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Par jaunajām prasībām elektroenerģijas un dabasgāzes rēķinos 
 

SIA “Ignitis Latvija” ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
(SPRK) izstrādātajiem noteikumiem par informāciju, kas būs iekļaujama dabasgāzes un 
elektroenerģijas rēķinos un sniedz savu viedokli. 

Rēķinos nebūtu norādāma tabulas 3.2.8. un 3.2.10.punktos norādītā maksa par pārvades 
sistēmas pakalpojumu izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei, kā arī maksa par uzglabāšanas 
pakalpojumu, jo šīs komponentes nav attiecināmas uz lietotāju, bet gan uz tirgotājiem, turklāt var 
būt situācija, kad arī uz tirgotāju nav attiecināma neviena no šīm pozīcijām. Atšķirībā no pārvades 
un sadales izmaksām, kuras atbilstoši Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu 
aprēķināšanas metodikai un Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas 
metodikai ir pamatā attiecināmas uz lietotāju, un konkrēti prognozējamas, dabasgāzes 
uzglabāšanas tarifi ir pamatā attiecināmi uz dabasgāzes tirgotājiem. Tirgotāji var pastāvīgi lemt 
arī par to, kur un vai vispār uzglabāt dabasgāzi, turklāt atbilstoši SPRK apstiprinātajai dabasgāzes 
uzglabāšanas metodikai, katram no tirgotajiem uzglabāšanas izmaksas var būt atšķirīgas 
atbilstoši izvēlētā produkta veidam, pieejamībai un uzglabātajam apjomam, savukārt to, vai 
līguma ietvaros piegādātā gāze konkrēti nāk no glabātuves vai no cita avota (ir virkne tirgotāju, 
kas neizmanto gāzes uzglabāšanas pakalpojumus), noteikt nav iespējams. Tādējādi var rasties 
situācija, ka tirgotāji manipulē ar cenu, bet lietotājs nevar objektīvi salīdzināt piedāvājumus. 
Piemēram, tirgotājs var nepamatoti norādīt šādu komponenti, lai gan faktiski dabasgāze 
uzglabāšana veikta netiek, vai tiek uzglabāta par citu cenu, jo lietotājs nevar pārbaudīt, vai tam 
tiek piegādāta tieši tā dabasgāze, kas tiek uzglabāta Inčukalna krātuvē (un vai tā tiek uzglabāta 
par tieši šāda tarifu), tādējādi lietotāji var pārmaksāt tirgotājam par dabasgāzes uzglabāšanu, 
kura faktiski nav veikta, vai secināt, ka, piemēram, viena tirgotāja piedāvātā cena ir labāka, ja cita 
tirgotāja dabasgāzes uzglabāšanas pozīcija rēķinā ir nulle – lietotājiem var rasties priekštats, ka 
dabasgāzes uzglabāšana ir obligāta, vai padara kaut kādā veidā saņemto produktu kvalitatīvāku. 
Minētais tāpat attiecas arī uz maksu par pārvades sistēmas pakalpojumu izejas punktā Latvijas 
lietotāju apgādei. 

Tāpat uzskatām, ka tabulas 8.1.punktā noteiktā prasība nodrošināt informāciju par 
elektroenerģijas faktisko patēriņu pēdējiem 24 mēnešiem, sevišķi, ja galalietotājs nav 
mājsaimniecība – tā drīzāk būtu nosakāma sistēmas operatoram, nevis tirgotājam.  
Lūdzam arī izskaidrot, kas tiek saprasts ar tabulas 8.4.punktā norādīto galalietotāja tirgotāja 
maiņas kodu, kā arī lūdzam izskaidrot sadaļā “Informatīvajos materiālos iekļaujamā informācija” 
5. un 6.punktā norādīto formulējumu – “izmantojot no rēķina atšķirīgus norēķinu veidus.” 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


