KONSULTĀCIJU DOKUMENTS
par grozījumiem ārējos
normatīvajos aktos saistībā ar
pieprasījuma reakcijas
pakalpojuma sniedzējiem agregatoriem
2019.gada 21.novembris
Rīga

Ūnijas iela 45
Rīga, LV-1039
Latvija
T: +371 67097200
F: +371 67097277
E: sprk@sprk.gov.lv
www.sprk.gov.lv

Satura rādītājs
I Konsultāciju dokumenta mērķis ……………………………………………………………..3
II Konsultāciju dokumenta nepieciešamība ……………………………………………….. 3
1)

Pamatojums ………………………………………………………………………………..3

2)
Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu
ietekmēt………………………………………………………………………………………………4

Pielikumā:
Lēmuma projekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada
7.marta padomes lēmumā Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas
nozarē””
Lēmuma projekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada
21.decembra padomes lēmumā Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi””

2

I Konsultāciju dokumenta mērķis
Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam agregators ir komersants, kura
komercdarbība ir pieprasījuma reakcijas pakalpojuma nodrošināšana. Savukārt pieprasījuma
reakcijas pakalpojums ir vairāku (dažādu) lietotāju pieprasījuma reakcijas dēļ neizlietotās
elektroenerģijas apjoma apkopošana, lai pārdotu šo elektroenerģiju biržā, citiem
elektroenerģijas tirgus dalībniekiem vai sistēmas operatoram.
Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 32.2panta otro, trešo un piekto daļu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) nosaka pieprasījuma
reakcijas pakalpojuma vispārējās atļaujas noteikumus, veido agregatoru reģistru un nodrošina
tā publisku pieejamību.
Konsultāciju dokumenta mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt ieinteresēto personu
viedokli par šādiem Regulatora lēmuma projektiem (turpmāk – Grozījumu projekts):
1) “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 7.marta
padomes lēmumā Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi
enerģētikas nozarē””, kurā ietvertas prasības pieprasījuma reakcijas pakalpojuma
vispārējās atļaujas noteikumu noteikšanai un agregatoru reģistrēšanai;
2) “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada
21.decembra padomes lēmumā Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie
noteikumi””, kurā ir precizēta valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanu aprēķina veidlapa.
Grozījumu projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2020.gada 1.janvāris.
Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu Regulators lūdz iesniegt
rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2019.gada
6.decembrim.
Regulatora sagatavotais Grozījumu projekts ir pievienots šā konsultāciju dokumenta
pielikumā.

II Konsultāciju dokumenta nepieciešamība
1) Pamatojums
1.1.) Regulatora 2019.gada 7.marta padomes lēmums Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un
reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē” (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības un kārtību
elektroenerģijas ražotāju, siltumenerģijas ražotāju, elektroenerģijas tirgotāju, siltumenerģijas
tirgotāju un dabasgāzes tirgotāju reģistrācijai. Ņemot vērā Elektroenerģijas tirgus likuma
32.2panta otrajā, trešajā un piektajā daļā noteikto deleģējumu, Noteikumus ir nepieciešams
papildināt ar normām, kas paredz, ka noteiktais regulējums par vispārējās atļaujas
noteikumiem un reģistrāciju attiecas arī uz agregatoriem.
Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 32.2panta otrajai, trešajai un piektajai daļai
Regulators nosaka pieprasījuma reakcijas pakalpojuma vispārējās atļaujas noteikumus, veido
agregatoru reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību, kā arī nosaka agregatoru reģistrā
iekļaujamās ziņas, prasības attiecībā uz agregatoru reģistrēšanu, kārtību, kādā agregators
nosūta reģistrācijas paziņojumu vai paziņojumu par darbības izbeigšanu, reģistrācijas
paziņojumā vai paziņojumā par darbības izbeigšanu ietveramo informāciju, kā arī kārtību, kādā
agregatoru izslēdz no agregatoru reģistra un atkārtoti reģistrē.
Grozījumu projekts (1.pielikums) nosaka agregatoru reģistrēšanas prasības un kārtību,
kādā agregators nosūta reģistrācijas paziņojumu vai paziņojumu par darbības izbeigšanu,
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reģistrācijas paziņojumā vai paziņojumā par darbības izbeigšanu ietveramo informāciju, kā arī
kārtību, kādā agregatoru izslēdz no agregatoru reģistra un reģistrē atkārtoti.
Attiecībā par agregatora pienākumu pret Regulatoru par ik ceturkšņa informācijas
sniegšanu informējam, ka iesniedzamās informācijas saturs, apjoms un iesniegšanas termiņi
tiks noteikti līdz 2020.gada 1.martam, veicot grozījumus Regulatora 2017.gada 21.decembra
lēmumā Nr.1/36 “Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē”. Par šiem
grozījumiem tiks izsludināta atsevišķa publiskā konsultācija.
Grozījumu projekts paredz papildināt Noteikumus ar nosacījumu komersantam iesniegt
Regulatoram informāciju par tā nosaukuma, kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu
30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas (piemēram, siltumenerģijas ražošanai uzstādītās
kopējās faktiskās jaudas izmaiņu gadījumā).
1.2.) Regulatora 2017.gada 21.decembra padomes lēmums Nr.1/42 “Informācijas
iesniegšanas vispārīgie noteikumi” (turpmāk – Informācijas iesniegšanas noteikumi) nosaka
vispārējo kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, elektroenerģijas publiskais tirgotājs
un elektroenerģijas sistēmas īpašnieks iesniedz Regulatoram informāciju, kas Regulatoram
nepieciešama likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un regulējamo nozaru
speciālajos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, kā arī prasības un kārtību, kādā
komersants iesniedz Regulatoram informāciju par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanu aprēķinu. Grozījumu projektā (2.pielikums) ir ietverts papildinājums Informācijas
iesniegšanas noteikumu 1.pielikumā noteiktajā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valsts
nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķina veidlapas saturā attiecībā uz
agregatoriem, kā arī veikti precizējumi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu veidu
uzskaitījumā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227
“Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”.
2) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu
ietekmēt
Grozījumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs jebkuru komersantu, kurš plāno
uzsākt pieprasījuma reakcijas pakalpojuma (t.i., vairāku lietotāju pieprasījuma reakcijas dēļ
neizlietotās elektroenerģijas apjoma apkopošana, lai pārdotu šo elektroenerģiju biržā citiem
elektroenerģijas tirgus dalībniekiem vai sistēmas operatoram) sniegšanu un reģistrēties
agregatora darbībai.

