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Izskatīts 30.03.2017. Regulatora padomes sēdē 

 (prot. Nr.13, 4.p.) 

 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par  grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu 

aprēķināšanas metodika” 

 
 

N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. papildināt ar 57.punktu 

šādā redakcijā: 

„57. Komersants, kura 

saražotās 

siltumenerģijas tarifus 

Regulators apstiprinājis 

pie dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, no 

2017.gada 3.aprīļa līdz 

dienai, kad stājas spēkā 

komersantam 

apstiprināts jauns 

saražotās 

siltumenerģijas tarifs, 

piemēro Regulatora 

apstiprināto saražotās 

siltumenerģijas tarifu, 

kas atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”; 

 

papildināt ar 58.punktu 

šādā redakcijā: 

“58. Tarifa projektam, 

kuru komersants 

iesniedzis Regulatorā 

līdz 2017.gada 3.aprīlim 

un kura izvērtēšana nav 

pabeigta, komersants 

iesniedz saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā 

cenas piedāvājumu, to 

pamatojot, kā arī 

iesniedz attiecīgā 

kurināmā piegādes 

AS ”Latvenergo” 

Piedāvā saglabāt esošo 

ražošanas tarifu 

piesaisti pie dažādām 

gāzes cenām, kur 

pakalpojuma sniedzējs 

katrā mēnesī piemērotu 

tarifu saskaņā ar 

faktisko gāzes cenu 

atbilstoši apstiprināto 

pakalpojumu tarifu 

vērtībām pie dažādām 

gāzes cenām. Lai 

nodrošinātu Regulatora 

uzraudzību par pareizu 

ražošanas tarifu 

piemērošanu, 

pakalpojuma 

sniedzējam varētu 

uzlikt par pienākumu 

iesniegt noslēgtos 

gāzes pirkuma līgumus 

un paredzēt, ka 

Regulators veic 
koģenerācijas tarifu 

piemērošanas 

uzraudzību pēc fakta. 

Ņemts vērā 

Metodikā ir iekļauts, ka  

komersantam, kuram 

Regulators līdz 

2017.gada 3.aprīlim ir 

apstiprinājis tarifus pie 

dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, 

Regulators pēc savas 

iniciatīvas vai 

komersanta pieprasījuma 

var noteikt apstiprināto 

tarifu piemērošanas 

kārtību. 

 

papildināt ar 57.punktu šādā 

redakcijā: 

„57. Tarifu projektam, kuru 

komersants iesniedzis 

Regulatorā līdz 2017.gada 

3.aprīlim un kura izvērtēšana 

nav pabeigta, komersants 

iesniedz saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā cenas 

piedāvājumu, to pamatojot, kā 

arī iesniedz attiecīgā kurināmā 

piegādes līguma kopiju. Ja 

komersants nevar pamatot 

saimnieciski izdevīgāko 

kurināmā cenas piedāvājumu, 

Regulators nosaka tarifu 

atbilstoši komersanta 

aprēķinātajam saražotās 

siltumenerģijas tarifam, kas 

atbilst dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”; 

 

papildināt ar 58.punktu šādā 

redakcijā: 

“58. Komersantam, kuram 

Regulators līdz 2017.gada 

3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus 

pie dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, Regulators 

pēc savas iniciatīvas vai 

komersanta pieprasījuma var 

noteikt apstiprināto tarifu 

piemērošanas kārtību. 

Komersants no 2017.gada 

3.aprīļa līdz dienai, kad 
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N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

līguma kopiju. Ja 

komersants nevar 

pamatot saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā 

cenas piedāvājumu, 

Regulators nosaka tarifu 

atbilstoši komersanta 

aprēķinātajam saražotās 

siltumenerģijas tarifam, 

kas atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”.   

atbilstoši Regulatora noteiktajai 

piemērošanas kārtībai sāk 

piemērot apstiprināto tarifu vai 

stājas spēkā jauns tarifs, piemēro 

Regulatora apstiprināto tarifu, 

kas atbilst dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”. 

