SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

LICENCE
Nr. E 12001
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
nosaukums
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
reģistrācijas kods (numurs)
Uzņēmumu reģistrā
Vadītāja vārds, uzvārds
Tālrunis
Fakss
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
juridiskā adrese
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
un tā objektu faktiskā adrese
Licence izsniegta šāda veida
(veidu) sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanai
Uz laiku no
līdz
Licences darbības zonā
Īpašie nosacījumi sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanai

Akciju sabiedrība „AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS”
40003575567
Juris Kristapsons
7125309
7125211
Dārzciema iela 86, Rīga, LV - 1073
Dārzciema iela 86, Rīga, LV – 1073
Objekti izvietoti visā Latvijas Republikas teritorijā
Elektroenerģijas pārvadei
2005. gada 8.jūnija
2025. gada 7.jūnijam
Latvijas Republikas teritorijā

1. Licences saņēmējam ir tiesības un pienākumi veikt
elektroenerģijas pārvadi, pildot pārvades sistēmas operatora
funkcijas licencē noteiktajā darbības zonā saskaņā ar
Elektroenerģijas tirgus likumu, Enerģētikas likumu, likumu „Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Tīkla kodeksu, citiem
tiesību aktiem un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas (turpmāk – komisija) lēmumiem.
2. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšana jāuzsāk 2005.gada
1.septembrī.
3. Pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi tiek noteikti saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
4. Licences saņēmēja rīcībā jābūt elektroenerģijas pārvadei
nepieciešamām lietām, priekšmetiem un mantai. Tie ir:
apakšstacijas
un
sadales
punkti,
transformatori
un
autotransformatori, 330 kV un 110 kV gaisvada un kabeļu
elektropārvades līnijas, un citas nepieciešamās elektroiekārtas.
Lietu, priekšmetu un mantas daudzums un veids var mainīties,
pildot pārvades sistēmas operatora funkcijas licencētajā
komercdarbībā elektroenerģijas pārvadē.
5. Licences saņēmējam jāievēro vides aizsardzības normatīvo
aktu prasības.
6. Licences saņēmējam jānodrošina nepārtraukta sabiedriskā
pakalpojuma sniegšana, attiecīgajā regulējamā nozarē noteikto

sabiedrisko pakalpojumu drošības prasību ievērošana un
darbinieku kvalifikācijas atbilstība, kā arī tehniskajiem
noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstoša
sabiedriskā pakalpojuma kvalitāte.
7. Licences saņēmēja pienākums ir plānveidīgi attīstīt savu
darbību un piedalīties koordinētas un efektīvas energoapgādes
plānošanā, nodrošināšanā un attīstīšanā.
8. Licences
saņēmējam jānodrošina komerciālas un
konfidenciālas
informācijas
aizsardzība
saskaņā
ar
Elektroenerģijas tirgus likumu, Enerģētikas likumu, Fizisko
personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīviem aktiem.
9. Licences saņēmējam ir pienākums garantēt vienlīdzīgus
elektroenerģijas pārvades sistēmas lietošanas nosacījumus visiem
elektroenerģijas pārvades sistēmas dalībniekiem.
10. Komisijai ir tiesības uzdot Licences saņēmējam sasniegt
noteiktus tehniskās un ekonomiskās darbības rādītājus, kas
noteikti normatīvajos aktos un atbilst valsts enerģētikas politikai.
11. Licences saņēmējam ir pienākums periodiski informēt
komisiju par savu darbību un izmaiņām elektroenerģijas pārvadē
saskaņā ar normatīvajiem aktiem un komisijas lēmumiem.
12. Licences saņēmējs sniedz informāciju saskaņā ar komisijas
apstiprinātajiem noteikumiem par kārtību, kādā sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai.
13. Licences saņēmējam ir pienākums nodrošināt komisijai
iespējas uzraudzīt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un licences
nosacījumu ievērošanu, sniegt informāciju par Licences
saņēmēja saimnieciskās un finansiālās darbības rādītājiem, kā arī
nodrošināt komisijai piekļuvi pārbaužu veikšanai.
14. Licences saņēmējam jānodrošina atsevišķa grāmatvedības
uzskaite par licencēto komercdarbību elektroenerģijas pārvadē un
tai jābūt nodalītai no pārējās komercdarbības kopumā, kā arī
jānodrošina efektīva finanšu resursu izmantošana.
15. Licences saņēmējs nav atbildīgs, ja licences nosacījumu
izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
16. Licences saņēmējs nav tiesīgs licenci nodot citām personām
un ir atbildīgs par licences izmantošanu, licences nosacījumu
ievērošanu un izpildi.
17. Licences saņēmējs valsts nodevu par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu maksā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un apmērā.
18. Licences saņēmējs var apturēt, pārtraukt vai izbeigt
elektroenerģijas pārvadi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Licences saņēmējam licenci var grozīt, apturēt vai anulēt
saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2005. gada 8.jūnijā
Padomes priekšsēdētāja

________________________________________/I. Šteinbuka/
(paraksts)
Z.v.

Valsts nodeva samaksāta
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