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19.11.2020.   Nr. 151  

  (prot. Nr.49, 4.p.) 

Par licences Nr.E23078 siltumenerģijas  

pārvadei un sadalei anulēšanu  

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  

„Komunālserviss TILDe”  

 

 

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

14.augustā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Komunālserviss TILDe”, 

vienotais reģistrācijas numurs: 50103420091, juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes 

pagasts, Tukuma novads, LV-3139 (turpmāk – SIA „Komunālserviss TILDe”), iesniegumu ar 

lūgumu anulēt licenci Nr.E23078 siltumenerģijas pārvadei un sadalei un lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamos dokumentus un informāciju (2020.gada 11.augusta iesniegums Nr.1-8/80E un 

2020.gada 14.augusta iesniegums Nr.1-8/83E). 

Regulators konstatē un secina 

 1. Regulators 2019.gada 7.martā izsniedza SIA ,,Komunālserviss TILDe” licenci 

Nr.E23078 siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2019.gada 8.marta līdz 2039.gada 

7.martam ar licences darbības zonu – Džūkstes ciems Džūkstes pagastā, Tukuma novadā; 

Sēmes ciems Sēmes pagastā, Tukuma novadā; Slampes ciems Slampes pagastā, Tukuma 

novadā; Tumes ciems Tumes pagastā, Tukuma novadā; Vienības ciems Degoles pagastā, 

Tukuma novadā (turpmāk – licence Nr.E23078).  

 2. SIA „Komunālserviss TILDe” lūgumu anulēt licenci Nr.E23078 pamato ar to, ka 

SIA „Komunālserviss TILDe” nesniedz sabiedriskos pakalpojumus siltumenerģijas pārvadē 

un sadalē licences Nr.E23078 noteiktajā darbības zonā – Džūkstes ciems Džūkstes pagastā, 

Tukuma novadā; Sēmes ciems Sēmes pagastā, Tukuma novadā; Slampes ciems Slampes 

pagastā, Tukuma novadā; Tumes ciems Tumes pagastā, Tukuma novadā; Vienības ciems 

Degoles pagastā, Tukuma novadā. Siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus 

minētajā darbības zonā sniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Tukuma siltums”, 

reģistrācijas numurs: 49203001267, juridiskā adrese: Asteru iela 6, Tukums, Tukuma novads, 

LV-3101 (turpmāk – SIA ,,Tukuma siltums”), atbilstoši 2016.gada 1.septembrī noslēgtajam 

līgumam Nr.TND/2-58.9/16/105 starp Tukuma novada domi un SIA ,,Tukuma siltums” par 
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siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un 2020.gada 9.jūnijā noslēgtajam 

deleģēšanas līgumam Nr.TND/2-58.9/20/56. 

3. SIA ,,Komunālserviss TILDe” ir iesniegusi Regulatorā pamatotu ierosinājumu 

licences Nr.E23078 anulēšanai. 

4. Regulators ir saņēmis visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos 

Nr.664 ,,Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi” noteiktos dokumentus licences 

Nr.E23078 anulēšanai. 

5. SIA „Komunālserviss TILDe” pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti 

piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās. 

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 2020.gada 20.novembra SIA „Komunālserviss TILDe” izsniegto licenci 

Nr.E23078. 

 

 

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  

 