2. papildināt ar 57.punktu 

šādā redakcijā: 

„57. Komersants, kura 

saražotās 

siltumenerģijas tarifus 

Regulators apstiprinājis 

pie dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, no 

2017.gada 3.aprīļa līdz 

dienai, kad stājas spēkā 

komersantam 

apstiprināts jauns 

saražotās 

siltumenerģijas tarifs, 

piemēro Regulatora 

apstiprināto saražotās 

siltumenerģijas tarifu, 

kas atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”; 

 

papildināt ar 58.punktu 

šādā redakcijā: 

“58. Tarifa projektam, 

kuru komersants 

iesniedzis Regulatorā 

līdz 2017.gada 3.aprīlim 

un kura izvērtēšana nav 

pabeigta, komersants 

iesniedz saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā 

cenas piedāvājumu, to 

pamatojot, kā arī 

Latvijas 

siltumuzņēmumu 

asociācija  

Metodikas grozījumus 

papildināt ar tabulu;  

grozījumu 1.4. un 1.5. 

punktā paredzētos 

nosacījumus aizstāt ar 

regulējumu, kas paredz 

dabasgāzes cenas 

tabulas un Regulatora 

uzņēmumam 

apstiprināto 

siltumenerģijas 

apgādes tarifu 

izmantošanu pārejas 

periodā;  

izsaka šaubas par 

administratīvā akta 

spēkā esamību, ar kuru 

apstiprināti dabasgāzes 

tirdzniecības gala tarifi, 

pēc 2017.gada 3.aprīļa. 

Daļēji ņemts vērā.  
Piedāvātā tabula ir 

līdzvērtīga AS “Latvijas 

Gāze” pašreiz spēkā 

esošajiem Regulatora 

apstiprinātajiem 

dabasgāzes tirdzniecības 

gala tarifiem pa patēriņa 

grupām pie dažādām 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenām. Tabulā 

dabasgāzes cenas ir ar 

soli 7,11 EUR/tūkst.m3. 

Pēc gāzes tirgus 

atvēršanas gāzes cena 

netiks noteikta ar minēto 

soli, un tā veidosies 

brīvas konkurences 

apstākļos, kā arī 

norēķiniem tiks 

izmantota mērvienība 

EUR/kWh. Līdz ar to 

piedāvātā tabula nav 

iekļaujama metodikā. 

 

Metodikā ir iekļauts 

papildu punkts, kas 

nosaka, ka komersants, 

kas ražošanas procesā 

izmanto dabasgāzi, 

tarifus aprēķina pie 

dažādām dabasgāzes 

cenām ar dabasgāzes 

cenas soli 0,50 

EUR/MWh. 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  

„5. Komersants, kas ražošanas 

procesā izmanto dabasgāzi, 

tarifus aprēķina (aprēķinu 

norāda tabulas veidā) pie 

dažādām dabasgāzes cenām 30 

cenas zem un 30 cenas virs 

aktuālās dabasgāzes cenas, ar 

dabasgāzes cenas soli 0,5 

EUR/MWh.”; 

 

papildināt ar 57.punktu šādā 

redakcijā: 

„57. Tarifu projektam, kuru 

komersants iesniedzis 

Regulatorā līdz 2017.gada 

3.aprīlim un kura izvērtēšana 

nav pabeigta, komersants 

iesniedz saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā cenas 

piedāvājumu, to pamatojot, kā 

arī iesniedz attiecīgā kurināmā 

piegādes līguma kopiju. Ja 

komersants nevar pamatot 

saimnieciski izdevīgāko 

kurināmā cenas piedāvājumu, 

Regulators nosaka tarifu 

atbilstoši komersanta 

aprēķinātajam saražotās 

siltumenerģijas tarifam, kas 

atbilst dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”; 
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N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

iesniedz attiecīgā 

kurināmā piegādes 

līguma kopiju. Ja 

komersants nevar 

pamatot saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā 

cenas piedāvājumu, 

Regulators nosaka tarifu 

atbilstoši komersanta 

aprēķinātajam saražotās 

siltumenerģijas tarifam, 

kas atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”.   

