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I Konsultāciju dokumenta mērķis  

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu 
viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 
lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017.gada 9.marta lēmumā Nr.1/6 „ Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un 
dabasgāzes galalietotājiem”” (turpmāk - Noteikumu projekts). 

II Noteikumu projekta nepieciešamība  

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/54/EK atcelšanu (turpmāk – Direktīva 2009/72/EK) 3.pants un 1.pielikums, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/73/EK par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/55/EK atcelšanu (turpmāk – Direktīva 2009/73/EK) 3.pants un 1.pielikums 
nosaka prasības lietotāju aizsardzībai, paredzot, ka lietotājs saņem pārredzamu 
informāciju par piemērojamajām cenām un tarifiem, var piekļūt saviem patēriņa 
datiem, pietiekami bieži saņem pienācīgu informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām, lai varētu regulēt savu enerģijas patēriņu un saņem informāciju 
par patērētāju tiesībām, tostarp par sūdzību izskatīšanas kārtību.  

Direktīvas 2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK prasības lietotāju aizsardzībai tika 
pārņemtas ar Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta ceturto daļu un Enerģētikas 
likuma 107.panta sesto daļu un, pamatojoties uz minētajām likumu normām, tika 
pieņemts Regulatora 2017.gada 9.marta lēmums Nr.1/6 “Noteikumi par informāciju 
elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem” (turpmāk – Noteikumi). 

2017.gada 14.septembrī tika pieņemts Regulatora padomes lēmums Nr.1/24 “Obligātā 
iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika), kas 
nosaka, kādā kārtībā tiek segtas visas publiskajam tirgotājam kompensējamās 
izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un veicot 
jaudas maksājumus koģenerācijas elektrostacijām. Metodika arī nosaka obligātā 
iepirkuma komponenšu un jaudas komponenšu aprēķinā iekļaujamās izmaksas un to 
noteikšanu un minēto aprēķinu iesniegšanas kārtību.  

Noteikumu projekts nosaka, kādu informāciju un kādā apjomā elektroenerģijas 
tirgotājs ietver elektroenerģijas galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un 
informatīvajos materiālos. 

Noteikumu projektā tiek precizēts regulējums attiecībā uz rēķinā iekļaujamo 
komponenšu maksu. Noteikumu projektā papildus obligātā iepirkuma komponenšu 
(koģenerācijai un atjaunojamiem energoresursiem) maksai tiek iekļauta maksa par 
koģenerācijas stacijās uzstādīto elektrisko jaudu - maksa par jaudas komponentēm. 

Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā.    
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III Papildu informācija  

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt 
rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 17.novembrim. 

  

Priekšsēdētājs                                                                                 R.Irklis
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Pielikums 

konsultāciju dokumentam par 

grozījumiem noteikumos par 

informāciju elektroenerģijas un 

dabasgāzes galalietotājiem 

 

 

 

Grozījumi  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 9.marta lēmumā 

Nr.1/6 „ Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta ceturto daļu un  

Enerģētikas likuma 107.panta sesto daļu 

 

1.    Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 9.marta lēmumā Nr.1/6 

“Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem” (Latvijas 

Vēstnesis, 2017, 55.nr.) šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“3.6. maksu par sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem [EUR] (neattiecas uz 

rēķiniem par elektroenerģiju lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji un kas nav 

deleģējuši elektroenerģijas tirgotāju norēķināties par sistēmas pakalpojumiem), 

norādot vienības vērtību;”: 

 

1.2. izteikt 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“3.7. maksu par obligātā iepirkuma komponentēm un maksu par jaudas komponentēm, 

[EUR] (neattiecas uz rēķiniem par patērēto dabasgāzi un rēķiniem par elektroenerģiju 

lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji un kas nav deleģējuši elektroenerģijas 

tirgotāju norēķināties par obligātā iepirkuma komponentēm un jaudas komponentēm), 

norādot vienības vērtību;”; 

 

1.3. izteikt 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“5.6. maksu par obligātā iepirkuma komponentēm un maksu par jaudas komponentēm 

[EUR];”; 

 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                                  R.Irklis 

https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums#p32
https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums
https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums#p42

