Izskatīts Regulatora 09.03.2017. padomes sēdē
(prot. Nr.10., 3.p)
Priekšlikumu un komentāru apkopojums par dokumentu “Konsultāciju dokuments par noteikumiem par informāciju elektroenerģijas
un dabasgāzes galalietotājiem”
Nr.p.k.

Konsultācijai nodotā projekta
redakcija (konkrēta punkta
redakcija)

Priekšlikumi un komentāri

I . Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta
1.
1.punkts
Ekonomikas ministrija
1.
Noteikumi nosaka, kādu 1.
Noteikumu
1.punktā
informāciju un kādā apjomā attiecībā uz dabasgāzi kā subjekti
elektroenerģijas
tirgotājs, ir minēti tikai dabasgāzes tirgotājs
dabasgāzes
tirgotājs
un un publiskais tirgotājs. Vēršam
dabasgāzes publiskais tirgotājs uzmanību uz to, ka no 2017.gada
(turpmāk kopā – tirgotājs) ietver 3.aprīļa dabasgāzes tirdzniecības
elektroenerģijas vai dabasgāzes regulējums paredz, ka dabasgāzes
(turpmāk kopā – enerģija) tirdzniecību pēdējās garantētās
galalietotājam
(turpmāk
– piegādes pakalpojuma ietvaros var
galalietotājs)
izsniedzamajos nodrošināt arī sadales sistēmas
rēķinos
un
informatīvajos operators, kurš nav dabasgāzes
materiālos.
tirgotājs. Līdz ar to arī uz pēdējās
garantētās piegādes pakalpojuma
sniedzēju
būtu
jāattiecina
noteikumos ietvertās prasības.

Regulatora viedoklis par
priekšlikumiem vai
komentāriem (ir ņemts vērā,
vai informācija par
alternatīvu risinājumu)

Konsultācijai nodotā projekta
attiecīgā punkta galīgā redakcija

Ņemts vērā
Enerģētikas likuma 1.panta
49.punkts noteic, ka tirgotājs ir
komersants, kura komercdarbība
ir
enerģijas
tirdzniecība.
Savukārt atbilstoši Enerģētikas
likuma 45.panta
1.1 daļai
dabasgāzes sadales sistēmas
operators
var
piedalīties
dabasgāzes tirdzniecībā, ja tas
nodrošina pēdējo garantēto
piegādi. Ņemot vērā Enerģētikas
likumā noteikto, Noteikumu
projekta 1.punkts precizēts,
skaidrojot, ka
dabasgāzes
sadales sistēmas operators, kas
piedalās dabasgāzes tirdzniecībā,
nodrošinot pēdējo garantēto
piegādi, arī uzskatāms par
dabasgāzes tirgotāju.

1.punkts
1.
Noteikumi
nosaka,
kādu
informāciju
un
kādā
apjomā
elektroenerģijas tirgotājs, dabasgāzes
tirgotājs, tajā skaitā dabasgāzes sadales
sistēmas operators, kas piedalās
dabasgāzes tirdzniecībā, nodrošinot
pēdējo garantēto piegādi,
un
dabasgāzes
publiskais
tirgotājs
(turpmāk kopā – tirgotājs) ietver
elektroenerģijas
vai
dabasgāzes
(turpmāk
kopā
–
enerģija)
galalietotājam (turpmāk – galalietotājs)
izsniedzamajos
rēķinos
un
informatīvajos materiālos.

2.

3.punkts
3.
Tirgotājs galalietotājam,
kas norēķinās par patērēto
enerģiju, apmaksājot saņemtos
rēķinus, izsniedzamajos rēķinos
norāda vismaz:
3.1.
saņemtā
enerģijas
produkta nosaukumu;
3.2.
norēķinu
periodā
piegādātās enerģijas apjomu
kilovatstundās [kWh];
3.3.
norēķinu
periodā
piegādātās dabasgāzes apjomu
kubikmetros [m3] un dabasgāzes
vidējo svērto augstāko siltumspēju
standartapstākļos norēķinu periodā
[kWh/m3] attiecīgajai siltumspējas
zonai patērētā dabasgāzes apjoma
kubikmetros
pārrēķinam
kilovatstundās (neattiecas uz
rēķiniem
par
patērēto
elektroenerģiju);
3.4.
enerģijas cenu norēķina
periodam [EUR/kWh];
3.5.
maksu
par
enerģiju
norēķinu periodā [EUR];
3.6.
maksu
par
sistēmas
pakalpojumiem
un
citiem
pakalpojumiem [EUR];
3.7.
maksu
par
obligātā
iepirkuma komponentēm [EUR]
(neattiecas uz rēķiniem par

SIA “AJ Power”
Lūgums
precizēt
noteikumu
projekta 3. punktu par tirgotāja
rēķinā iekļaujamo informāciju un
uz kādiem galalietotājiem šie
punkti ir obligāti attiecināmi.
Šobrīd 3.6. un 3.7.punktā minēts,
ka rēķinos jānorāda vismaz: ”3.6.
maksu
par
sistēmas
pakalpojumiem
un
citiem
pakalpojumiem”;
”3.7. maksa par obligātā iepirkuma
komponentēm”.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 50
”Elektroenerģijas tirdzniecības un
lietošanas noteikumi” 37. punktam
elektroenerģijas
galalietotājs
drīkst
deleģēt
tirgotāju
galalietotāja vārdā norēķināties par
sistēmas
operatora
pakalpojumiem, tomēr tas nav
uzskatāms par tirgotāja pienākumu
pret galalietotājiem, kas nav
mājsaimniecību lietotāji.

Ņemts vērā
Noteikumu projekta 3.6. un
3.7.apakšpunkts
precizēts,
norādot, ka tas neattiecas uz
rēķiniem par elektroenerģiju
lietotājiem,
kas
nav
mājsaimniecības lietotāji un nav
deleģējuši
elektroenerģijas
tirgotāju
norēķināties
par
sistēmas pakalpojumiem.

3.punkts
3.
Tirgotājs galalietotājam, kas
norēķinās par patērēto enerģiju,
apmaksājot
saņemtos
rēķinus,
izsniedzamajos rēķinos norāda vismaz:
3.1.
saņemtā enerģijas produkta
nosaukumu;
3.2.
norēķinu periodā piegādātās
enerģijas
apjomu
kilovatstundās
[kWh];
3.3.
norēķinu periodā piegādātās
dabasgāzes apjomu kubikmetros [m3]
un dabasgāzes vidējo svērto augstāko
siltumspēju standartapstākļos norēķinu
periodā
[kWh/m3]
attiecīgajai
siltumspējas zonai patērētā dabasgāzes
apjoma kubikmetros
pārrēķinam
kilovatstundās [kWh] (neattiecas uz
rēķiniem par patērēto elektroenerģiju);
3.4.
enerģijas
cenu
norēķinu
periodam [EUR/kWh];
3.5.
maksu par enerģiju norēķinu
periodā [EUR];
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);
3.7.
maksu par obligātā iepirkuma
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patērēto dabasgāzi);
3.8.
kopējo
maksājuma
summu norēķinu periodam [EUR];
3.9.
informāciju par to, kur
iespējams iepazīties ar šo
noteikumu 6., 7., 9., 10. un
11.punktā noteikto informāciju.