 

Saskaņā ar Enerģētikas 

likuma pārejas 

noteikumu 46.punktu 

līdz brīdim, kad 

Regulators pieņem 

lēmumu par tarifu 

apstiprināšanu 

dabasgāzes pārvadei, 

uzglabāšanai un sadalei 

un lēmumu par 

dabasgāzes cenas 

apstiprināšanu 

saistītajiem lietotājiem, 

attiecīgie sistēmas 

operatori un publiskais 

tirgotājs dabasgāzes 

apgādes pakalpojumus 

sniedz par tarifiem, kas 

noteikti AS „Latvijas 

Gāze”. 

 

Saskaņā ar Ministru 

kabineta 2017.gada 

7.februāra noteikumu 

Nr. 78 “Dabasgāzes 

tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi” 

178.punktu (minētie 

noteikumi stājas spēkā 

2017.gada 3.aprīlī) 

lietotājam, kurš nav 

mājsaimniecības 

lietotājs, līdz dabasgāzes 

tirdzniecības līguma 

noslēgšanas brīdim, bet 

ne vēlāk kā līdz 2017. 

gada 1. jūlijam, 

dabasgāzi tirgo 

dabasgāzes tirgotājs, ar 

kuru lietotājam uz 2017. 

gada 2. aprīli bija spēkā 

esošs dabasgāzes 

piegādes līgums, saskaņā 

ar dabasgāzes 

tirdzniecības diferencēto 

gala tarifu, kas lietotājam 

tika piemērots 2017. 

gada 1. aprīlī. 

 

papildināt ar 58.punktu šādā 

redakcijā: 

“58. Komersantam, kuram 

Regulators līdz 2017.gada 

3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus 

pie dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, Regulators 

pēc savas iniciatīvas vai 

komersanta pieprasījuma var 

noteikt apstiprināto tarifu 

piemērošanas kārtību. 

Komersants no 2017.gada 

3.aprīļa līdz dienai, kad 

atbilstoši Regulatora noteiktajai 

piemērošanas kārtībai sāk 

piemērot apstiprināto tarifu vai 

stājas spēkā jauns tarifs, piemēro 

Regulatora apstiprināto tarifu, 

kas atbilst dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”. 

 



4 

 

N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

Tātad:  

1) administratīvais 

akts, ar kuru apstiprināti 

dabasgāzes diferencētie 

tirdzniecības gala tarifi 

(Regulatora 2008.gada 

24.jūlija lēmums Nr.247 

„Par akciju sabiedrības 

„Latvijas Gāze” 

dabasgāzes apgādes 

tarifiem” un Regulatora 

2010.gada 2.jūnija 

lēmums Nr.258 “Par 

lēmuma Nr.247 

piemērošanas kārtību”), 

ir spēkā un var tikt 

piemērots saistībā ar 

apstiprinātajiem 

siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifiem; 

2) līdz 2017.gada 

1.jūlijam (ja nav noslēgts 

dabasgāzes tirdzniecības 

līgums) lietotājam, kurš 

nav mājsaimniecības 

lietotājs, dabasgāzi tirgo 

dabasgāzes tirgotājs 

saskaņā ar dabasgāzes 

tirdzniecības diferencēto 

gala tarifu, kas lietotājam 

tika piemērots 2017. 

gada 1. aprīlī. 