Priekšsēdētāja
p.i.
padomes locekle

R. Irkļa
R. Šņuka
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1.pielikums konsultāciju dokumentam
par grozījumiem ārējos normatīvajos aktos saistībā
ar pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniedzējiem - agregatoriem
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 7.marta
padomes lēmumā Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas
nozarē”
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta otro, trešo,
un ceturto daļu, 32. panta otro, trešo un piekto daļu, 32.2panta otro, trešo un piekto daļu,
Enerģētikas likuma 7.1panta pirmo, otro un trešo daļu,
108.panta pirmo, otro un trešo daļu un
likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu
1

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 7.marta lēmumā
Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē” (Latvijas Vēstnesis,
2019, 50.nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta otro, trešo un ceturto daļu, 32.1panta
otro, trešo un piekto daļu, 32.2panta otro, trešo un piekto daļu, Enerģētikas likuma 7.1panta
pirmo, otro un trešo daļu, 108.panta pirmo, otro un trešo daļu un likuma “Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu”;
1.2. izteikt lēmuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. prasības elektroenerģijas ražotāju, siltumenerģijas ražotāju, elektroenerģijas tirgotāju,
agregatoru, siltumenerģijas tirgotāju un dabasgāzes tirgotāju (turpmāk – komersants)
reģistrācijai;”;
1.3. papildināt lēmumu ar 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.7. komersanta reģistrācijai agregatoru reģistrā – atbilstoši 9.pielikumam.”;
1.4. izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Ja komersants izbeidz elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu, elektroenerģijas,
siltumenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecību vai pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanu,
tas nosūta regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši 6.pielikumam.”;
1.5. papildināt lēmumu ar 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.6. par agregatoru:
10.6.1. nosaukums;
10.6.2. vienotais reģistrācijas numurs;
10.6.3. reģistrācijas datums;
10.6.4. ja agregators ir izslēgts no agregatoru reģistra, datums, kad agregators izslēgts no
attiecīgā reģistra.”;
1.6. izteikt lēmuma 12.punktu šādā redakcijā:
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“12. Komersants ne vēlāk kā 90 dienas iepriekš paziņo regulatoram par elektroenerģijas vai
siltumenerģijas ražošanas, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecības vai
pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.”;
1.7. izteikt lēmuma 13.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.8. ja konstatēts, ka komersants nav uzsācis enerģijas ražošanu, siltumenerģijas tirdzniecību
vai pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanu viena gada laikā no tā reģistrācijas attiecīgajā
reģistrā.”;
1.8. izteikt lēmuma 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Ja regulators elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja, dabasgāzes tirgotāja vai
agregatora darbībā konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu,
regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu.”;
1.9. izteikt lēmuma 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Ja elektroenerģijas ražotājs, elektroenerģijas tirgotājs, dabasgāzes tirgotājs vai agregators
atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto
pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un var lemt par elektroenerģijas ražotāja,
elektroenerģijas tirgotāja, dabasgāzes tirgotāja vai agregatora izslēgšanu no attiecīgā reģistra.”;
1.10. papildināt lēmumu ar 25.1punktu šādā redakcijā:
“25.1 Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, kā arī citu komersantu
reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.”;
1.11. izteikt lēmuma 6.pielikumu šādā redakcijā:
“6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3

Paziņojums par darbības izbeigšanu
Komersanta nosaukums:

