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 17.02.2017 Nr. 444-1-1230 

 

 Sabiedrisko pakalpojumu  

regulēšanas komisijai 

sprk@sprk.gov.lv 

 

Par konsultāciju dokumentu 

Ekonomikas ministrija ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu komisijas 

konsultāciju dokumentu “Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un 

dabasgāzes galalietotājiem” (turpmāk – noteikumi) un izsaka šādus komentārus: 

1. Noteikumu 1.punktā attiecībā uz dabasgāzi kā subjekti ir minēti tikai 

dabasgāzes tirgotājs un publiskais tirgotājs. Vēršam uzmanību uz to, ka no 

2017.gada 3.aprīļa dabasgāzes tirdzniecības regulējums paredz, ka 

dabasgāzes tirdzniecību pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros 

var nodrošināt arī sadales sistēmas operators, kurš nav dabasgāzes tirgotājs. 

Līdz ar to arī uz pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēju būtu 

jāattiecina noteikumos ietvertās prasības. 

2. Papildināt noteikumu 3.punktu ar sekojošiem apakšpunktiem: 

“3.10. maksu par dabasgāzes akcīzes nodokli (neattiecas uz rēķiniem par 

patērēto elektroenerģiju) un par pievienotās vērtības nodokli; 

3.11. tirgotāja nosaukumu atbilstoši komercreģistram un juridisko adresi; 

3.12. tirgotāja klientu apkalpošanas centra tālruņa numuru vai e-

apkalpošanas tīmekļa vietnes adresi; 

3.13. rēķina apmaksas termiņu; 

3.14. tirgotāja rekvizītus.”. 

3. Papildināt noteikumu 5.punktu aiz vārda “gadā” ar tekstu “pirms norēķina 

perioda sākuma”. Vēršam uzmanību, ka galalietotājam noteikumu 5.punktā 

minētā informācija nepieciešama norēķinu perioda sākumā, lai veiktu 

norēķinus saskaņā ar izlīdzināto maksājumu. 
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4. Papildināt noteikumu 5.2.apakšpunktā maksājumu uzskaitījumu ar 

dabasgāzes akcīzes nodokli, kurš neattiecas uz maksājumiem par 

elektroenerģiju. 

5. Precizēt noteikumu 6.punktu paredzot tirgotājam pienākumu ne tikai 

nodrošināt informāciju par faktisko patēriņu, bet arī informēt galalietotāju 

par to, kur minētā informācija ir atrodama. 

6. Noteikumu 7.3.apakšpunktā aizstāt vārdu “enerģijas” ar vārdu 

“elektroenerģijas”. 

7. Papildināt noteikumu 10.1.apakšpunkta tekstu ar vārdiem “vai piegādātāja 

izcelsmes valsti”. Vēršam uzmanību uz to, ka dabasgāze var arī starpvalstu 

mērogā vairākas reizes mainīt īpašniekus līdz tā nokļūs pie galalietotāja, līdz 

ar to var būt sarežģīti izsekot līdzi dabasgāzes izcelsmei. 

8. Izvērtēt iespēju noteikumu 10.2.apakšpunktā papildināt aiz vārda 

“dabasgāzes” ar tekstu “un tās aizvietotājgāzes”, ja šajā apakšpunktā 

dabasgāze ietver arī biometānu un citas aizvietotājgāzes, kuras tiek ievadītas 

Latvijas dabasgāzes sistēmā. 

9. Attiecībā uz noteikumu 11.punktu vēršam uzmanību uz to, ka no 2017.gada 

3.aprīļa dabasgāzes tirdzniecības regulējums paredz dabasgāzes 

tirdzniecības līgumā ietvert pretenziju un jautājumu iesniegšanas un 

izskatīšanas kārtību. Līdz ar to par domstarpību izskatīšanas kārtību vienojas 

dabasgāzes tirgotājs ar lietotāju tirdzniecības līgumā, un nevis dabasgāzes 

tirgotājs vienpusēji par to informē galalietotāju ar informatīvo materiālu. 

Valsts sekretāra vietnieks J. Patmalnieks 
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