iekārtas 2012.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms,
kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārtu un kurš nav izmantots
elektroenerģijas ražošanā, ir 10,93TJ. Šādi dati ir doti arī SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”
iesniegtajā iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.
Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par
84,6% un iekārta atbilst darbību daļēji pārtraukušas iekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā
ar Noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” ir jāpiešķir 25% no
sākotnēji piešķirtajām emisijas kvotām.
Līdz ar to tiek secināts, ka:
- SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem
minētā informācija ir atbilstoša;
- SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iekārtā „katlu māja” ir notikusi darbības daļēja
pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 84,6%,
salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” ar lēmumu Nr. ETS3-1 piešķirtais ikgadējais emisijas
kvotu apjoms laika periodā 2013.-2020.gadam ir jāsamazina par 75%.
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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 tīmekļa
vietnē: http://www.varam.gov.lv 2013. gada __. ____________.
2013. gada __. ____________ ministrija nosūtīja lēmuma projektu „Par esošās
iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” tā adresātiem
(vēstules Nr.
).
4.1. Laikposmā no 2013. gada __. ____________ līdz 2014.gada __. ____________
tika saņemti šādi sabiedrības komentāri par lēmuma projektu:
_____________________.
4.2. Ministrijas viedoklis
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5. Emisijas kvotu piešķiršana
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu, noteikumu Nr.112 49.punktu un lēmumu Nr.
ETS3-1 ministrija nolemj:
5.1. pieņemt šo lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;
5.2. izteikt lēmuma Nr. ETS3-1 5.punkta tabulas 38.rindu šādā redakcijā:

„

Nr.
p.k.

Iekārtas ID

38 LV000000000000051

Iekārtas nosaukums

Katlumāja

Operatora
nosaukums

Iekārtas adrese

SIA "OGRES
TRIKOTĀŽA"

Rīgas iela 98, Ogre,
LV-5001

Iekārtas
darbība
(NACE2
klasif.)

Elektroenerģijas
ražotājs

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3530

NAV

2 689

2 497

2 310

2 128

1 950

1 778

1 610

1 448

Emisijas kvotu apjoms
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.
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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

A.Antonovs

Helēna Rimša, 67026508
Helena.Rimsa@varam.gov.lv
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