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I Konsultāciju dokumenta mērķis
Šī konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir izzināt energoapgādes
komersantu, kuri ražo enerģiju koģenerācijas stacijās, un siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu sniedzēju un citu ieinteresēto personu viedokli par Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) izstrādātajiem grozījumiem
Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika” un Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr.1/10
„Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Grozījumu projekti).
II Grozījumu projektu nepieciešamība
Grozījumu projektos paredzēts precīzāk noteikt tarifu aprēķināšanas tabulas
veidā kārtību komersantiem, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi, un noteikt
pienākumus komersantam, kas izpildāmi, lai piemērotu apstiprinātos tarifus. Papildus
tam, izvērtējot faktisko situāciju, precizēts Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma
Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”
10.punkts, paplašinot to komersantu loku, kas var noteikt tarifus pie dažādām
dabasgāzes cenām tabulas veidā.
Grozījumu projekti pievienoti Dokumenta pielikumā.
III Papildu informācija
Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu jautājumiem Regulators lūdz
iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi
sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 22.jūnijam.

Priekšsēdētājs

R.Irklis

3

1.pielikums
konsultāciju dokumentam par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikā un par grozījumiem koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā

PADOMES LĒMUMS
Rīgā
__.06.2017.

Nr.___
(prot. Nr.__, _.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā
Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
9.panta pirmās daļas 2.punktu
un 25.panta pirmo daļu
1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7
„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (Latvijas Vēstnesis,
2010, 62.nr.; 2011, 97.nr.; 2012, 53.nr.; 2013, 193.nr., 2017., 68.nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Komersants, kura mainīgās izmaksas (kurināmais vai pirktā siltumenerģija) ir atkarīgas no
dabasgāzes cenas, var tarifus aprēķināt (aprēķinu norāda tabulas veidā) pie dažādām dabasgāzes
cenām ar dabasgāzes cenas soli 0,50 EUR/MWh 30 cenas zem un 30 cenas virs aktuālās
dabasgāzes cenas, kas noapaļota līdz 0,50 EUR/MWh, ja:
10.1. komersants ražo, pārvada un pārdod lietotājiem siltumenerģiju, bet neiepērk
siltumenerģiju no cita komersanta;
10.2. komersants saražoto siltumenerģiju pārdod citam siltumapgādes komersantam;
10.3. komersants visu lietotājiem piegādāto siltumenerģiju iepērk;
10.4. komersantam iepirktā siltumenerģijas cena vai tarifs ir fiksēts vai piesaistīts paša
komersanta izmaksām.”;
1.2. papildināt ar 43.5 1.punktu šādā redakcijā:
“43.51. Komersants, kas atbilst Metodikas 10.punktam, piemērojot siltumenerģijas tarifu, ņem
vērā konkrētajā mēnesī aktuālo dabasgāzes cenu, iepirktās siltumenerģijas cenu, pārdotās
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elektroenerģijas cenu un iepriekšējā periodā piemēroto un faktisko dabasgāzes cenu, iepirktās
siltumenerģijas cenu un pārdotās elektroenerģijas cenu.”;
1.3. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:
“49. Komersants, kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus pie dažādām
dabasgāzes tirdzniecības cenām, no 2017.gada 3.aprīļa līdz dienai, kad komersants sāk piemērot
apstiprināto tarifu saskaņā ar metodikas 43.5 1.punktu un 50.punktu vai kad stājas spēkā jauni
tarifi, piemēro Regulatora apstiprināto tarifu, kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta pēdējai
publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai.”;
1.4. papildināt ar 50.punktu šādā redakcijā:
“50. Komersants, kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim apstiprinājis tarifus tabulas veidā
pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām vai dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala
tarifiem, pārejai no mērvienības “tūkst.nm3” uz EUR/MWh piemēro koeficientu 10,538 un
attiecīgo tabulu kopā ar pieprasījumu noteikt apstiprināto tarifu piemērošanas kārtību iesniedz
Regulatoram.”;
1.5. papildināt ar 51.punktu šādā redakcijā:
“51. Komersants, kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim apstiprinājis tarifus pie dažādām
dabasgāzes tirdzniecības cenām, paziņo informāciju par kārtējā mēnesī piemērojamo
siltumenerģijas tarifu saskaņā ar Regulatora noteikto kārtību, kādā komersants informē
lietotājus, attiecīgo pašvaldību un Regulatoru par piemērotajiem tarifiem.”;
1.6. papildināt ar 52.punktu šādā redakcijā:
“52. Komersants pēc 2017.gada 3.aprīļa noslēgto dabasgāzes piegādes līguma kopiju un
dokumentu, kas apliecina aktuālo dabasgāzes cenu, pievieno pieprasījumam noteikt apstiprināto
tarifu piemērošanas kārtību .”.
2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Irklis
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2. pielikums
konsultāciju dokumentam par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikā un par grozījumiem koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā

