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LĒMUMS 

Ķegumā 
 
2020.gada 20.maijā                                                                           Nr. KND1-3/20/169 

                                                                                                    (protokols Nr.14, 13.§) 
Par saskaņojumu SIA “AM Energy” plastmasas preču ražošanas iekārtu 

uzstādīšanai un atļaujas kārtošanai piesārņojuma darbības un kategorijas noteikšanai 
 
Ķeguma novada pašvaldībā saņemts SIA “AM Energy”, turpmāk- Uzņēmums,  

iesniegums (reģistrēts pašvaldības dokumentu vadības sistēmā 10.03.2020. ar reģ. Nr. KNP1-
1.1/20/405), ar lūgumu atļaut atvērt kompozītmateriālu ražotni. Kompozītmateriālu ražotnes 
darbības uzsākšanai nepieciešams saņemt normatīvajos aktos noteiktās atļaujas attiecībā uz 
piesārņojuma emisiju saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” nosacījumiem, kas attiecas uz 
iekārtu uzstādīšanu plastmasas preču ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai fizikālā procesā un 
saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas 
A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās 
darbības veikšanai”. Uzņēmuma pārstāvis Artis Mežinskis informē par Uzņēmuma darbību, 
skaidrojot, ka tiks radītas jaunas darba vietas 10-20 darbiniekiem Ķegumā. Pašvaldības domei 
ir jālemj par  atbalsta sniegšanu un saskaņojumu Uzņēmumam plastmasas preču ražošanas 
iekārtu uzstādīšanai un atļaujas kārtošanai piesārņojuma darbības un kategorijas noteikšanai 
atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” un Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 
“Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas 
atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” prasībām, kā arī par nepieciešamību veikt 
sabiedrisko apspriešanu. Uzņēmums iesniedzis skaidrojumu un informāciju par ražošanas 
iekārtu plastmasas preču ražošanai procesa nekaitīgumu apkārtējai videi un cilvēku veselības 
un vides aizsardzības novērtējumu, skaidrojot arī, ka notiek saskaņošanas process ar Valsts 
vides dienestu ražotnes izveidei Ķegumā, kā arī par ražotnes izveidi Daugmalē, kur ražošanas 
iekārtas darbojas ar uzstādītiem speciāliem filtriem un kuras ražošanas procesam jau ir 
saņemta atļauja B kategorijas piesārņojumam, un kurš ir izvietots 100 m attālumā no 
dzīvojamām mājām, jo ražošanas procesā neizdalās videi un iedzīvotājiem kaitīgas smakas. 
Atļaujas izsniegšana attiecīgā ražošanas piesārņojuma sakarā un piesārņojuma kategorijas 
noteikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir Valsts vides dienesta kompetencē, izdodot 
administratīvo aktu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
“Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.panta trešo daļu un Ministru kabineta 
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas 
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 
51.punktu, kā arī  ņemot vērā Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 2020.gada 
22.aprīļa sēdes atzinumu Nr.5-38 “Par darbības atļaušanu” (prot. nr.5, 8.§), ņemot vērā 
13.05.2020. Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

 



 
 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt, ka SIA “AM Energy”, reģistrācijas numurs 50103279901, uzstāda 
ražošanas iekārtas plastmasas preču ražošanai un atver kompozītmateriālu 
(klasificējami kā plastmasas būvelementi) ražotni, kas paredzēta adresē: Celtnieku 
ielā 1F, Ķegumā, Ķeguma novadā, nekustamā īpašuma kadastra numurs 
74090070086, zemes vienības kadastra apzīmējums 74090070086, plānoto darbību 
paredzot ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 74090070086001, un kas klasificēta kā 
ražotne atbilstoši  Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā 
piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A 
un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1.pielikuma 4.15.punktā noteiktajam, 
izmantojot iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai 
fizikālā procesā, kuras nav iekļautas likuma “Par piesārņojumu” speciālajā pielikumā 
vai citā speciālā pielikumā, un ražotnes darbībā izmantojot iekārtas plastmasas preču 
ražošanai, izlietojot piecas vai vairāk tonnu plastmasas dienā. 

2. Uzdot Ķeguma novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajam klientu 
apkalpošanas centram (VPVKAC) nosūtīt šī lēmuma norakstu SIA “AM Energy”, 
reģistrācijas numurs 50103279901, uz juridisko adresi: Ausekļa iela 4. Ķekava, 
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. 

3. Lēmums (administratīvais akts) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
rakstveidā lēmuma (administratīvā akta) norakstu sūta pa pastu, uzskatāms, ka 
administratīvais akts paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā atbilstoši 
Paziņošanas likumā noteiktajam. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, 
Rīgā. 

 
 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                   R.Ūzuls 
21.05.2020. 
datums 
 


