
1.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2017.gada 13.aprīļa lēmumam Nr.1/16 

Pieteikums dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanai 

 

201   . gada __________________   

 /Sagatavošanas vieta/  

Nr. __________________   

 

Adresāts: Pārvades sistēmas operators _________, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese 

  

Pretendents:   

 EIK kods : 

 Juridiskā adrese: 

 Tālruņa numurs: 

 E-pasta adrese: 

 Faksa numurs: 

 Bankas rekvizīti: 

 PVN maksātāja reģistrācijas numurs: 

Piezīme 

 Norāda, ja pretendentam ir piešķirts EIK kods. 

Ar šo lūdzu piešķirt tiesības lietot __________________ dabasgāzes pārvades sistēmu un noslēgt 

pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu atbilstoši dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas 

noteikumiem. 

 

Informācija par pārstāvi 

Persona/-u, kurai/-ām ir 
tiesības pārstāvēt 
pretendentu un noslēgt 
pārvades sistēmas 
pakalpojumu līgumu 

Vārds, Uzvārds Amats Tālr.Nr., e-pasts, faksa 
Nr. 

Kontaktinformācija, kuru pārvades sistēmas 
operators jebkurā diennakts laikā var izmantot 
saziņai ar sistēmas lietotāju 

Tālr.Nr E-pasts 

 

Pievienotie dokumenti 

 

1.  Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās 
valsts normatīvajiem aktiem. 

  *  

2.  Pārstāvību apliecinošs dokuments, ja pieteikumu paraksta persona, kura nav pretendenta 
pārvaldes institūcijas loceklis. 

  *  

 



3.  Dokuments, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav 
apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts. 

  *  

4.  Gada pārskats par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā 
pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) 
vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. 

  *  

5.  Informācija par pretendenta kredītreitingu, kuru ir piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra 
vai reitingu aģentūra. 

  *  

(atzīmēt ar "x" atbilstošo) 

*Ja dokuments ir pieejams oficiālā izdevumā vai valsts publiskā reģistrā, norāda tīmekļa vietni. 

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem. 

Pretendents apliecina, ka apņemas pēc pārvades sistēmas operatora pieprasījuma iesniegt 

saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu vai finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju). 

 

Personas, kura iesniedz pieteikumu, kontaktinformācija 

    

(vārds, uzvārds) (paraksts) (amats) (tālr.nr., e-pasts, fakss) 

 

Pieteikuma pieņemšana (aizpilda pārvades sistēmas operators) 

Reģistrācijas datums ____________________________________ 

Reģistrācijas numurs ____________________________________ 

 