3. papildināt ar 57.punktu 

šādā redakcijā: 

„57. Komersants, kura 

saražotās 

siltumenerģijas tarifus 

Regulators apstiprinājis 

pie dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, no 

2017.gada 3.aprīļa līdz 

dienai, kad stājas spēkā 

komersantam 

apstiprināts jauns 

saražotās 

siltumenerģijas tarifs, 

piemēro Regulatora 

apstiprināto saražotās 

siltumenerģijas tarifu, 

SIA “Liepājas 

enerģija” 

Piedāvā pārejas periodā 

piemērot spēkā esošos 

koģenerācijas tarifus, 

kas atbilst metodikā 

iekļautai dabasgāzes 

cenu tabulai atkarībā no 

patērētā dabasgāzes 

apjoma. Piemērojamais 

koģenerācijas tarifs 

būtu nosakāms saskaņā 

ar Regulatora 

apstiprinātajiem 

koģenerācijas tarifiem 

attiecīgajam 

komersantam atbilstoši 

Daļēji ņemts vērā. 

Piedāvātā tabula ir 

līdzvērtīga AS “Latvijas 

Gāze” pašreiz spēkā 

esošajiem Regulatora 

apstiprinātajiem 

dabasgāzes tirdzniecības 

gala tarifiem pa patēriņa 

grupām pie dažādām 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenām. Tabulā 

dabasgāzes cenas ir ar 

soli 7,11 EUR/tūkst.m3. 

Pēc gāzes tirgus 

atvēršanas gāzes cena 

netiks noteikta ar minēto 

soli un tā veidosies 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  

„5. Komersants, kas ražošanas 

procesā izmanto dabasgāzi, 

tarifus aprēķina (aprēķinu 

norāda tabulas veidā) pie 

dažādām dabasgāzes cenām 30 

cenas zem un 30 cenas virs 

aktuālās dabasgāzes cenas, ar 

dabasgāzes cenas soli 0,5 

EUR/MWh.”; 

 

papildināt ar 57.punktu šādā 

redakcijā: 

„57. Tarifu projektam, kuru 

komersants iesniedzis 

Regulatorā līdz 2017.gada 

3.aprīlim un kura izvērtēšana 
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N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

kas atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”; 

 

papildināt ar 58.punktu 

šādā redakcijā: 

“58. Tarifa projektam, 

kuru komersants 

iesniedzis Regulatorā 

līdz 2017.gada 3.aprīlim 

un kura izvērtēšana nav 

pabeigta, komersants 

iesniedz saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā 

cenas piedāvājumu, to 

pamatojot, kā arī 

iesniedz attiecīgā 

kurināmā piegādes 

līguma kopiju. Ja 

komersants nevar 

pamatot saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā 

cenas piedāvājumu, 

Regulators nosaka tarifu 

atbilstoši komersanta 

aprēķinātajam saražotās 

siltumenerģijas tarifam, 

kas atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”.   

 

tā dabasgāzes patēriņa 

apjomam gadā un 

atbilstoši tādai 

dabasgāzes cenai no šīs 

tabulas, kas 

nepārsniedz faktisko 

cenu par dabasgāzi, ko 

komersants maksā 

atbilstoši saimnieciski 

izdevīgākajam 

kurināmā cenas 

piedāvājumam, kuru ir 

pamatojis 

Regulatoram, 

iesniedzot attiecīgā 

kurināmā piegādes 

līguma kopiju. 

brīvas konkurences 

apstākļos, kā arī 

norēķiniem tiks 

izmantota mērvienība 

EUR/kWh. Līdz ar to 

piedāvātā tabula nav 

iekļaujama metodikā. 

 

Metodikā ir iekļauts 

papildu punkts, kas 

nosaka, ka komersants, 

kas ražošanas procesā 

izmanto dabasgāzi, 

tarifus aprēķina pie 

dažādām dabasgāzes 

cenām ar dabasgāzes 

cenas soli 0,50 

EUR/MWh, kā arī 

noteikts, ka 

komersantam, kuram 

Regulators līdz 

2017.gada 3.aprīlim ir 

apstiprinājis tarifus pie 

dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, 

Regulators pēc savas 

iniciatīvas vai 

komersanta pieprasījuma 

var noteikt apstiprināto 

tarifu piemērošanas 

kārtību. 

