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Par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem 
 

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
(turpmāk – SPRK) izsludināto konsultāciju dokumentu "Konsultāciju dokuments par 
noteikumiem par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem" (turpmāk –
noteikumu projekts) un izsaka šādus komentārus. 

Noteikumu projekta 3.2.9. un 3.2.10.apakšpunktos ir paredzētas jaunas prasības 
dabasgāzes tirgotājam galalietotāja rēķinā norādīt maksu par pārvades pakalpojumu un maksu 
par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu.  

AS "Latvenergo" dara zināmu, ka šie pakalpojumi pastāvošā dabasgāzes tirgus modeļa 
ietvaros tiek uztverti kā tirgotāja saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai lietotājiem 
nodrošinātu dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu. 

Ja šo normu mērķis ir pilnvērtīgāk informēt galalietotāju par visām izmaksām, kas 
saistītas ar dabasgāzes tirdzniecību un patēriņu, tas, padarot jau šobrīd ļoti izvērsto rēķina 
informāciju vēl apjomīgāku, visticamāk netiks sasniegts. Ja mērķis ir sniegt galalietotājam 
iespēju objektīvi salīdzināt dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus, tad ir nepieciešams visiem 
dabasgāzes tirgotājiem noteikt vienotu metodoloģiju dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 
pakalpojuma attiecināšanai pret, piemēram, tirgotāja klientu skaitu mēneša sākumā vai 
mēneša patēriņu, jo minēto pakalpojumu tarifi ir izteikti jaudas mērvienībās un to izmaksas 
nevar proporcionāli attiecināt uz klienta dabasgāzes patēriņu un ar to saistītajām izmaksām, 
kas tiek aprēķinātas patēriņa mērvienībās. Turklāt, ievērojot to, ka starp tirgotājiem pārvades 
sistēmas un uzglabāšanas sistēmas izmantošanas izmaksas var atšķirties, šādu izmaksu 
izdalīšanu rēķinā var izmantot, lai manipulētu ar dabasgāzes tirdzniecības cenu, tās patiesās 
izmaksas pārdalot uz šīm infrastruktūras komponentēm. Šādi apstākļi var radīt vidi, kurā 
vidusmēra patērētājs, piemēram, mājsaimniecība, var tikt maldināts par iespēju savstarpēji 
salīdzināt piedāvājumus.  

Ievērojot to, ka klients dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora 
pakalpojumu risinājumus neizvēlas un nevar ietekmēt šo pakalpojumu izmaksas, kā arī 
pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu izmaksas ir tieši saistītas ar klientam piedāvāto 
dabasgāzes tirdzniecības cenu, tad, lai neradītu neizpratni vidusmēra patērētājam, aicinām 
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas izmaksas atsevišķi rēķinu informācijā neizcelt un 
saglabāt to ietveršanu dabasgāzes cenā atbilstoši pašreizējām rēķinu informācijas prasībām. 

Tāpat rosinām noteikumu projekta 3.2.8.apakšpunktā minēto rēķina sastāvdaļu 



 

 

"Maksa par pārvades sistēmas pakalpojumu izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei", pārdēvēt 
par "Maksa pārvades sistēmas pakalpojumu" un šajā sadaļā klientam uzrādīt pārvades 
sistēmas operatora tarifu "Maksa par pārvades sistēmas pakalpojumu izejas punktā Latvijas 
lietotāju apgādei". Ievērojot to, ka rēķina satura uztveramība ir būtiska, lai klients spētu 
saprast tajā iekļauto informāciju, pārlieku garš un tehniski sarežģīts termins neveicina 
informācijas uztveramību. 

Lūdzam precizēt, kādu sistēmu kodi ir noteikti noteikumu projekta 8.4.apakšpunktā un 
kādi ieguvumi ir jānorāda galalietotājiem saskaņā ar noteikumu projekta 13.2.apakšpunktu. 
Lūdzam precizēt, par kāda perioda patēriņu galalietotājam ir sniedzama informācija saskaņā 
ar 8.2.apakšpunktu.  

Noteikumu projekta 10.punkts paredz, ka, lai informatīvajos materiālos norādītu 
piegādātās elektroenerģijas izcelsmi, tirgotājam šī informācija jāuzrāda atbilstoši tā 
izlietotajiem izcelsmes apliecinājumiem. Informējam, ka šādu nosacījumu par izlietotajiem 
apliecinājumiem būs administratīvi sarežģīti īstenot, jo pārvades sistēmas operatora uzturētā 
izcelsmes apliecinājumu sistēma neparedz izcelsmes apliecinājumu izlietošanas risinājumu, 
tos attiecinot (nododot) uz visu tirgotāja klientiem pārdoto elektroenerģijas apjomu. Minētā 
sistēma paredz, ka apliecinājumus var izlietot, tos nododot tikai konkrētam subjektam. Tāpēc 
rosinām 10.punktu precizēt un noteikt, ka informatīvajos materiālos par elektroenerģijas 
izcelsmi tās dalījumu pa ražošanas veidiem var norādīt, balstoties uz tirgotāja saņemtajiem 
izcelsmes apliecinājumiem. 

Papildus vēršam uzmanību uz to, ka tirgotāju rēķinu informācijas sistēmas 
piemērošana jaunajām prasībām ir laikietilpīga un aicinām izvērtēt iespēju 18., 19. un 21. 
punkta darbības termiņu noteikt līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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