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Lēmums

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 3.11-3/2019/511

SIA “Dobeles enerģija”
Reģ. Nr.45103002039
Edgara Francmaņa  iela 6
Dobele, LV-3701
girts.ozolins@dobelesenergija.lv

Par atļauju jaunu elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu ieviešanai 

Ekonomikas  ministrija  2019.gada  16.maijā  saņēma  SIA  “Dobeles  enerģija”
(reģistrācijas numurs 45103002039, juridiskā adrese Edgara Francmaņa iela 6, Dobele,
LV-3701) 2019.gada 15.maija iesniegumu Nr.1/13-49 (turpmāk – iesniegums) ar lūgumu
izsniegt atļauju jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai. 

Izskatot iesniegumu, Ekonomikas ministrija

konstatēja:

[1]  Pamatojoties  uz  Ministru kabineta  2009.gada 11.augusta  noteikumu Nr.883
„Noteikumi  par  atļaujām  elektroenerģijas  ražošanas  jaudu  palielināšanai  vai  jaunu
ražošanas  iekārtu ieviešanai”   (turpmāk – Noteikumi Nr.883) 2.punktu SIA “Dobeles
enerģija” 2019.gada 16.maijā iesniedza iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem
jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai. 

[2] SIA “Dobeles enerģija” iesniegumā norādīta šāda informācija par plānotajām
jaunajām elektroenerģijas ražošanas iekārtām: 

1) elektrostacijas veids – saules elektrostacija;
2) elektrostacijas plānotā atrašanās vieta: nekustamā īpašumā Spodrības ielā

4A (kadastra Nr. 4601 009 7307), Dobelē, Dobeles novadā;
3) sistēmas operators, kura sistēmai elektrostaciju plānots pieslēgt – akciju

sabiedrība “Sadales tīkls”;
4) elektrostacijas pieslēguma spriegums – 0,4 kV; 
5) plānotā uzstādāmā elektroenerģijas ražošanas jauda – 0,03 MW; 
6) plānotais elektroenerģijas ražošanas apjoms gadā  – 30 MWh;
7) plānotais tīklā nodotais elektroenerģijas apjoms gadā – 0 MWh.



[3] SIA “Dobeles enerģija” iesniegumam pievienoja šādus dokumentus:
1)  plānotās  saules  elektrostacijas  izvietojuma  plānu  nekustamā  īpašumā

Spodrības ielā 4A, Dobelē, Dobeles novadā;
2)  uzstādāmās  elektroenerģijas  ražošanas  iekārtas  –  saules  elektrostacijas

tehnisko aprakstu;
Izvērtējot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Ekonomikas ministrija

secināja:

[4] Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmo, otro un ceturto daļu
un Noteikumu 883 3.punktu ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunas ražošanas iekārtas
ieviešanai  nepieciešama  Ekonomikas  ministrijas  atļauja,  kuru  izsniedz  vai  atsaka  30
dienu  laikā  no  visu  nepieciešamo  dokumentu  saņemšanas,  savukārt  ražošanas  jaudu
būvniecība notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

[5]  Prasības,  kas jāizpilda,  lai  saņemtu atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu
palielināšanai  vai  jaunu  ražošanas  iekārtu  ieviešanai,  kā  arī  atļaujas  izsniegšanas,
anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtība ir noteiktas Noteikumos Nr.883.

[6] Izvērtējot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Ekonomikas ministrija
secināja,  ka  iesniegtie  dokumenti  atbilst  Noteikumu  Nr.883  2.punktā  norādītajām
prasībām.  

[7]  Ņemot  vērā,  ka  iesniegumā  norādīts,  ka  plānotā  uzstādītā  elektroenerģijas
ražošanas  jauda  ir  līdz  0,03  MW, proti,  SIA “Dobeles  enerģija”  plāno ieviest  jaunas
elektroenerģijas  ražošanas  iekārtas,  kuru  jauda  ir  mazāka  nekā  viens  megavats,  tad
atbilstoši  Noteikumu  Nr.883  9.1.apakšpunktā  noteiktajam,  izsniedzamās  atļaujas
derīguma termiņš ir trīs gadi.

[8] Saskaņā ar Noteikumu Nr.883 6.punktu, SIA “Dobeles enerģija” 24 mēnešu
laikā  pēc  lēmuma  par  atļaujas  izsniegšanu  spēkā  stāšanās  dienas  jāuzsāk  saules
elektrostacijas būvniecība, par to rakstiski informējot Ekonomikas ministriju, iesniedzot
apliecinājumu.

[9]  SIA  “Dobeles  enerģija”  saules  elektrostacijas iekārtu  būvniecības  projekta
izstrādi,  saskaņošanu  un  būvniecību  jāveic  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā,
ievērojot  vispārnoteiktās  prasības  attiecībā  uz  vides  aizsardzību,  nekustamā  īpašuma
izmantošanu un sociālo ietekmi.

[10]  Saskaņā ar  Noteikumu Nr.883 8.punktu SIA “Dobeles  enerģija”  30 dienu
laikā pēc lēmumā atļautās  darbības  īstenošanas  par  to  rakstiski  informēt  Ekonomikas
ministriju,  iesniedzot  apliecinājumu par  elektroenerģijas  ražošanas  iekārtu  pieslēgšanu
elektroenerģijas tīklam un akta kopiju par elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu
elektroenerģijas tīklam. 

Ņemot  vērā  minēto,  pamatojoties  uz  Elektroenerģijas  tirgus  likuma  22.panta
pirmo,  otro  un  ceturto  daļu,  atbilstoši  Noteikumu  Nr.883  2.,  3.,  6.,  8.punktā  un
9.1.apakšpunktā noteiktajam, Ekonomikas ministrija 

nolēma:

atļaut  SIA “Dobeles enerģija” (Reģ. Nr.  45103002039), uzsākt jaunu ražošanas
iekārtu –  saules elektrostacijas ieviešanu ar jaudu līdz  0,03 MW nekustamā īpašumā
Spodrības ielā 4A (kadastra Nr. 4601 009 7307), Dobelē, Dobeles novadā,  lai saražoto
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elektroenerģiju patērētu paša vajadzībām.  Atļauja derīga trīs gadus, sākot no atļaujas
spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo
daļu,  šo  lēmumu  var  apstrīdēt  Ekonomikas  ministrijā  vai  pārsūdzēt  Administratīvajā
rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam).

Valsts sekretārs Ēriks Eglītis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ina Freimane 67013229
ina.freimane@em.gov.lv
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