nav pabeigta, komersants 

iesniedz saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā cenas 

piedāvājumu, to pamatojot, kā 

arī iesniedz attiecīgā kurināmā 

piegādes līguma kopiju. Ja 

komersants nevar pamatot 

saimnieciski izdevīgāko 

kurināmā cenas piedāvājumu, 

Regulators nosaka tarifu 

atbilstoši komersanta 

aprēķinātajam saražotās 

siltumenerģijas tarifam, kas 

atbilst dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”; 

 

papildināt ar 58.punktu šādā 

redakcijā: 

“58. Komersantam, kuram 

Regulators līdz 2017.gada 

3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus 

pie dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, Regulators 

pēc savas iniciatīvas vai 

komersanta pieprasījuma var 

noteikt apstiprināto tarifu 

piemērošanas kārtību. 

Komersants no 2017.gada 

3.aprīļa līdz dienai, kad 

atbilstoši Regulatora noteiktajai 

piemērošanas kārtībai sāk 

piemērot apstiprināto tarifu vai 

stājas spēkā jauns tarifs, piemēro 

Regulatora apstiprināto tarifu, 

kas atbilst dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”. 

4. papildināt ar 57.punktu 

šādā redakcijā: 

„57. Komersants, kura 

saražotās 

siltumenerģijas tarifus 

Regulators apstiprinājis 

pie dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, no 

2017.gada 3.aprīļa līdz 

SIA “Fortum 

Jelgava” 

Regulators  dabasgāzes 

cenas tabulu varētu 

iekļaut metodikā nevis 

kā atsauci uz 

Regulatora apstiprinātu 

dabasgāzes 

tirdzniecības gala 

Daļēji ņemts vērā 

Skatīt Regulatora 

viedokli Nr.2 (Jautājumi, 

par kuriem vienošanās ir 

panākta). 

 

Papildus  metodika 

papildināta ar atļauju 

komersantiem noteikt 

papildināt ar 39.1 līdz 39.10 

punktu šādā redakcijā: 

„39.1 Tarifu projektu Regulators 

izvērtē likumā „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 

noteiktajos termiņos. 

39.2 Regulators apstiprina vai 

noraida tarifus, izvērtējot to 

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
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N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

dienai, kad stājas spēkā 

komersantam 

apstiprināts jauns 

saražotās 

siltumenerģijas tarifs, 

piemēro Regulatora 

apstiprināto saražotās 

siltumenerģijas tarifu, 

kas atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”; 

 

papildināt ar 58.punktu 

šādā redakcijā: 

“58. Tarifa projektam, 

kuru komersants 

iesniedzis Regulatorā 

līdz 2017.gada 3.aprīlim 

un kura izvērtēšana nav 

pabeigta, komersants 

iesniedz saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā 

cenas piedāvājumu, to 

pamatojot, kā arī 

iesniedz attiecīgā 

kurināmā piegādes 

līguma kopiju. Ja 

komersants nevar 

pamatot saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā 

cenas piedāvājumu, 

Regulators nosaka tarifu 

atbilstoši komersanta 

aprēķinātajam saražotās 

siltumenerģijas tarifam, 

kas atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”.   

 

tarifu, bet kā noteikta 

veida “formulu”, 

nosakot, ka tā tiek 

izmantota turpmākai 

tarifu piemērošanai, 

balstoties uz 

faktiskajām 

komersanta izmaksām 

par dabasgāzi.   

Metodikā būtu 

jāiestrādā formula, pēc 

kuras dabasgāzes cenu 

tabulā, balstoties uz 

faktisko komersanta 

dabasgāzes cenu, tiek 

noteikts tarifs atbilstoši 

līdz šim lietotajai 

komersanta patēriņa 

grupai. Ja iegūtais 

rezultāts ir starp diviem 

dažādiem dabasgāzes 

cenu līmeņiem, to 

apaļo uz leju līdz 

tuvākajam norādītajam 

dabasgāzes cenas 

līmenim. 

