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LĒMUMS
Rīgā, 15.03.2019.

Nr. ETS3-2
Adresāts:
SIA „Pillar 21”
Reģ. Nr.: 40103929286,
Adrese: Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
info@pillar.lv

Par esošās iekārtas operatora – SIA „Pillar 21”
piešķirtā emisijas kvotu apjoma 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
lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem (turpmāk –
Lēmums).
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 Liepājas reģionālās vides pārvaldes izsniegtā 2012. gada
28. decembra Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. LI12SG0006 (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. Ministrijas 2017. gada 8. septembra lēmums Nr. ETS3-55 „Par Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumiem”;

Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojums Nr. 499 „Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.2020. gadam” ir grozīts ar Ministru kabineta 2011. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 680 “Grozījumi Ministru kabineta
2011. gada 29. septembra rīkojumā Nr. 499 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam””,
Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 20 “Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra
rīkojumā Nr. 499 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam”” un Ministru kabineta 2013. gada
14. oktobra rīkojumu Nr. 469 “Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumā Nr. 499 “Par iekārtu
sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam””
1
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1.5. SIA „Pillar 21” 2018. gada 3. aprīļa pavadvēstule Nr. P21V/2018/5 ar aizpildītu
iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapu (saņemts papīra formā
2018. gada 4. aprīlī, reģ. nr. 5257).
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 18. punktu, kas noteic, ka emisijas kvotu apjoms esošai iekārtai tiek
samazināts pēc iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas, ja attiecīgās iekārtas viena apakšiekārta
konkrētajā kalendāra gadā samazina darbības līmeni vismaz par 50 %, ja attiecīgajai apakšiekārtai
ikgadējais piešķiramais emisijas kvotu apjoms ir vairāk nekā 50000 emisijas kvotu vai tās
ikgadējais emisijas kvotu apjoms ir vismaz 30 % no attiecīgās iekārtas ikgadējā piešķiramā
emisijas kvotu apjoma.
2.3. 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
3.1. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu
emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji pārtraukusi savu darbību,
operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums
emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz Noteikumu Nr. 112 41. punktā 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.
3.2. 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.
3.3. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu ministrijā 2018. gada 4. aprīlī tika saņemts
SIA „Pillar 21” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (turpmāk – iesniegums emisijas
kvotu apjoma grozījumiem) papīra formā, un tā veidlapu ir parakstījusi SIA „Pillar 21” pilnvarotā
persona Aleksandrs Buličovs.
4. Iekārtas darbības izmaiņu pamatojums
4.1. SIA „Pillar 21” ir emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS) Latvijas
operators, un SIA „Pillar 21” iekārta ir Noteikumu Nr. 112 11. punktā minētā esošā iekārta, jo:
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 iekārta bija iekļauta ETS 2005. gadā, kad iekārtai tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu
emisijas atļauja 2005.-2007. periodam2;
 SIA „Pillar 21” iekārta ir iekļauta Iekārtu sarakstā;
 SIA „Pillar 21” iekārta faktiski darbojas, un tās darbībā nav novērojami ievērojami
pārtraukuma periodi.
SIA „Pillar 21” iekārta saskaņā ar ETS 3. perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas
kvotu apjoma grozījumiem veic šādu likuma „Par piesārņojumu” 2. pielikumā minēto darbību:
apdedzinātu māla izstrādājumu, arī jumta kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns
podiņu vai porcelāna, ražošana, ražošanas jaudai pārsniedzot 75 tonnas dienā.
SIA „Pillar 21” pamatdarbības NACE 2007. gada 2. redakcijas kods3 ir 2331 (NACE
2007. gada 1.1. redakcijas kods4 – 2630). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2014/746/ES5
SIA „Pillar 21” veiktā darbības nozare ir iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam
pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to SIA „Pillar 21” ir šādas apakšiekārtas: Siltuma līmeņatzīmes
apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā
– „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL”) un Procesa emisiju apakšiekārta (apakšiekārtas
nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „Procesa emisiju
apakšiekārta, CL”).
4.2. Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 43. punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu,
ņemot vērā SIA „Pillar 21” datu ziņošanas veidlapu, kuru SIA „Pillar 21” iesniedza Iekārtu
sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinā, kā arī SIA „Pillar 21” ETS 3. perioda atļauju.
Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas Lēmums, iesniegto
informāciju, ministrija secina, ka SIA „Pillar 21” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem
ir pamatots, un iekārtas apakšiekārtās ir notikušas šādas izmaiņas: siltuma līmeņatzīmes
apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo šajā apakšiekārtā 2015. gada darbības
līmenis – 0 TJ/gadā (nulle tera džouli) gadā ir par 100 % mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais
darbības līmenis, kas ir ziņots Iekārtu sarakstam, un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija6 –
34 TJ/gadā (34 tera džouli) gadā.
Tādējādi ministrija secina, ka SIA „Pillar 21” iekārtā ir notikusi apakšiekārtas darbības daļēja
pārtraukšana saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 18. punktu.
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 20.3. apakšpunktu, kas paredz, ka, ja apakšiekārtas darbības
līmenis samazinās, pārsniedzot 90 % salīdzinājumā ar sākotnējo darbības līmeni, attiecīgajai
apakšiekārtai emisijas kvotas nepiešķir, un Noteikumu Nr. 112 24. punktu SIA „Pillar 21” siltuma
līmeņatzīmes apakšiekārtai ikgadējais emisijas kvotu piešķīrums no 2016. gada 1. janvāra tiek
samazināts par 100 %.
5. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi
sabiedrības viedokļa uzklausīšanu par Lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas
Atļauja izsniegta iepriekšējam iekārtas operatoram SIA „Brocēnu keramika”
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red.
saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas
par īpašām statistikas jomām
4
Padomes 1990. gada 9. oktobra Regula (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas
Kopienā
5
Eiropas Komisijas 2014. gada 27. oktobra lēmums Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv
būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks
6
Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013. gada 5. septembra lēmumu 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
2
3
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iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika
http://www.varam.gov.lv 2019. gada 30. janvārī.