Vienotais reģistrācijas numurs:

Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, Tālrunis, fakss:
vārds, uzvārds:
Juridiskā adrese:

[X] Elektroniskā pasta adrese:

Lūdzu izslēgt

(komersanta nosaukums)
no šāda reģistra ar _________.gada _____._________________________:*
elektroenerģijas tirgotāju reģistrs
elektroenerģijas ražotāju reģistrs
siltumenerģijas tirgotāju reģistrs
siltumenerģijas ražotāju reģistrs
dabasgāzes tirgotāju reģistrs
6

agregatoru reģistrs
pamatojumu**_______________________________________________________________
_____
Valsts nodeva __________ EUR apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu
_________.gadā samaksāta _________.gada _____._________________________.
Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).***
Datums**** _____._____._____________
Komersanta
pārstāvis

pilnvarotais
/paraksts**** un tā atšifrējums/

/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis_________________________
e-pasta adrese__________________________
Piezīmes:
* – ja komersants norādījis datumu, pirms regulators var izslēgt komersantu no attiecīgā
reģistra, regulators izslēdz komersantu no attiecīgā reģistra regulatora norādītajā datumā,
norādot to attiecīgajā reģistrā.
** – nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra.
*** – attiecas uz lūgumu izslēgt no siltumenerģijas tirgotāju vai siltumenerģijas ražotāju
reģistra.
**** – dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”;
1.12. papildināt lēmumu ar 9.pielikumu:
“9.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3

Paziņojums par agregatora reģistrāciju
Komersanta nosaukums:

Vienotais reģistrācijas numurs:

Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, Tālrunis, fakss:
vārds, uzvārds:
[X] Elektroniskā pasta adrese:
Juridiskā adrese:

Komersanta tīmekļvietne:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators,
izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un
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paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem
otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot
arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.
Lūdzu reģistrēt
(komersanta nosaukums)
sabiedriskā pakalpojuma – pieprasījuma reakcijas pakalpojuma – sniegšanai.
Apliecinu, ka saprotu agregatoram normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā
informācija ir patiesa.
Datums* _____._____._____________
Persona, kura
komersantu

tiesīga

pārstāvēt
/paraksts* un tā atšifrējums/

/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis_________________________
e-pasta adrese__________________________
Piezīme: * – dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.”
2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētāja

R. Irkļa

p.i.
padomes locekle

R. Šņuka
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2.pielikums konsultāciju dokumentam
par grozījumiem ārējos normatīvajos aktos saistībā
ar pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniedzējiem - agregatoriem

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra
padomes lēmumā Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra padomes
lēmumā Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2017,
257.nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt lēmuma 1.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:
“
1. Elektroenerģijas apgādē
kopā, tajā skaitā:

0,2

elektroenerģijas ražošanā
1.1. elektrostacijās, kuru
uzstādītā elektriskā jauda ir
lielāka par vienu megavatu

0,2

elektroenerģijas ražošanā
koģenerācijā, kur
koģenerācijas iekārtu
1.2. kopējā uzstādītā elektriskā
jauda koģenerācijas stacijā
ir lielāka par vienu
megavatu

0,2

elektroenerģijas pārvadē, ja
1.3. spriegums ir 110 kilovoltu
un lielāks

0,2

elektroenerģijas sadalē, ja
1.4. spriegums ir lielāks par
vienu kilovoltu un
nepārsniedz 110 kilovoltus

0,2

elektroenerģijas
1.5. tirdzniecībā jebkuriem
enerģijas lietotājiem

0,2

1.6. pieprasījuma reakcijas
pakalpojumā

0,2

”;
1.2. izteikt lēmuma 1.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:
“
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2. Siltumenerģijas apgādē
kopā, tajā skaitā:

0,2

siltumenerģijas
ražošanā
(arī koģenerācijā) iekārtās
ar kopējo uzstādīto siltuma
jaudu, kas lielāka par vienu
2.1. megavatu, ja centralizētajā
siltumapgādes
sistēmā
nodotais
siltumenerģijas
apjoms
pārsniedz
5 000 megavatstundu gadā

0,2

siltumenerģijas pārvadē un
sadalē galalietotājiem, ja
starp
tiem
ir
mājsaimniecības lietotāji un
ja kopējais pārvadītās un
sadalītās
siltumenerģijas
apjoms
pārsniedz
2.2. 5 000 megavatstundu gadā,
izņemot gadījumus, ja
autonomā ražotāja vai
neatkarīgā ražotāja saražoto
siltumenerģiju piegādā līdz
regulējamā siltumapgādes
sistēmas
operatora
siltumtīkliem

0,2

siltumenerģijas tirdzniecībā
enerģijas lietotājiem, ja
siltumenerģiju
2.3. tirgoto
piegādā pa regulējamā
siltumapgādes
sistēmas
operatora siltumtīkliem

0,2

.”

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētāja

R. Irkļa

p.i.
padomes locekle

R. Šņuka
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