Tarifu cenas 

noteikšanu atbilstoši 

dabasgāzes cenai veic 

Regulators visiem 

komersantiem, kuru 

pakalpojumi tiek 

regulēti. Noteiktos 

tarifus visiem 

komersantiem 

Regulators publicē 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā 

laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, kā arī savā 

mājaslapā. Attiecīgais 

komersants Regulatora 

mājaslapā vai 

laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis” pārliecinās, 

kāds attiecīgajā mēnesī 

ir piemērojamais tarifs 

un publisko to savā 

mājaslapā. 

pašiem tarifus, ja mainās 

kurināmā cena un 

pārdotās elektroenerģijas 

cena. Komersants, 

saņemot atļauju 

Regulatorā, var noteikt 

tarifus, kas aprēķināti 

saskaņā ar metodiku, 

pamatojoties uz spēkā 

esošajā tarifā 

iekļautajām izmaksām, 

izmainot tikai kurināmā 

izmaksas un ieņēmumus 

par pārdoto 

elektroenerģiju, kas 

balstīti uz kurināmā 

cenas un ražotās 

elektroenerģijas 

pārdošanas cenas 

izmaiņām. 

Regulators 21 dienas 

laikā akceptē ar 

noklusējumu vai noraida 

ar lēmumu komersanta 

aprēķinātos tarifus. 

 

veidojošo izmaksu 

pamatojumu. 

39.3 Regulators pēc savas 

iniciatīvas vai komersanta 

pieprasījuma var noteikt tarifu 

piemērošanas kārtību un 

kārtību, kādā komersants 

informē lietotājus, attiecīgo 

pašvaldību un Regulatoru par 

piemērojamiem tarifiem. 

39.4 Tarifu projekta 

izvērtēšanas laikā komersants 

var iesniegt tarifu projekta 

labojumus un papildinājumus. 

39.5 Komersants var iesniegt 

Regulatoram pamatotu 

pieprasījumu atļaut pašam 

noteikt tarifus saskaņā ar šo 

metodiku. 

39.6 Regulators pēc savas 

iniciatīvas vai komersanta 

pieprasījuma, atbilstoši 

Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 

daļai var dot uz noteiktu 

termiņu atļauju komersantam 

pašam noteikt tarifus saskaņā 

ar šo metodiku, ja mainījusies 

kurināmā cena vai saražotās 

elektroenerģijas pārdošanas 

cena. Atļaujā Regulators nosaka 

atskaites periodu komersanta 

iesniedzamajai informācijai par 

kurināmā izmaksu un pārdotās 

elektroenerģijas ieņēmumu 

izmaiņām. 

39.7 Ja komersants ir saņēmis 

39.6 punktā minēto atļauju  un 

komersants pieņem lēmumu 

par jauniem tarifiem, tad ne 

vēlāk kā 30 dienas pirms jauno 

tarifu spēkā stāšanās brīža 

komersants publicē tarifus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, nosūta attiecīgajai 

pašvaldībai iedzīvotāju 

informēšanai un ievietošanai 

tās mājaslapā internetā un 

publicē savā mājaslapā 

internetā, ja tāda ir, un 

https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums#p6
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N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

 vienlaikus iesniedz 

Regulatoram pamatojumu 

jaunajiem tarifiem, iesniedzot 

šādu informāciju: 

39.71. tarifu aprēķinu (arī Excel 

formā), kas aprēķināts, 

pamatojoties uz spēkā esošajā 

tarifā iekļautajām izmaksām, 

izmainot tikai kurināmā 

izmaksas un ieņēmumus par 

pārdoto elektroenerģiju, kas 

pamatotas ar kurināmā cenas un 

saražotās elektroenerģijas 

pārdošanas cenas izmaiņām; 