3.

5.punkts
5.
Vismaz reizi gadā tirgotājs
nosūta
galalietotājam,
kas
norēķinās par patērēto enerģiju ar
izlīdzināto
maksājumu,
uz
enerģijas tirdzniecības līgumā
norādīto korespondences piegādes
adresi informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:
5.1.
norēķina gadā prognozēto
vidējo enerģijas patēriņu mēnesī
[kWh];
5.2.
ikmēneša
maksājumu
norēķina gadā [EUR], norādot
maksājumu veidojošo maksu par
enerģiju, sistēmas pakalpojumiem,
obligātā iepirkuma komponentēm
(neattiecas uz maksājumiem par
patērēto dabasgāzi), pievienotās

Ekonomikas ministrija
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.

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);
3.8.
kopējo maksājuma summu
norēķinu periodam [EUR];
3.9.
informāciju par to, kur
iespējams iepazīties ar šo noteikumu 7.,
8., 10., 11. un 12.punktā noteikto
informāciju.
5. un 6.punkta ievaddaļa
Ņemts vērā
Noteikumu projekta 5. un 5.
Vismaz reizi gadā, pirms
6.punkta ievaddaļa precizēts.
norēķinu
perioda
sākuma,
elektroenerģijas
tirgotājs
galalietotājam, kas norēķinās par
patērēto elektroenerģiju, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
nosūta uz elektroenerģijas tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
piegādes
adresi
vai
publicē
elektroenerģijas tirgotāja lietotāju
apkalpošanas
tīmekļa
vietnē
informatīvu materiālu, kurā norāda
vismaz:
6.
Vismaz reizi gadā, pirms
norēķinu perioda sākuma, dabasgāzes
tirgotājs galalietotājam, kas norēķinās
par patērēto dabasgāzi, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
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4.

vērtības nodokli un piemēroto
izlīdzināšanas maksu mēnesī
[EUR] starpības starp galalietotāja
iepriekšējā
norēķinu
gadā
samaksāto summu un summu
atbilstoši faktiskajam enerģijas
patēriņam;
5.3.
galalietotāja
faktiski
patērētās enerģijas daudzuma
salīdzinājumu
ar
apmaksāto
enerģijas daudzumu.
5.punkts
5.
Vismaz reizi gadā tirgotājs
nosūta
galalietotājam,
kas
norēķinās par patērēto enerģiju ar
izlīdzināto
maksājumu,
uz
enerģijas tirdzniecības līgumā
norādīto korespondences piegādes
adresi informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:

nosūta uz dabasgāzes tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
piegādes adresi vai publicē dabasgāzes
tirgotāja lietotāju apkalpošanas tīmekļa
vietnē informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:

5. un 6.punkta ievaddaļa
AS “Latvijas Gāze”
Ņemts vērā
1.
Noteikumu
5.punkta Noteikumu projekta 5. un 5.
Vismaz reizi gadā, pirms
ievaddaļu papildināt ar iespēju 6.punkta ievaddaļa precizēts.
norēķinu
perioda
sākuma,
5.punktā minēto informāciju
elektroenerģijas
tirgotājs
publicēt tirgotāja interneta tīmekļa
galalietotājam, kas norēķinās par
vietne (klientu portālā), izsakot to
patērēto elektroenerģiju, izmantojot no
šādā redakcijā:
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
“5. Vismaz reizi gadā tirgotājs
nosūta uz elektroenerģijas tirdzniecības
galalietotājiem, kas norēķinās par
līgumā
norādīto
korespondences
patērēto enerģiju ar izlīdzināto
piegādes
adresi
vai
publicē
maksājumu, nosūta uz enerģijas
elektroenerģijas tirgotāja lietotāju
tirdzniecības līgumā norādīto
apkalpošanas
tīmekļa
vietnē
korespondences piegādes adresi
informatīvu materiālu, kurā norāda
(t.sk. e-pasta adresi) vai publicē
vismaz:
tirgotāja interneta tīmekļa vietnē
6.
Vismaz reizi gadā, pirms
(klientu portālā) informatīvu
norēķinu perioda sākuma, dabasgāzes
materiālu, kurā norāda vismaz: “
tirgotājs galalietotājam, kas norēķinās
par patērēto dabasgāzi, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
nosūta uz dabasgāzes tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
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piegādes adresi vai publicē dabasgāzes
tirgotāja lietotāju apkalpošanas tīmekļa
vietnē informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:
5.

5.1.apakšpunkts
5.
Vismaz reizi gadā tirgotājs
nosūta
galalietotājam,
kas
norēķinās par patērēto enerģiju ar
izlīdzināto
maksājumu,
uz
enerģijas tirdzniecības līgumā
norādīto korespondences piegādes
adresi informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:
5.1.
norēķina gadā prognozēto
vidējo enerģijas patēriņu mēnesī
[kWh];

AS “Latvijas Gāzes”
Ņemts vērā
2.
Noteikumu
Noteikumu
projekta
5.1.apakšpunktā papildus noteikt, 6.2.apakšpunkts precizēts.
ka norēķinu gadā prognozētais
vidējais enerģijas patēriņš mēnesī
elektroenerģijai norādāms kWh,
savukārt dabasgāzei m3, un izteikt
to šādā redakcijā:
“5.1. norēķinu gadā prognozēto
vidējo enerģijas patēriņu mēnesī
(par elektroenerģiju kWh, par
dabasgāzi m3 );”

6.

5.2.apakšpunkts
5.
Vismaz reizi gadā tirgotājs
nosūta
galalietotājam,
kas
norēķinās par patērēto enerģiju ar
izlīdzināto
maksājumu,
uz
enerģijas tirdzniecības līgumā
norādīto korespondences piegādes
adresi informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:
5.2.
ikmēneša
maksājumu
norēķina gadā [EUR], norādot
maksājumu veidojošo maksu par

AS “Latvijas Gāze”
3.
No
noteikumu
5.2.apakšpunkta
svītrot
nepieciešamību
ikmēneša
maksājumā norēķinu gadā norādīt
maksājumu veidojošo maksu par
enerģiju, sistēmas pakalpojumiem,
obligātā iepirkuma komponentēm,
pievienotās vērtības nodokli un
piemēroto izlīdzināšanas maksu
mēnesī starpības starp galalietotāja
iepriekšējā
norēķinu
gadā

6.2.apakšpunkts
6.
Vismaz reizi gadā, pirms
norēķinu perioda sākuma, dabasgāzes
tirgotājs galalietotājam, kas norēķinās
par patērēto dabasgāzi, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
nosūta uz dabasgāzes tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
piegādes adresi vai publicē dabasgāzes
tirgotāja lietotāju apkalpošanas tīmekļa
vietnē informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:
6.2.
norēķinu periodā prognozēto
vidējo dabasgāzes patēriņu mēnesī
[m3];
6.3.apakšpunkts
Ņemts vērā
Noteikumu
projekta 6.
Vismaz reizi gadā, pirms
6.3.apakšpunkts precizēts.
norēķinu perioda sākuma, dabasgāzes
tirgotājs galalietotājam, kas norēķinās
par patērēto dabasgāzi, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
nosūta uz dabasgāzes tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
piegādes adresi vai publicē dabasgāzes
tirgotāja lietotāju apkalpošanas tīmekļa
vietnē informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:
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enerģiju, sistēmas pakalpojumiem,
obligātā iepirkuma komponentēm
(neattiecas uz maksājumiem par
patērēto dabasgāzi), pievienotās
vērtības nodokli un piemēroto
izlīdzināšanas maksu mēnesī
[EUR] starpības starp galalietotāja
iepriekšējā
norēķinu
gadā
samaksāto summu un summu
atbilstoši faktiskajam enerģijas
patēriņam;
7.

