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Par konsultāciju dokumentu par iesniedzamās informācijas noteikumiem enerģētikas nozarē 
 

Atsaucoties uz Jūsu 16.11.2017. izsludinātajā konsultāciju dokumentā par 
iesniedzamās informācijas noteikumiem enerģētikas nozarē pausto aicinājumu izteikt
priekšlikumus un komentārus par noteikumu “Iesniedzamās informācijas noteikumi 
enerģētikas nozarē” projektu (turpmāk – Noteikumi), iesniedzam šādus priekšlikumus: 

1. Ievērojot to, ka Noteikumu izstrādes mērķis ir samazināt administratīvo slogu 
energoapgādes komersantiem, ierosinām samazināt iesniedzamās dublējošās informācijas 
apjomu, izslēdzot no Noteikumu pielikumiem prasību sniegt informāciju par iepriekšējo gadu, 
jo šī informācija jau ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīcībā; 

2. Noteikumu 7.punktā un Noteikumu 8.pielikumā ir noteikts elektroenerģijas 
tirgotāja pienākums iesniegt informāciju par elektroenerģijas lietotāju skaitu, nodalot 
pieprasīto informāciju pēc lietotāju izvēlētā līguma veida, kā arī sniedzot informāciju par 
lietotāju, kuriem uzsākta un pārtraukta elektroenerģijas piegāde, skaitu. Vēršam uzmanību uz 
to, ka elektroenerģijas lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kas izlieto (pērk) 
elektroenerģiju. Vienam lietotājam ir iespējami vairāki līgumi ar atšķirīgiem cenas veidošanas 
principiem. Līdz ar to būtu nepieciešams precizēt, ka 8.pielikuma 3.punktā minētā informācija 
ir jāsniedz par elektroenerģijas tirdzniecības līgumu skaitu, vienlaikus precizējot, kā ir 
definējama “fiksēta” un “mainīga” cena korektu atskaišu nodrošināšanai. Piemēram, ja cena ir 
fiksētā noteiktā līmenī, bet saskaņā ar līguma nosacījumiem ir vienpusēji maināma, vai tā tiek 
klasificēta kā “fiksēta” vai “mainīga” cena. Savukārt attiecībā uz tirgotāju maiņas datiem, kas 
ir jāsniedz 8.pielikuma 4.punktā, aicinām šo informāciju apkopot caur sistēmu operatoriem, 
kuriem vienīgajiem ir pilnvērtīga informācija par tirgotāju maiņas datiem objektu griezumā;  

3. Noteikumu 9.punktā iekļauts komersanta pienākums iesniegt Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai Noteikumu 9.pielikumā noteikto atskaiti. Aicinām 
pārskatīt nepieciešamību pēc visas pielikumā minētās specifiskās informācijas, piemēram, 
pašpatēriņš, specificējot tieši zudumus transformatoros, nostrādāto stundu skaits, īpatnējais 
ūdens patēriņš, jaudas izmantošanas stundu skaits, realizētās elektroenerģijas realizēšanas. 
Nevienam citam sabiedriskā pakalpojuma veidam, kuram, līdzīgi kā ražošanai 
hidroelektrostacijās, netiek īstenota ražošanas tarifu noteikšana, Noteikumi neparedz tik 
detalizētu un specifisku informācijas iesniegšanu; 

4. Noteikumu 12.punkts un 12.pielikums par elektroenerģijas ražošanu vēja 



 

 

elektrostacijā paredz iesniegt informāciju par saražotās elektroenerģijas pašizmaksu. Lai 
nodrošinātu viennozīmīgi skaidru un precīzu Noteikumu izpildi, būtu nepieciešams paredzēt 
metodoloģiju elektroenerģijas ražošanas pašizmaksas aprēķinam, jo pašlaik ne Noteikumi, ne 
Noteikumu 12.pielikums nesniedz viennozīmīgu skaidrojumu tam, kā šāds aprēķins ir 
veicams, radot dažādas interpretācijas iespējas. Vienlaikus izvērtējams būtu šādas 
informācijas apkopošanas lietderības apsvērums; 

5. Noteikumu 16.1.punktā dabasgāzes tirgotājam paredzētais pienākums sniegt 
informāciju par klientu patērēto dabasgāzi siltumenerģijas ražošanai un koģenerācijā pēc 
būtības nav izpildāms, jo dabasgāzes tirgotājam nav noteikts pienākums uzskaitīt klientu 
“patērēto” dabasgāzi, kā arī klientiem nav pienākuma informēt dabasgāzes tirgotāju par 
dabasgāzes izmantošanas mērķiem. Korekta informācija par dabasgāzes patēriņu 
siltumenerģijas ražošanas un elektroenerģijas ražošanas koģenerācijā mērķiem ir iespējams 
iegūt no attiecīgajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, jo tikai šo komersantu rīcībā ir 
informācija par dabasgāzes patēriņa mērķi; 

6. Noteikumu 16.2. punktā ir noteikts dabasgāzes tirgotāja pienākums sniegt 
informāciju par ieņēmumiem no dabasgāzes tirdzniecības “bez sistēmas pakalpojumiem”. 
Ierosinām precizēt formulējumu, norādot: “bez dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumiem, 
bez nodokļiem”. Enerģētikas likumā ar terminu “sistēmas pakalpojumi” tiek apzīmēti sadales, 
pārvades un balansēšanas pakalpojumi. Pārvades un balansēšanas sistēmas pakalpojumu 
izmaksas tiek iekļautas dabasgāzes tirgotāju dabasgāzes vairumtirdzniecības līgumos, tādējādi 
dabasgāzes tirdzniecībā Latvijas lietotājiem atsevišķi ir izdalāma maksa par dabasgāzes 
sadales sistēmas pakalpojumiem, dabasgāzes cena (kurā kā dabasgāzes tirgotāja mainīgās 
izmaksas ir iekļautas dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas un balansēšanas izmaksas, kā 
arī sezonāli – dabasgāzes krātuves pakalpojumu izmaksas)  un nodokļi. 

Papildus 23.pielikuma 3. un 4.punkts (līdzīgu kā Noteikumu 8.pielikums) paredz 
informācijas apkopojumu par dabasgāzes lietotāju skaitu, nodalot pieprasīto informāciju pēc 
lietotāju izvēlētā līguma veida, kā arī sniedzot informāciju par lietotāju skaitu, kuram uzsākta 
un pārtraukta dabasgāzes piegāde. Arī šajā gadījumā AS “Latvenergo” aicina pārskatīt 
informācijas sniegšanas apjomus un kārtību analoģiski kā elektroenerģijas tirdzniecībā (skatīt 
šīs vēstules 2.punktu);  

7. Noteikumu 16.5.punktā un 24.pielikumā ir paredzēts sniegt informāciju, kura 
viennozīmīgi būs dabasgāzes tirgotāja komercnoslēpums, turklāt, pastāvot esošai tirgus 
konjunktūrai, kurā vairumtirgū darbojas ierobežots skaits piegādātāju, šādas informācijas 
nonākšana piegādātāju rīcībā var radīt būtiskas nelabvēlīgas sekas konkurencei un iespējams 
atstāt iespaidu uz taisnīgām, brīvā konkurencē noteiktām dabasgāzes cenām. Ņemot vērā 
augstāk minēto, aicinām vēlreiz izvērtēt šādas detalizētas informācijas par visiem 
tirdzniecības darījumiem apkopošanas lietderību un ierosinām dabasgāzes cenas monitoringu 
veikt, apkopojot datus agregētā veidā par visiem piegādātājiem, izsakot iepirkuma cenu 
virtuālajā tirdzniecības punktā. 

 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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