publiskots

ministrijas

tīmekļvietnē:

Laikposmā no 2019. gada 30. janvāra līdz 2019. gada 4. martam netika saņemti sabiedrības
komentāri par Lēmuma projektu.
6. Ministrija 2019. gada 1. februārī iesniedza Latvijas Republikas Pastāvīgajai
pārstāvniecībai Eiropas Savienībā ministrijas sagatavoto SIA „Pillar 21” Lēmuma projektu „Par
esošās iekārtas operatora SIA „Pillar 21” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”
iesniegšanai Eiropas Komisijai.
Ministrija 2019. gada 1. februārī iesniedza Eiropas Komisijā SIA „Pillar 21” iesniegumu
emisijas kvotu apjoma grozījumiem arī elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā
elektroniskajā formātā.
Ministrija 2019. gada 25. februārī no Eiropas Komisijas atbildīgā eksperta saņēma e-pastu
“Implementation of NAT changes for stationary installations (batch 24)”, kurā bija norādīts, ka
2019. gada 22. februārī Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par SIA „Pillar 21” iesniegumu
emisijas kvotu apjoma grozījumiem un, ka ministrija var uzsākt procesa virzību attiecībā uz
emisijas kvotu pārskaitīšanu SIA „Pillar 21” Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmā.
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7. 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:
7.1. pieņemt Lēmumu par esošās iekārtas operatora – SIA „Pillar 21”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;
7.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5. punkta tabulas 46. rindu šādā redakcijā:

„

Nr.
p.k.

Iekārtas ID

46

LV000000000000060
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Iekārtas nosaukums
Keramikas flīžu ražošanas
līnija

Operatora
nosaukums

Iekārtas adrese

SIA “SIA „Pillar 21”

Strīķi, Cieceres pagasts,
Brocēnu novads,
LV-3851

Iekārtas
darbība
(NACE2
klasif.)

Elektroenerģijas
ražotājs

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2331

NAV

2 326

2 286

2 244

296

290

284

279

273

Emisijas kvotu apjoms

„
.

8. 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

Zalāns 66016702
Davids.Zalans@varam.gov.lv

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