samaksāto summu un summu
atbilstoši faktiskajam enerģijas
patēriņam, izsakot to šādā
redakcijā:
“5.2.
ikmēneša
maksājumu
norēķinu gadā (EUR);

6.3.
ikmēneša maksājuma apmēru,
ko tirgotājs piemēros norēķiniem
nākamajam norēķinu periodam [EUR];

5.punkts
6.6.apakšpunkts
AS “Latvijas Gāze”
Ņemts vērā
5.
Vismaz reizi gadā tirgotājs 4.
Noteikumu
5.punktu Noteikumu projekts papildināts 6.
Vismaz reizi gadā, pirms
nosūta
galalietotājam,
kas papildināt ar regulējumu ar ar 6.6.apakšpunktu.
norēķinu perioda sākuma, dabasgāzes
norēķinās par patērēto enerģiju ar 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
tirgotājs galalietotājam, kas norēķinās
izlīdzināto
maksājumu,
uz “5.4. informāciju par patērētās
par patērēto dabasgāzi, izmantojot no
3
enerģijas tirdzniecības līgumā enerģijas
m
(dabasgāzei)
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
norādīto korespondences piegādes pārrēķinu uz ekvivalentu kWh, par
nosūta uz dabasgāzes tirdzniecības
adresi informatīvu materiālu, kurā pamatu ņemot perioda vidēji
līgumā
norādīto
korespondences
norāda vismaz:
svērto augstāko siltumspēju, kā arī
piegādes adresi vai publicē dabasgāzes
5.1.
norēķina gadā prognozēto informāciju,
kur
iespējams
tirgotāja lietotāju apkalpošanas tīmekļa
vidējo enerģijas patēriņu mēnesī pārrēķināt
konkrētajā
vietnē informatīvu materiālu, kurā
[kWh];
informatīvajā materiālā iekļauto
norāda vismaz:
3
5.2.
ikmēneša
maksājumu patēriņu m uz kWh.
6.6.
informāciju par dabasgāzes
norēķina gadā [EUR], norādot
vidējo svērto augstāko siltumspēju
maksājumu veidojošo maksu par
standartapstākļos norēķinu periodā
enerģiju, sistēmas pakalpojumiem,
[kWh/m3] patērētā dabasgāzes apjoma
obligātā iepirkuma komponentēm
kubikmetros pārrēķinam kilovatstundās
(neattiecas uz maksājumiem par
[kWh] un informāciju par tīmekļa
patērēto dabasgāzi), pievienotās
vietni, kurā iespējams veikt patērētā
vērtības nodokli un piemēroto
dabasgāzes apjoma m3 pārrēķinu kWh;
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8.

izlīdzināšanas maksu mēnesī
[EUR] starpības starp galalietotāja
iepriekšējā
norēķinu
gadā
samaksāto summu un summu
atbilstoši faktiskajam enerģijas
patēriņam;
5.3.
galalietotāja
faktiski
patērētās enerģijas daudzuma
salīdzinājumu
ar
apmaksāto
enerģijas daudzumu.
5.punkts
5.
Vismaz reizi gadā tirgotājs
nosūta
galalietotājam,
kas
norēķinās par patērēto enerģiju ar
izlīdzināto
maksājumu,
uz
enerģijas tirdzniecības līgumā
norādīto korespondences piegādes
adresi informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:
5.1.
norēķina gadā prognozēto
vidējo enerģijas patēriņu mēnesī
[kWh];
5.2.
ikmēneša
maksājumu
norēķina gadā [EUR], norādot
maksājumu veidojošo maksu par
enerģiju, sistēmas pakalpojumiem,
obligātā iepirkuma komponentēm
(neattiecas uz maksājumiem par
patērēto dabasgāzi), pievienotās
vērtības nodokli un piemēroto
izlīdzināšanas maksu mēnesī
[EUR] starpības starp galalietotāja

AS “Latvijas Gāze” (papildu
atzinumā)
1.
Noteikumu
5.punkta
ievaddaļu
papildināt
ar
nosacījumu, ka 5.punktā noradītā
informācija
attiecināma
uz
elektroenerģijas tirgotāju, izsakot
to šādā redakcijā:
”5. Vismaz reizi gadā pirms
norēķinu
perioda
sākuma
elektroenerģijas
tirgotājs
galalietotājam, kas norēķinās par
patērēto
elektroenerģiju
ar
izlīdzināto maksājumu, nosūta uz
elektroenerģijas
tirdzniecības
līgumā norādīto korespondences
piegādes adresi vai publicē
tirgotāja klientu apkalpošanas
timekļa
vietnē
informatīvu
materiālu, kurā norāda vismaz:
2.
Attiecīgi no Noteikumu
5.2.apakšpunkta
svītrot,
ka

Ņemts vērā
Noteikumu projektā nodalītas
dažādos
punktos
prasības
elektroenerģijas un dabasgāzes
tirgotajam
attiecībā
uz
informācijas
nodrošināšanu
galalietotājam, kas norēķinās par
patērēto dabasgāzi, izmantojot
no rēķina atšķirīgus norēķinu
veidus.

5.un 6.punkts
5.
Vismaz reizi gadā, pirms
norēķinu
perioda
sākuma,
elektroenerģijas
tirgotājs
galalietotājam, kas norēķinās par
patērēto elektroenerģiju, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
nosūta uz elektroenerģijas tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
piegādes adresi, izņemto gadījumus,
kad galalietotājs ir atteicies saņemt
informatīvos
materiālus
korespondences piegādes adresē, vai
publicē
elektroenerģijas
tirgotāja
lietotāju apkalpošanas tīmekļa vietnē
informatīvu materiālu, kurā norāda
vismaz:
5.1.
saņemtā
elektroenerģijas
produkta nosaukumu;
5.2.
norēķinu periodā prognozēto
vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī
[kWh];
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iepriekšējā
norēķinu
gadā
samaksāto summu un summu
atbilstoši faktiskajam enerģijas
patēriņam;
5.3.
galalietotāja
faktiski
patērētās enerģijas daudzuma
salīdzinājumu
ar
apmaksāto
enerģijas daudzumu.

