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Sēdes sākums plkst.1600
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE, līdz plkst.1700
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Ināra KALVĀNE, darba pienākumu veikšanas dēļ
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Juris KIRILLOVS, personīgu iemeslu dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Gunita Vaivode, vides inženiere
Diāna Kleina, būvvaldes vadītāja

Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore
Ingus Rigass, LAS „Latvijas Krājbanka” administratora pārstāvis
Mila Fomkina, SIA „Līvānu karbons” pārstāve
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par SIA „Līvānu karbons” iesnieguma par plānotās B kategorijas
piesārņojošās darbības pētīšanas režīmā izskatīšanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Par SIA “Līvānu karbons” iesnieguma par plānotās
B kategorijas piesārņojošās darbības pētīšanas režīmā izskatīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu institūta profesore Dagnija Blumberga prezentē
/sk.pielikumā/ deputātiem informāciju „Vides piesārņojums kokogļu ražotnē”.
LAS „Latvijas Krājbanka” administratora pārstāvis Ingus Rigass un SIA
„Līvānu karbons” pārstāve Mila Fomkina informē deputātus, ka gan LAS „Latvijas
Krājbanka” administratora birojs, gan potenciālais investors ir ieinteresēti atjaunot
kokogļu ražotnes procesu Rožupes pagastā tikai gadījumā, ja visas darbības, kas
saistītas ar būvniecību un ražošanas procesa atjaunošanu, tiks veiktas atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem, kā arī organizējot
sabiedrības līdzdalības pasākumus.
Vārds tiek dots M. Grigalim, A. Usānei, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam
Paskaidro U. Skreivers, R. Šmukste, D. Kleina
Izskatot SIA „Līvānu karbons”, reģ. Nr. 40003969013, Elizabetes iela 75,
Rīga, LV-1050, 2014.gada 30. septembra iesniegumu par B kategorijas piesārņojošas
darbības veikšanu pētnieciskā režīmā un pašvaldības pieņemtā lēmuma par
sabiedrības līdzdarbības pasākumu veikšanu pārskatīšanu, un Rīgas Tehniskās
universitātes (turpmāk – RTU) 2014. gada 29. septembra vēstuli Nr. 11500-1.1/128,
kurā sniegts skaidrojums, ka RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides
aizsardzības un siltuma sistēmas institūts (RTU VASSI) ir uzsācis kokogļu ražotnes
darbības izpēti kokogļu ražošanai ar 1 SIFIC/CISR 2000 tipa retorti īpašumā
„Karbons”, Līvānu novadā, Rožupes pagastā un saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA
„Līvānu karbons”, VASSI zinātnieki piedalīsies kokogļu ražotnes eksperimentu
veikšanā un ir gatavi izstrādāt inženiertehniskus risinājumus kokogļu ražošanas
sistēmas izveidei, kuras viens no galvenajiem rādītājiem ir izejvielas tehniskie
parametri, un lūdz pārskatīt pašvaldības pieņemto lēmumu un atļaut SIA „Līvānu
karbons” uzstādītās ražošanas iekārtas SIFIC/CISR 2000 klases retortes rūpnieciskos
eksperimentus, kuru veikšanai ir atvēlēti divi mēneši, un atbilstoši Ministru kabineta
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2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam, kurā noteikts, ka „institūcijas 30 dienu
laikā pēc tīmekļa vietnes adreses saņemšanas, kurā pieejams A un B kategorijas
piesārņojošas darbības iesniegums, iesniedz pārvaldē priekšlikumus par atļaujas
izsniegšanu un tās nosacījumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav un deputātam Ē. Salcevičam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Pēc B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas no Valsts
vides pārvaldes, piekrist SIA „Līvānu karbons” uzstādīto iekārtu kokogļu ražošanai
īpašumā „Karbons”, Līvānu novadā, Rožupes pagastā, ekspertīzes un mērījumu
veikšanai (divu mēnešu laikā), atbilstoši SIA „Līvānu karbons” Valsts vides dienesta
Daugavpils reģionālajā pārvaldē iesniegtajam „Iesniegumam B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai - kokogļu ražošanas ar 1 SIFIC/CISR
2000 tipa retorti procesu pētīšanai īpašumā „Karbons” Līvānu novadā, Rožupes
pagastā”, ievērojot pašvaldības izsniegtos priekšlikumus un nosacījumus (Skatīt
pielikumā).
2. Vērsties Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā pārvaldē veikt
kontroli SIA „Līvānu karbons” „Iesniegumā B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas saņemšanai - kokogļu ražošanas ar 1 SIFIC/CISR 2000 tipa retorti procesu
pētīšanai īpašumā „Karbons” Līvānu novadā, Rožupes pagastā” paredzētās darbības
veikšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:

Līvānu novada domes priekšlikumi un nosacījumi SIA “Līvānu
karbons” B kategorijas iesnieguma par plānotās piesārņojošās darbības
pētīšanas režīmā veikšanai uz 1 lpp.

Sēde beidzas plkst.1800
Protokols parakstīts 2014. gada 2. oktobrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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