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16.04.2020.   Nr.35  

  (prot. Nr.18., 2.p) 

Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” 

izsniegtās licences Nr.E13023 elektroenerģijas 

sadalei nosacījumos 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 26.martā 

saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU ELEKTRIĶIS”, vienotais 

reģistrācijas numurs: 40003283735; juridiskā adrese: Gaujas iela 24/25, Vangaži, Inčukalna nov., LV-

2136 (turpmāk – SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS”), iesniegumu licences nosacījumu grozīšanai ar 
lūgumu precizēt licences Nr.E13023 elektroenerģijas sadalei darbības zonu un lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamos dokumentus un informāciju (2019.gada 1.decembra iesniegums Nr.5/19 un 2020.gada 

13.marta iesniegums). 
 

Regulators konstatē un secina 

 

1. SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” 2017.gada 21.decembrī izsniegta licence Nr.E13023 

elektroenerģijas sadalei uz laiku no 2017.gada 29.decembra līdz 2037.gada 28.decembrim (turpmāk – 

licence Nr.E13023) licences darbības zonā Vangažos, Inčukalna novadā, saskaņā ar pielikumā 

pievienoto plānu. 

2. SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” lūdz veikt grozījumus licences Nr.E13023 nosacījumos 

saistībā ar nepieciešamajām izmaiņām licences darbības zonā un precizēt licences Nr.E13023 darbības 

zonu, no tās izslēdzot ģeogrāfisko teritoriju – zemes vienību ar kadastra Nr.8017 004 0602. 

3. SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” un akciju sabiedrība “Sadales tīkls”, vienotais reģistrācijas 

numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk – AS “Sadales tīkls”), 

ir vienojušās, ka licences Nr.E13023 darbības zonas ģeogrāfiskajā teritorijā – zemes vienībā ar kadastra 

Nr.8017 004 0602 – elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumus nodrošinās AS “Sadales tīkls”. 

4. AS “Sadales tīkls” 2019.gada 7.martā atkārtoti izsniegta licence Nr.E13017/6 elektroenerģijas 

sadalei uz laiku no 2007.gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam licences darbības zonā Latvijas 

Republikas teritorijā, izņemot licences pielikumā norādītās ģeogrāfiskās teritorijas, saskaņā ar 
pievienoto plānu (1.1.–1.10.pielikumu), tajā skaitā izņemot licences Nr.E13023 darbības zonu 

(1.5.pielikums). 

5. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 18.panta otro daļu elektroenerģijas sadales sistēmas 
operatoru licenču darbības zonu pārklāšanās nav pieļaujama. Ievērojot iepriekš minēto, 

SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” un AS “Sadales tīkls” ir vienojušās par izmaiņām licences 

Nr.E13023 darbības zonā, izslēdzot no licences Nr.E13023 darbības zonas ģeogrāfisko teritoriju – 

zemes vienību ar kadastra Nr.8017 004 0602. SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” un AS “Sadales tīkls” 
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apliecina, ka SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” plānotās licences darbības robežas ir saskaņotas 
atbilstoši AS “Sadales tīkls” 2020.gada 2.marta vēstules Nr.30VD00-17/420 pielikumā pievienotajam 

robežu plānam.  

6. Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 18.panta otrās daļas 3.punkts noteic, ka 

Regulators groza izsniegtās licences nosacījumus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis 
pamatotu ierosinājumu. SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” ir iesniegusi Regulatoram pamatotu 

ierosinājumu grozīt licences Nr.E13023 nosacījumus. 

7. Regulators ir saņēmis visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos 
Nr.664 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi” noteiktos dokumentus licences Nr.E13023 

nosacījumu grozīšanai. 

8. Regulatora padomes sēdē AS “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” pilnvarotais pārstāvis nepiedalījās. 

9. Regulatora padomes sēdē AS “Sadales tīkls” pilnvarotais pārstāvis apliecināja, ka 

SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” un AS “Sadales tīkls” ir vienojušās par izmaiņām licences 

Nr.E13023 darbības zonā, SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” un AS “Sadales tīkls” licenču 

elektroenerģijas sadalei darbības zonu robežas ir saskaņotas, līdz ar to AS “Sadales tīkls” pilnvarotais 

pārstāvis lūdz veikt nepieciešamās izmaiņas licenču elektroenerģijas sadalei nosacījumos. 

 Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 

4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 18.panta otrās daļas 3.punktu un ceturto daļu, 25.panta 
pirmo daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 18.panta pirmo un 

otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī 

saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem 

sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 2.4.apakšpunktu 

 

 padome nolemj: 

1. izdarīt SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” izsniegtajā licencē Nr.E13023 grozījumus, izsakot 
licences Nr.E13023 nosacījumus un pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā); 

 

2. noteikt licences darbības zonu – Vangažos, Inčukalna novadā, saskaņā ar pielikumā pievienoto 
plānu; 

 

3. izsniegt SIA “VANGAŽU ELEKTRIĶIS” licenci Nr.E13023/1 elektroenerģijas sadalei ar 

izdarītajiem grozījumiem pēc licences Nr.E13023 oriģināla nodošanas Regulatorā; 

4. lēmuma 1.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā 2020.gada 17.aprīlī. 

 

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. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