norēķinu
gadā
prognozētais
vidējais enerģijas patēriņš mēnesī
dabasgāzei noradāms m3 un izteikt
to šādā redakcijā: ”5.2. norēķinu
periodā
prognozēto
vidējo
elektroenerģijas patēriņu mēnesī
(kWh) ”
3.
Attiecīgi
svītrot
Noteikumu 5.6.apakšpunktu.
4.
Papildināt Noteikumus ar
papildus punktu, kura norādītu
kāda informācija dabasgāzes
tirgotajam
jānorāda
galalietotājam, kas norēķinās par
patērēto dabasgāzi ar izlīdzināto
maksājumu, izsakot to šādā
redakcijā:
6. Vismaz reizi gadā pirms
norēķinu
perioda
sākuma
dabasgāzes
tirgotājs
galalietotājam, kas norēķinās par
patērēto dabasgāzi ar izlīdzināto
maksājumu, nosūta uz dabasgāzes
tirdzniecības līgumā noradīto
korespondences piegādes adresi
vai publicē dabasgāzes tirgotāja
klientu apkalpošanas timekļa
vietnē informatīvu materiālu, kura
norāda vismaz:
6. l. norēķinu periodā prognozēto
vidējo dabasgāzes patēriņu mēnesī
(m3);

5.3.
ikmēneša maksājuma apmēru,
ko tirgotājs piemēros norēķiniem
nākamajam norēķinu periodam [EUR];
5.4.
elektroenerģijas cenu norēķinu
periodam [EUR/kWh];
5.5.
maksu
par
sistēmas
pakalpojumiem
un
citiem
pakalpojumiem [EUR];
5.6.
maksu par obligātā iepirkuma
komponentēm [EUR];
5.7.
galalietotāja norēķinu periodā
veikto
maksājumu
kopsummas
salīdzinājumu ar aprēķināto summu par
faktiski saņemto pakalpojumu apjomu;
5.8.
informāciju par to, kur
iespējams iepazīties ar šo noteikumu 7.,
8., 10. un 12.punktā noteikto
informāciju.
6.
Vismaz reizi gadā, pirms
norēķinu perioda sākuma, dabasgāzes
tirgotājs galalietotājam, kas norēķinās
par patērēto dabasgāzi, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
nosūta uz dabasgāzes tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
piegādes adresi, izņemto gadījumus,
kad galalietotājs ir atteicies saņemt
informatīvos
materiālus
korespondences piegādes adresē, vai
publicē dabasgāzes tirgotāja lietotāju
apkalpošanas
tīmekļa
vietnē
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6.2.
ikmēneša
maksājuma
apmēru, ko dabasgāzes tirgotājs
piemēros norēķiniem nākamajam
norēķinu periodam (EUR);
6.3.
galalietotāja
norēķinu
periodā
veikto
izlīdzināto
maksājumu
kopsummas
salīdzinājumu
ar
aprēķināto
summu par faktiski saņemto
pakalpojumu apjomu;
6.4.
informāciju
par
dabasgāzes vidējo svērto augstāko
siltumspēju
standartapstākļos
norēķinu
periodā
(kWh/m3)
patērētā
dabasgāzes
apjoma
kubikmetros
pārrēķinam
kilovatstundās
(kWh)
un
informāciju par timekļa vietni,
kura iespējams veikt patērētā
dabasgāzes apjoma m3 pārrēķinu
kWh.

9.

informatīvu materiālu, kurā norāda
vismaz:
6.1.
saņemtā dabasgāzes produkta
nosaukumu;
6.2.
norēķinu periodā prognozēto
vidējo dabasgāzes patēriņu mēnesī
[kWh];
6.3.
ikmēneša maksājuma apmēru,
ko tirgotājs piemēros norēķiniem
nākamajam norēķinu periodam [EUR];
6.4.
dabasgāzes cenu norēķinu
periodam, tajā skaitā maksu par sadales
sistēmas pakalpojumu [EUR/kWh];
6.5.
galalietotāja norēķinu periodā
veikto
maksājumu
kopsummas
salīdzinājumu ar aprēķināto summu par
faktiski saņemto pakalpojumu apjomu;
6.6.
informāciju par dabasgāzes
vidējo svērto augstāko siltumspēju
standartapstākļos norēķinu periodā
[kWh/m3] patērētā dabasgāzes apjoma
kubikmetros pārrēķinam kilovatstundās
[kWh] un informāciju par tīmekļa
vietni, kurā iespējams veikt patērētā
dabasgāzes apjoma m3 pārrēķinu kWh;
6.7.
informāciju par to, kur
iespējams iepazīties ar šo noteikumu 7.,
11. un 12.punktā noteikto informāciju.
6.punkts
7.punkts
Ekonomikas ministrija
Ņemts vērā
6.
Tirgotājs nodrošina, ka 5.
Precizēt
noteikumu Noteikumu projekta 7.punkts 7.
Tirgotājs pēc galalietotāja
galalietotājam
ir
pieejama 6.punktu paredzot tirgotājam precizēts, paredzot, ka tirgotājs pieprasījuma
nodrošina,
ka
informācija par enerģijas faktisko pienākumu ne tikai nodrošināt nodrošina
galalietotājam galalietotājam ir pieejama informācija
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10.

patēriņu vismaz iepriekšējos 24
mēnešos vai laikā no enerģijas
tirdzniecības līguma noslēgšanas
dienas, ja tas ir īsāks par 24
mēnešiem:
6.1.
par
katru
norēķinu
periodu, ja katrā norēķinu periodā
tiek
nolasīti
enerģijas
komercuzskaites
mēraparāta
rādījumi, un šā enerģijas faktiskā
patēriņa
salīdzinājumu
ar
iepriekšējā gada attiecīgā norēķinu
perioda faktisko patēriņu;
6.2.
vismaz reizi gadā, ja katrā
norēķinu periodā netiek nolasīti
enerģijas
komercuzskaites
mēraparāta rādījumi, un šā
enerģijas
faktiskā
patēriņa
salīdzinājumu ar iepriekšējā gada
faktisko patēriņu.
7.3.apakšpunkts
7.
Vismaz reizi gadā, ne
vēlāk
kā
līdz
1.aprīlim,
elektroenerģijas
tirgotājs
nodrošina galalietotājam iespēju
iepazīties
ar
informatīvu
materiālu, kurā ietver ziņas par
iepriekšējā
kalendārajā gadā
piegādātās
elektroenerģijas
izcelsmi, norādot:
7.3.
enerģijas biržā iepirktās
elektroenerģijas īpatsvaru kopējā

informāciju par faktisko patēriņu, informāciju
par
enerģijas
bet arī informēt galalietotāju par faktisko
patēriņu
pēc
to, kur minētā informācija ir galalietotāja pieprasījuma.
atrodama.

Ekonomikas ministrija
6.
Noteikumu
7.3.apakšpunktā aizstāt
“enerģijas”
ar
“elektroenerģijas”.

par enerģijas faktisko patēriņu vismaz
iepriekšējos 24 mēnešos vai laikā no
enerģijas
tirdzniecības
līguma
noslēgšanas dienas, ja tas ir īsāks par 24
mēnešiem:
7.1.
par katru norēķinu periodu, ja
katrā norēķinu periodā tiek nolasīti
enerģijas komercuzskaites mēraparāta
rādījumi, un šā enerģijas faktiskā
patēriņa salīdzinājumu ar iepriekšējā
gada attiecīgā norēķinu perioda
faktisko patēriņu;
7.2.
vismaz reizi gadā, ja katrā
norēķinu periodā netiek nolasīti
enerģijas komercuzskaites mēraparāta
rādījumi, un šā enerģijas faktiskā
patēriņa salīdzinājumu ar iepriekšējā
gada faktisko patēriņufaktisko patēriņu.