PADOMES LĒMUMS
Rīgā
__.06.2017.

Nr.___
(prot. Nr.__, _.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā
Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
9.panta pirmās daļas 2.punktu
un 25.panta pirmo daļu
1.

Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā

Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” (Latvijas Vēstnesis, 2010, 96.nr.; 2011,
97.nr.; 2011, 103.nr.; 2012, 53.nr.; 2013, 193.nr.; 2014, 23.nr.; 2015, 38.nr., 2017, 68.nr.) šādus
grozījumus:
1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi, tarifus var aprēķināt (aprēķinu
norāda tabulas veidā) pie dažādām dabasgāzes cenām ar dabasgāzes cenas soli 0,50 EUR/MWh
30 cenas zem un 30 cenas virs konkrētajā mēnesī aktuālās dabasgāzes cenas, kas noapaļota līdz
0,50 EUR/MWh.”;
1.2. papildināt ar 39.3 1.punktu šādā redakcijā:
„39.31. Piemērojot siltumenerģijas tarifu, komersants ņem vērā konkrētajā mēnesī aktuālo
dabasgāzes cenu, pārdotās elektroenerģijas cenu un iepriekšējā periodā piemēroto un faktisko
dabasgāzes cenu un pārdotās elektroenerģijas cenu.”;
1.3. izteikt 58.punktu šādā redakcijā:
“58. Komersants, kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus pie
dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām, no 2017.gada 3.aprīļa līdz dienai, kad komersants sāk
piemērot apstiprināto tarifu saskaņā ar metodikas 39.3 1.punktu un 60.punktu vai kad stājas
spēkā jauni tarifi, piemēro Regulatora apstiprināto tarifu, kas atbilst dabasgāzes apgādes
komersanta pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai.”;
1.4. papildināt ar 59.punktu šādā redakcijā:
6

“59. Komersants, kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim apstiprinājis tarifus pie dažādām
dabasgāzes tirdzniecības cenām, paziņo informāciju par kārtējā mēnesī piemērojamo
siltumenerģijas tarifu saskaņā ar Regulatora noteikto kārtību, kādā komersants informē
lietotājus, attiecīgo pašvaldību un Regulatoru par piemērotajiem tarifiem.”;
1.5. papildināt ar 60.punktu šādā redakcijā:
„60. Komersants, kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim apstiprinājis tarifus pie dažādām
dabasgāzes tirdzniecības cenām vai dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem,
pārejai no mērvienības “tūkst.nm3” uz EUR/MWh piemēro koeficientu 10,538 un attiecīgo
tabulu kopā ar pieprasījumu noteikt apstiprināto tarifu piemērošanas kārtību iesniedz
Regulatoram.”;
1.6. papildināt ar 61.punktu šādā redakcijā:
“61. Komersants pēc 2017.gada 3.aprīļa noslēgto dabasgāzes piegādes līguma kopiju un
dokumentu, kas apliecina aktuālo dabasgāzes cenu, pievieno pieprasījumam noteikt apstiprināto
tarifu piemērošanas kārtību.”.
2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Irklis
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