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sabiedriskā pakalpojuma 

sniegšanai 

Elektroenerģijas sadalei 
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 līdz 2037.gada 11.novembrim 

Licences darbības zonā Latvijas Republikas teritorijas daļā saskaņā ar pielikumā 

elektroniskā formātā pievienoto ģeogrāfiskās teritorijas karti 

 

Nosacījumi un prasības 

sabiedriskā pakalpojuma 

sniegšanai  

1. Licences saņēmējam ir tiesības un pienākumi veikt 

elektroenerģijas sadali, pildot sadales sistēmas operatora 

funkcijas licencē noteiktajā darbības zonā saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likumu, Enerģētikas likumu, likumu 

“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 

izdoto Tīkla kodeksu, Ministru kabineta noteiktajiem 

elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumiem, 

citiem tiesību aktiem un Regulatora lēmumiem. 

2. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi tiek noteikti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

3. Licences saņēmējam jānodrošina un jāuztur energoapgādes 

veikšanai nepieciešamie objekti. 

4. Licences saņēmējam jāievēro vides aizsardzības normatīvo 

aktu prasības. 

5. Licences saņēmējam jānodrošina nepārtraukta sabiedrisko 

pakalpojumu 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.   

6. Licences saņēmēja pienākums ir plānveidā attīstīt savu 

darbību un piedalīties koordinētas un efektīvas 

energoapgādes nodrošināšanā un attīstīšanā. 



7. Licences saņēmējam jānodrošina komerciālas un 

konfidenciālas informācijas aizsardzība saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likumu, Enerģētikas likumu, Fizisko 

personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem 

aktiem. 

8. Licences saņēmēja pienākums ir garantēt vienlīdzīgus 

elektroenerģijas sadales sistēmas lietošanas nosacījumus 

visiem elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājiem un 

nodrošināt sadales sitēmas operatora neatkarību, ievērojot 

noteiktās prasības. 

9. Licences saņēmēja pienākums ir periodiski informēt 

Regulatoru par savu darbību un izmaiņām elektroenerģijas 

sadalē saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Regulatora 

lēmumiem. 

10. Licences saņēmējs sniedz informāciju saskaņā ar 

noteikumiem par Regulatoram iesniedzamo informāciju. 

11. Licences saņēmējam ir pienākums nodrošināt Regulatoram 

iespējas uzraudzīt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un 

licences nosacījumu ievērošanu, sniegt informāciju par 

licences saņēmēja saimnieciskās un finansiālās darbības 

rādītājiem, kā arī nodrošināt Regulatoram piekļuvi pārbaužu 

veikšanai. 

12. Licences saņēmējam jānodrošina atsevišķa iekšējās 

grāmatvedības uzskaite par licencēto komercdarbību 

elektroenerģijas sadalē, un tai jābūt nodalītai no pārējās 

komercdarbības. 

13. Licences saņēmējam nepārvaramas varas apstākļu gadījumā 

ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 

turpinātu ievērot un izpildīt licences nosacījumus. 

14. Licences saņēmējs nav tiesīgs licenci nodot citām personām 

un ir atbildīgs par licences izmantošanu, licences nosacījumu 

ievērošanu un izpildi. 

15. Licences saņēmējs valsts nodevu par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu maksā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un apmērā. 

16. Licences saņēmējs var apturēt, pārtraukt vai izbeigt 

elektroenerģijas sadali normatīvajos aktos paredzētā kārtībā. 

17. Licences saņēmējam laikus (ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 

licences termiņa beigām) jāinformē Regulators par to, vai 

licences saņēmējs plāno turpināt sabiedriskā pakalpojuma 

sniegšanu elektroenerģijas sadalē. 

18. Licences saņēmējam licenci var grozīt, apturēt vai anulēt 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
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