8.3.apkšpunkts
Ņemts vērā
Noteikumu
projekta 8.
Vismaz reizi gadā, ne vēlāk kā
vārdu 8.3.apkšpunkts precizēts.
līdz 1.aprīlim, elektroenerģijas tirgotājs
vārdu
nodrošina
galalietotājam
iespēju
iepazīties ar informatīvu materiālu,
kurā ietver ziņas par iepriekšējā
kalendārajā
gadā
piegādātās
elektroenerģijas izcelsmi, norādot:
8.3.
elektroenerģijas biržā iepirktās
elektroenerģijas
īpatsvaru
kopējā
galalietotājiem
piegādātajā
elektroenerģijas apjomā;
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11.

12.

galalietotājiem
piegādātajā
elektroenerģijas apjomā;
10.1.apašpunkts
10.
Vismaz reizi gadā, ne
vēlāk kā līdz 1.aprīlim, dabasgāzes
tirgotājs un dabasgāzes publiskais
tirgotājs
nodrošina
iespēju
galalietotājam
iepazīties
ar
informatīvu materiālu, kurā ietver
ziņas par iepriekšējā kalendārajā
gadā
piegādātās
dabasgāzes
izcelsmi, norādot:
10.1. galalietotājiem piegādātās
dabasgāzes izcelsmes valsti;
10.2. dabasgāzes
avotus
Latvijā.

10.punkts
10.
Vismaz reizi gadā, ne
vēlāk kā līdz 1.aprīlim, dabasgāzes
tirgotājs un dabasgāzes publiskais
tirgotājs
nodrošina
iespēju
galalietotājam
iepazīties
ar
informatīvu materiālu, kurā ietver
ziņas par iepriekšējā kalendārajā
gadā
piegādātās
dabasgāzes
izcelsmi, norādot:
10.1. galalietotājiem piegādātās
dabasgāzes izcelsmes valsti;
10.2. dabasgāzes
avotus
Latvijā.

Ekonomikas ministrija
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.

Ņemts vērā
Noteikumu
projekta
11.1.apašpunkts
precizēts,
paredzot,
ka
dabasgāzes
tirgotājam
informācija
par
dabasgāzes izcelsmes valsti
jāsniedz gadījumos, kad šāda
informācija
tirgotājam
ir
pieejama.

11.1.apakšpunkts
11.
Vismaz reizi gadā, ne vēlāk kā
līdz 1.aprīlim, dabasgāzes tirgotājs un
dabasgāzes
publiskais
tirgotājs
nodrošina
iespēju
galalietotājam
iepazīties ar informatīvu materiālu,
kurā ietver ziņas par iepriekšējā
kalendārajā
gadā
piegādātās
dabasgāzes izcelsmi, norādot:
11.1. galalietotājiem
piegādātās
dabasgāzes izcelsmes valsti, tajā skaitā
sašķidrinātas dabasgāzes, izcelsmes
valsti, ja šādu informāciju dabasgāzes
tirgotājam un dabasgāzes publiskajam
tirgotājam ir iespējams iegūt;

Ekonomikas ministrija
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.

Ņemts vērā
Enerģētikas likuma 1.panta
14.punktā, definējot enerģijas
ražošanu ir noteikts, ka tā ir
dabasgāzes (tostarp biometāna)
ieguve.
Ministru
kabineta
04.10.2016. noteikumu Nr. 650
“Prasības biometāna un gāzveida
stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās
dabasgāzes
ievadīšanai
un
transportēšanai
dabasgāzes
pārvades un sadales sistēmā”
2.2.apakšpunktā noteikts, ka
aizvietotājgāze ir biometāns un

11.punkts
11.
Vismaz reizi gadā, ne vēlāk kā
līdz 1.aprīlim, dabasgāzes tirgotājs un
dabasgāzes
publiskais
tirgotājs
nodrošina
iespēju
galalietotājam
iepazīties ar informatīvu materiālu,
kurā ietver ziņas par iepriekšējā
kalendārajā
gadā
piegādātās
dabasgāzes izcelsmi, norādot:
11.1. galalietotājiem
piegādātās
dabasgāzes izcelsmes valsti, tajā skaitā
sašķidrinātas dabasgāzes, izcelsmes
valsti, ja šādu informāciju dabasgāzes
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II . Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta
1.
2.punkts
AS “Latvenergo”
2.
Noteikumos lietoti šādi 1.Rosinām noteikumu projektu
termini:
papildināt ar jaunu punktu (vai
2.1.
apvienotais
rēķins
– aizstāt esošo 2.punktu), nosakot,
rēķins, kurā ietverta maksa par kādām
elektroenerģijas
un
patērēto
elektroenerģiju
un dabasgāzes
tirdzniecības
dabasgāzi;
pakalpojumiem
piemērojamām
2.2.
izlīdzinātais maksājums – norēķinu
metodēm
minētie
norēķinu metode, galalietotājam noteikumi nosaka iekļaujamās
par patērēto enerģiju katru mēnesi informācijas saturu. Šobrīd gan
gada laikā maksājot konstantu elektroenerģijas, gan dabasgāzes
summu.
piegādē komersanti klientiem
nodrošina divas norēķinu metodes
– rēķins, ko izraksta komersants
par piegādāto pakalpojumu, un
izlīdzinātā maksājuma norēķina
metode, kurā galalietotājs par
saņemtajiem
pakalpojumiem,
iepriekš ar komersantu vienojoties,
maksā konstantu summu.
“2.Šo noteikumu prasības attiecas
uz šādiem norēķinu veidiem:
2.1.rēķins,
kurā
galalietotājs
apmaksā saņemtos pakalpojumus,

gāzveida stāvoklī pārvērsta
sašķidrinātā dabasgāze.
Ņemot vērā minēto, attiecīgi
precizēts noteikumu projekta
11.punkts.

tirgotājam un dabasgāzes publiskajam
tirgotājam ir iespējams iegūt;
11.2. dabasgāzes,
tajā
skaitā
biometāna, avotus Latvijā, ja šādu
informāciju dabasgāzes tirgotājam un
dabasgāzes publiskajam tirgotājam ir
iespējams iegūt.

Nav ņemts vērā
Elektroenerģijas tirgus likuma
32.panta ceturtajā daļā un
Enerģētikas likuma 107.panta
sestajā daļā dotais pilnvarojums
paredz Regulatora pienākumu
noteikt, kādu informāciju un cik
lielā apjomā tirgotājs ietver
galalietotājam izsniedzamajos
rēķinos
un
informatīvajos
materiālos. Ar informatīvajiem
materiāliem saprot
ne tikai
materiālus norēķiniem,
bet
informāciju, kuru būtu jāsniedz
pirms līguma noslēgšanas vai
saistībā
ar
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas
veicināšanu. Atsauce uz to, ka
noteikumu prasības attiecas tikai
uz norēķinu veidiem – rēķinu un
izlīdzināto maksājumu, sašaurina
doto pilnvarojumu.

