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31.03.2021.   Nr. 20  

  (prot. Nr.12, 1.p.) 

Par licences Nr.E23022 siltumenerģijas  

pārvadei un sadalei anulēšanu  

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  

“JAUNTUKUMS”  

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 

17.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNTUKUMS”, vienotais 

reģistrācijas numurs: 50003202011, juridiskā adrese: Aviācijas iela 18, Tukums, Tukuma 

novads, LV-3101 (turpmāk – SIA “JAUNTUKUMS”), iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci 

Nr.E23022 siltumenerģijas pārvadei un sadalei (2021.gada 17.februāra iesniegums 

Nr.JT1/2021-9 un 2021.gada 17.marta iesniegums Nr.JT1/2021-23). 

Regulators konstatē un secina 

1. Regulators 2012.gada 5.septembrī izsniedza SIA “JAUNTUKUMS” licenci 

Nr.E23022 siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2012.gada 10.septembra līdz 

2032.gada 9.septembrim ar licences darbības zonu – teritorija Tukumā, Tukuma novadā, kuru 

ierobežo Jelgavas iela posmā no Tukuma pilsētas robežas līdz Alīnes ielai, Alīnes iela posmā 

no Jelgavas ielas līdz Durbes ielai, Durbes iela posmā no Alīnes ielas līdz Tukuma pilsētas 

robežai, Tukuma pilsētas robeža posmā no Durbes ielas līdz Jelgavas ielai (turpmāk – licence 

Nr.E23022).  

2. SIA “JAUNTUKUMS” lūgumu anulēt licenci Nr.E23022 pamato ar to, ka 

SIA “JAUNTUKUMS”  sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjoms neatbilst Ministru kabineta 

2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko 

pakalpojumu veidiem” 3.2.apakšpunktā noteiktajam regulēšanas kritērijam, kopējais 

pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms nepārsniedz 5000 megavatstundu gadā. 

SIA “JAUNTUKUMS” pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms 2020.gadā bija 

4479 MWh, 2019.gadā – 4963 MWh. 

3. SIA “JAUNTUKUMS” ir iesniegusi Regulatorā pamatotu ierosinājumu 

licences Nr.E23022 anulēšanai. 
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4. Regulators ir saņēmis visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumos Nr.664 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi” noteiktos dokumentus 

licences Nr.E23022 anulēšanai. 

5. SIA “JAUNTUKUMS” pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora 

padomes sēdē un uzturēja lūgumu anulēt SIA “JAUNTUKUMS” licenci Nr.E23022. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, 

18.panta trešās daļas 4.punktu un piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 

1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 

padome nolemj: 

anulēt no 2021.gada 1.aprīļa SIA “JAUNTUKUMS” izsniegto licenci Nr.E23022. 

 

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 