2.punkts
2.
Noteikumos
lietoti
šādi
termini:
2.1.
apvienotais rēķins – rēķins,
kurā ietverta maksa par patērēto
elektroenerģiju un dabasgāzi;
2.2.
rēķins - darījumu attaisnojuma
dokuments, ko tirgotājs izraksta un
nosūta galalietotājam samaksai par
patērēto enerģiju.
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2.

3.punkts
3.
Tirgotājs galalietotājam,
kas norēķinās par patērēto
enerģiju, apmaksājot saņemtos
rēķinus, izsniedzamajos rēķinos
norāda vismaz:
3.1.
saņemtā
enerģijas
produkta nosaukumu;
3.2.
norēķinu
periodā
piegādātās enerģijas apjomu
kilovatstundās [kWh];
3.3.
norēķinu
periodā
piegādātās dabasgāzes apjomu
kubikmetros [m3] un dabasgāzes
vidējo svērto augstāko siltumspēju
standartapstākļos norēķinu periodā
[kWh/m3] attiecīgajai siltumspējas
zonai patērētā dabasgāzes apjoma
kubikmetros
pārrēķinam
kilovatstundās (neattiecas uz
rēķiniem
par
patērēto
elektroenerģiju);

pamatojoties uz tirgotāja izrakstītu
rēķinu, kurā ietverta maksa par
elektroenerģiju vai dabasgāzi;
2.2.izlīdzinātais maksājums, kurā
galalietotājam netiek izrakstīti
periodiski rēķini, bet galalietotājs
par saņemtajiem pakalpojumiem
katru norēķinu periodu maksā
konstantu maksu, par kuras
apjomu vienojas ar tirgotāju.”
Ekonomikas ministrija
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.”.

Nav ņemts vērā
Attaisnojuma
dokumentos
iekļaujamo informāciju, tajā
skaitā informāciju par preces
piegādātāju, nodokļiem un citu
informāciju, nosaka likums “Par
grāmatvedību” un uz tā pamata
izdotie normatīvie akti.

3.punkts
3.
Tirgotājs galalietotājam, kas
norēķinās par patērēto enerģiju,
apmaksājot
saņemtos
rēķinus,
izsniedzamajos rēķinos norāda vismaz:
3.1.
saņemtā enerģijas produkta
nosaukumu;
3.2.
norēķinu periodā piegādātās
enerģijas
apjomu
kilovatstundās
[kWh];
3.3.
norēķinu periodā piegādātās
dabasgāzes apjomu kubikmetros [m3]
un dabasgāzes vidējo svērto augstāko
siltumspēju standartapstākļos norēķinu
periodā
[kWh/m3]
attiecīgajai
siltumspējas zonai patērētā dabasgāzes
apjoma kubikmetros
pārrēķinam
kilovatstundās [kWh] (neattiecas uz
rēķiniem par patērēto elektroenerģiju);
3.4.
enerģijas
cenu
norēķinu
periodam [EUR/kWh];
3.5.
maksu par enerģiju norēķinu

13

3.4.
enerģijas cenu norēķina
periodam [EUR/kWh];
3.5.
maksu
par
enerģiju
norēķinu periodā [EUR];
3.6.
maksu
par
sistēmas
pakalpojumiem
un
citiem
pakalpojumiem [EUR];
3.7.
maksu
par
obligātā
iepirkuma komponentēm [EUR]
(neattiecas uz rēķiniem par
patērēto dabasgāzi);
3.8.
kopējo
maksājuma
summu norēķinu periodam [EUR];
3.9.
informāciju par to, kur
iespējams iepazīties ar šo
noteikumu 6., 7., 9., 10. un
11.punktā noteikto informāciju.

3.

5.punkts
5.
Vismaz reizi gadā tirgotājs
nosūta
galalietotājam,
kas
norēķinās par patērēto enerģiju ar
izlīdzināto
maksājumu,
uz
enerģijas tirdzniecības līgumā
norādīto korespondences piegādes
adresi informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:

AS “Latvenergo”
2.Aicinām precizēt noteikumu
projekta
5.punktu,
mainot
izlīdzinātā maksājuma noteikšanas
principus no prognozētā patēriņa
piesaistes uz galalietotāja un
tirgotāja vienošanos par konstantu
maksājuma summu (tāpat kā ir
noteikts
noteikumu
projekta

Daļēji ņemts vērā
Gadījumos, kad galalietotājs
norēķinās par patērēto enerģiju,
izmantojot no rēķina atšķirīgus
norēķinu veidus, lai galalietotājs
un tirgotājs vienotos par
konstantu maksājuma summu,
galalietotājam būtu jāzina savs
vidējais
enerģijas
patēriņš

periodā [EUR];
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);
3.7.
maksu par obligātā iepirkuma
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);
3.8.
kopējo maksājuma summu
norēķinu periodam [EUR];
3.9.
informāciju par to, kur
iespējams iepazīties ar šo noteikumu 7.,
8., 10., 11. un 12.punktā noteikto
informāciju.
5. punkts
5.
Vismaz reizi gadā, pirms
norēķinu
perioda
sākuma,
elektroenerģijas
tirgotājs
galalietotājam, kas norēķinās par
patērēto elektroenerģiju, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
nosūta uz elektroenerģijas tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
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5.1.
norēķina gadā prognozēto
vidējo enerģijas patēriņu mēnesī
[kWh];
5.2.
ikmēneša
maksājumu
norēķina gadā [EUR], norādot
maksājumu veidojošo maksu par
enerģiju, sistēmas pakalpojumiem,
obligātā iepirkuma komponentēm
(neattiecas uz maksājumiem par
patērēto dabasgāzi), pievienotās
vērtības nodokli un piemēroto
izlīdzināšanas maksu mēnesī
[EUR] starpības starp galalietotāja
iepriekšējā
norēķinu
gadā
samaksāto summu un summu
atbilstoši faktiskajam enerģijas
patēriņam;
5.3.
galalietotāja
faktiski
patērētās enerģijas daudzuma
salīdzinājumu
ar
apmaksāto
enerģijas daudzumu.

2.2.punktā).
Izlīdzinātā
maksājuma metode pēc būtības ir
vienošanās starp klientu un
tirgotāju par noteiktu fiksētu
summu, kuru var pielāgot savām
prasībām un prognozēm par
enerģijas patēriņu arī pats klients.
Līdz ar to informatīvajā materiālā
nav iespējams noteikt prognozētā
vidējā patēriņa aprēķināšanas
metodiku, jo pats klients, nosakot,
kādu summu tas maksās, reizē
nosaka arī apmaksājamo enerģijas
patēriņa apjomu. Ņemot vērā, ka
klients
nosaka
maksājamo
izlīdzinātā maksājuma summu,
maksājuma veidojošo sastāvdaļu
norādīšanas prasība informatīvajos
materiālos ir sarežģīta un rada
apaļošanas kļūdu iespējamību.
Tāpēc, lai klientiem vienkāršotu
pakalpojuma uztveri, tirgotājam
būtu informatīvajā materiālā
jānorāda
veikto
maksājumu
kopsummas salīdzinājums ar
aprēķināto pakalpojumu summu
par faktiski gada laikā saņemto
pakalpojuma apjomu. Respektējot
klienta tiesības gūt vispusīgu
priekšstatu par maksājuma summu
veidojošām
sastāvdaļām,
klientiem būtu jābūt tiesībām lūgt

mēnesī.
Turklāt saskaņā ar
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 un 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 prasībām, dalībvalstīm
ir
jāveic
pasākumi,
lai
nodrošinātu,
ka
lietotāji
pietiekami bieži saņem pienācīgu
informāciju
par
faktisko
enerģijas patēriņu un izmaksām,
lai varētu regulēt savu enerģijas
patēriņu.
Galalietotāja, kas izmanto no
rēķina
atšķirīgus
norēķinu
veidus, un galalietotāja, kas
norēķinās, apmaksājot rēķinu,
saņemtajai informācijai ir jābūt
vienādai. Līdz ar to informatīvajā
materiālā galalietotājiem, kas

piegādes
adresi
vai
publicē
elektroenerģijas tirgotāja lietotāju
apkalpošanas
tīmekļa
vietnē
informatīvu materiālu, kurā norāda
vismaz:
5.1.
saņemtā
elektroenerģijas
produkta nosaukumu;
5.2.
norēķinu periodā prognozēto
vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī
[kWh];
5.3.
ikmēneša maksājuma apmēru,
ko tirgotājs piemēros norēķiniem
nākamajam norēķinu periodam [EUR];
5.4.
elektroenerģijas cenu norēķinu
periodam [EUR/kWh];
5.5.
maksu
par
sistēmas
pakalpojumiem
un
citiem
pakalpojumiem [EUR];
5.6.
maksu par obligātā iepirkuma
komponentēm [EUR];
5.7.
galalietotāja norēķinu periodā
veikto
maksājumu
kopsummas
salīdzinājumu ar aprēķināto summu par
faktiski saņemto pakalpojumu apjomu;
5.8.
informāciju par to, kur
iespējams iepazīties ar šo noteikumu 7.,
8., 10. un 12.punktā noteikto
informāciju.

izmanto no rēķina atšķirīgus
norēķinu veidus, jānorāda tāda
pati informācija, kā tiek norādīta
rēķinos par patērēto enerģiju, tas

15

4.

5.2.apakšpunkts

tirgotāju
sagatavot
pārskata
informāciju par faktisko patēriņu,
kas saturētu informāciju par
maksājuma
veidojošām
sastāvdaļām.
“5.Vismaz reizi gadā vai pēc
galalietotāja pieprasījuma tirgotājs
nosūta
galalietotājam,
kas
norēķinās par patērēto enerģiju ar
izlīdzināto
maksājumu,
uz
enerģijas tirdzniecības līgumā
norādīto korespondences piegādes
adresi vai tirgotāja klientu
apkalpošanas interneta vietnē
nodrošina
informatīvus
materiālus, kuros norāda:
5.1.ikmēneša maksājuma apmēru,
ko tirgotājs piemēro norēķiniem
nākamajam norēķinu periodam
[EUR];
5.2. galalietotāja veikto izlīdzināto
maksājumu
kopsummas
salīdzinājumu
ar
aprēķināto
pakalpojumu summu par faktiski
saņemto pakalpojumu apjomu;
6. Pēc galalietotāja pieprasījuma
tirgotājs nodrošina galalietotāja
patēriņa pārskata informāciju, kas
balstās uz faktisko patēriņu, un kas
satur informāciju atbilstoši šo
noteikumu 3. punktam.”
Ekonomikas ministrija

ir, jānorāda enerģijas cena,
maksa
par
sistēmas
pakalpojumiem, maksa par
obligātā iepirkuma komponenti
(elektroenerģijas lietotājiem) un
informācija par iespēju iepazīties
ar informatīvajiem materiāliem
par atjaunojamo enerģiju.

Nav ņemts vērā

6.punkts
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5.
Vismaz reizi gadā tirgotājs
nosūta
galalietotājam,
kas
norēķinās par patērēto enerģiju ar
izlīdzināto
maksājumu,
uz
enerģijas tirdzniecības līgumā
norādīto korespondences piegādes
adresi informatīvu materiālu, kurā
norāda vismaz:
5.2.
ikmēneša
maksājumu
norēķina gadā [EUR], norādot
maksājumu veidojošo maksu par
enerģiju, sistēmas pakalpojumiem,
obligātā iepirkuma komponentēm
(neattiecas uz maksājumiem par
patērēto dabasgāzi), pievienotās
vērtības nodokli un piemēroto
izlīdzināšanas maksu mēnesī
[EUR] starpības starp galalietotāja
iepriekšējā
norēķinu
gadā
samaksāto summu un summu
atbilstoši faktiskajam enerģijas
patēriņam;

4.
Papildināt
noteikumu
5.2.apakšpunktā
maksājumu
uzskaitījumu
ar
dabasgāzes
akcīzes nodokli, kurš neattiecas uz
maksājumiem par elektroenerģiju.

Prasība norādīt rēķinos nodokļus
ir
noteikta
grāmatvedību
regulējošos normatīvajos aktos.
Atbilstoši Ministru kabineta
21.10.2003.noteikumu Nr.585
“Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju”
72.punktā
noteiktajam,
sagatavojot
attaisnojuma
dokumentu,
tajā
norāda
aprēķinātos
nodokļus
(pievienotās vērtības nodoklis,
akcīzes nodoklis, dabas resursu
nodoklis), ja tādi ir.

6.
Vismaz reizi gadā, pirms
norēķinu perioda sākuma, dabasgāzes
tirgotājs galalietotājam, kas norēķinās
par patērēto dabasgāzi, izmantojot no
rēķina atšķirīgus norēķinu veidus,
nosūta uz dabasgāzes tirdzniecības
līgumā
norādīto
korespondences
piegādes adresi vai publicē dabasgāzes
tirgotāja
lietotāju
apkalpošanas
tīmekļa vietnē informatīvu materiālu,
kurā norāda vismaz:
6.1.
saņemtā dabasgāzes produkta
nosaukumu;
6.2.
norēķinu periodā prognozēto
vidējo dabasgāzes patēriņu mēnesī
[m3];
6.3.
ikmēneša maksājuma apmēru,
ko tirgotājs piemēros norēķiniem
nākamajam norēķinu periodam [EUR];
6.4.
dabasgāzes cenu norēķinu
periodam, tajā skaitā maksu par
sadales
sistēmas
pakalpojumu
[EUR/kWh];
6.5.
galalietotāja norēķinu periodā
veikto
maksājumu
kopsummas
salīdzinājumu ar aprēķināto summu
par faktiski saņemto pakalpojumu
apjomu;
6.6.
informāciju par dabasgāzes
vidējo svērto augstāko siltumspēju
standartapstākļos norēķinu periodā
[kWh/m3] patērētā dabasgāzes apjoma
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5.

11.punkts
11.
Tirgotājs
nodrošina
iespēju galalietotājam iepazīties ar
informatīvu
materiālu,
kurā
ietverta
informācija
par
galalietotāju tiesībām attiecībā uz
domstarpību
izšķiršanas
līdzekļiem.

Ekonomikas ministrija
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.

Nav ņemts vērā
Norma iekļauta, pamatojoties uz
Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 13.jūlija Direktīvā
2009/72/EK
par
kopīgiem
noteikumiem
attiecībā
uz
elektroenerģijas iekšējo tirgu un
par Direktīvas 2003/54/EK
atcelšanu I pielikumā un Eiropas
Parlamenta
un
Padomes
2009.gada 13.jūlija Direktīvā
2009/73/EK
par
kopīgiem
noteikumiem
attiecībā
uz
dabasgāzes iekšējo tirgu un par
Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu
I pielikumā noteikto par
patērētāju tiesību aizsardzību,
kas
citastarp
paredz,
ka
informācija
par
patērētāju
tiesībām, tostarp par sūdzību
izskatīšanas kārtību, tiešā veidā
tiek norādīta informatīvajos
materiālos, ne tikai līgumos par

kubikmetros
pārrēķinam
kilovatstundās [kWh] un informāciju
par tīmekļa vietni, kurā iespējams
veikt patērētā dabasgāzes apjoma m3
pārrēķinu kWh;
6.7.
informāciju par to, kur
iespējams iepazīties ar šo noteikumu
7., 11. un 12.punktā noteikto
informāciju.
12.punkts
12
Tirgotājs nodrošina iespēju
galalietotājam iepazīties ar informatīvu
materiālu, kurā ietverta informācija par
galalietotāju tiesībām attiecībā uz
domstarpību izšķiršanas līdzekļiem.
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dabasgāzes vai elektroenerģijas
piegādi.
Enerģijas tirgus regulējums
jāskata kopumā, un noteikumu
projekta 12.punkts neizslēdz un
nav pretrunā ar Ministru kabineta
21.01.2014. noteikumos Nr.50
“Elektroenerģijas tirdzniecības
un lietošanas noteikumi”, kā arī
07.02.2017.
apstiprinātajos
Ministru
kabineta
noteikumos
”Dabasgāzes
tirdzniecības un
lietošanas
noteikumi”
noteiktajām
prasībām attiecībā uz pretenziju
un jautājumu iesniegšanas un
izskatīšanas kārtības iekļaušanu
enerģijas tirdzniecības līgumos.
6.

12.punkts
SIA “AJ Power”
12.
Elektroenerģijas tirgotājs Lūgums
koriģēt
noteikumu
nodrošina, ka šo noteikumu 7., 9. projekta 12. punkta redakciju,
un 11. punktā minētie informatīvie aizvietojot frāzi ”ir ievietoti
materiāli, un dabasgāzes tirgotājs tirgotāja mājaslapā internetā” ar
un dabasgāzes publiskais tirgotājs ”ir pieejami pēc galalietotāja
nodrošina, ka šo noteikumu 10. un pieprasījuma”.
11.punktā minētie informatīvie 7., 9., 10. un 11. punktā minētie
materiāli ir ievietoti tirgotāja informatīvie materiāli tirgotājiem
mājaslapā internetā un to drukāti ir jānodrošina galalietotājiem pēc
eksemplāri ir brīvi pieejami to pieprasījuma, bet ne obligāti
lietotāju apkalpošanas centrā. Ja jāpublicē mājaslapā internetā.
lietotāju apkalpošanas centrs nav

Nav ņemts vērā
Noteikumu projekta 8, 10. un 11.
punktā minēto informatīvo
materiālu mērķis ir veicināt
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu. Līdz ar to ir
nepieciešams
nodrošināt
iespējami
plašu
minētās
informācijas izplatīšanu. Viens
no veidiem, kā to darīt, ir ievietot
elektroenerģijas tirgotāja tīmekļa
vietnē informāciju par tirgoto
elektroenerģiju, kas saražota no

13punkts
13.
Elektroenerģijas
tirgotājs
nodrošina, ka šo noteikumu 8. 10. un
12. punktā minētie informatīvie
materiāli, un dabasgāzes tirgotājs un
dabasgāzes
publiskais
tirgotājs
nodrošina, ka šo noteikumu 11. un
12.punktā
minētie
informatīvie
materiāli ir ievietoti tirgotāja tīmekļa
vietnē un to drukāti eksemplāri ir brīvi
pieejami lietotāju apkalpošanas centrā.
Ja lietotāju apkalpošanas centrs nav
izveidots,
tirgotājs
pieeju
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izveidots,
tirgotājs
pieeju
informatīvajiem
materiāliem
nodrošina tirgotāja juridiskajā
adresē, faktiskajā adresē un filiālē.

7.

AS “Latvijas Gāze” (papildu
atzinumā)
5.
Papildināt
Noteikumu
Noslēguma jautājumus ar papildus
punktu, kura ietvertu pārejas
noteikumus, izsakot to šādā
redakcijā:
„Tirgotājs galalietotājam, kuru
norēķinos par patērēto dabasgāzi
laika periodā līdz 2017.gada
30.jūnijam
tiek
piemērots
dabasgāzes
diferencētais
tirdzniecības gala tarifs, kas
galalietotājam tika piemērots
2017.gada aprīlī, rēķinos norāda
piegādātās dabasgāzes apjomu m3,
dabasgāzes
cenu
norēķinu
periodam EUR/m3, kā arī
nenorāda šo noteikumu 3.4.
apakšpunktā minēto informāciju”

atjaunojamajiem
energoresursiem.
Tāpat
nepieciešams
nodrošināt
iespējami plašu noteikumu
projekta 12. punktā minēto
informatīvo materiālu, kuru
mērķis ir informēt lietotāju par
strīdu
izskatīšana
kārtību,
izplatīšanu,
tajā
skaitā
izmantojot enerģijas tirgotāju
tīmekļa vietnes.
Daļēji ņemts vērā
Atbilstoši Enerģētikas likuma
107.panta
sestajai
daļai
Regulators
nosaka,
kādu
informāciju un kādā apjomā
dabasgāzes
tirgotājs
un
publiskais
tirgotājs
ietver
galalietotājam izsniedzamajos
rēķinos
un
informatīvajos
materiālos. Tātad likumdevējs
nav
deleģējis
Regulatoram
pienākumu noteikt noteikumu
projektā dabasgāzes diferencēto
tirdzniecības
gala
tarifu
piemērošanas termiņus.
Noteikumu projekta Noslēguma
jautājumi papildināti ar punktu,
kurā
noteikts
dabasgāzes
publiskā tirgotāja pienākums
informatīvajos
materiālos
norādīt
norēķinu
periodā

informatīvajiem materiāliem nodrošina
tirgotāja juridiskajā adresē, faktiskajā
adresē un filiālē.

15,punkts
15.
Līdz 2018.gada 31.decembrim
dabasgāzes
publiskais
tirgotājs
informatīvajos materiālos šo noteikumu
6.2.apakšpunktā noteikto informāciju
norāda kilovatstundās (kWh) un
kubikmetros (m3) un šo noteikumu
6.4.apašpunktā noteikto informāciju
euro par kilovatstundu (EUR/kWh) un
euro par kubikmetru (EUR/m3).
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prognozēto vidējo dabasgāzes
patēriņu mēnesī arī m3 un
dabasgāzes cenu EUR/m3.
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