39.72. iepriekšējā perioda 

piemēroto tarifu atbilstošās 

kurināmā cenas, saražotās 

elektroenerģijas pārdošanas 

cenas un iepriekšējā perioda 

faktiskās kurināmā cenas, 

saražotās elektroenerģijas 

pārdošanas cenas, šo datu 

salīdzinājumu un faktisko 

kurināmā patēriņu un pārdoto 

elektroenerģijas apjomu; 

39.73. pamatojumu kurināmā 

cenas izmaiņām un 

pamatojošos dokumentus, ja 

pamatojošie dokumenti nav jau 

iepriekš iesniegti Regulatorā; 

39.74.  citus dokumentus, kuri 

pamato jauno tarifu 

nepieciešamību. 

39.8 Regulators 21 dienas laikā 

pēc jauno tarifu un 

pamatojuma saņemšanas 

izvērtē iesniegto tarifu 

aprēķina atbilstību šai 

metodikai un iesniegto tarifu 

pamatojumu. 

39.9 Ja Regulators 21 dienas 

laikā pēc jauno tarifu un 

pamatojuma saņemšanas nav 

pieņēmis lēmumu par iesniegto 

tarifu neatbilstību šai 

metodikai vai nav noraidījis 

kurināmā cenas izmaiņu un 

saražotās elektroenerģijas 

pārdošanas cenas izmaiņu 
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N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

pamatojumu, tad tarifi stājas 

spēkā komersanta noteiktajā 

laikā. 

39.10 Ja Regulators 21 dienas 

laikā pēc jauno tarifu un 

pamatojuma saņemšanas 

pieņem lēmumu par iesniegto 

tarifu neatbilstību šai 

metodikai vai noraida 

kurināmā cenas izmaiņu un  

saražotās elektroenerģijas 

pārdošanas cenas izmaiņu 

pamatojumu, tad tarifi nestājas 

spēkā komersanta noteiktajā 

laikā. Pieņemto lēmumu 

Regulators septiņu dienu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas 

nosūta komersantam, publicē 

oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis” paziņojumu par 

pieņemto lēmumu, kurā atsauc 

tarifu spēkā stāšanos, un nosūta 

attiecīgajai pašvaldībai 

iedzīvotāju informēšanai un 

ievietošanai tās mājaslapā 

internetā.”; 

 

papildināt ar 57.punktu šādā 

redakcijā: 

„57. Tarifu projektam, kuru 

komersants iesniedzis 

Regulatorā līdz 2017.gada 

3.aprīlim un kura izvērtēšana 

nav pabeigta, komersants 

iesniedz saimnieciski 

izdevīgāko kurināmā cenas 

piedāvājumu, to pamatojot, kā 

arī iesniedz attiecīgā kurināmā 

piegādes līguma kopiju. Ja 

komersants nevar pamatot 

saimnieciski izdevīgāko 

kurināmā cenas piedāvājumu, 

Regulators nosaka tarifu 

atbilstoši komersanta 

aprēķinātajam saražotās 

siltumenerģijas tarifam, kas 

atbilst dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai publicētajai 
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N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”; 

 

papildināt ar 58.punktu šādā 

redakcijā: 

“58. Komersantam, kuram 

Regulators līdz 2017.gada 

3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus 

pie dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, Regulators 

pēc savas iniciatīvas vai 

komersanta pieprasījuma var 

noteikt apstiprināto tarifu 

piemērošanas kārtību. 

Komersants no 2017.gada 

3.aprīļa līdz dienai, kad 

atbilstoši Regulatora noteiktajai 

piemērošanas kārtībai sāk 

piemērot apstiprināto tarifu vai 

stājas spēkā jauns tarifs, piemēro 

Regulatora apstiprināto tarifu, 

kas atbilst dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai publicētajai 

dabasgāzes tirdzniecības 

cenai.”. 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

1. izteikt 47.punktu šādā 

redakcijā: 

„47. Komersants tarifa 

projekta aprēķinā iekļauj 

iepriekšējā perioda, kas 

nav ilgāks par diviem 

gadiem, neparedzētos 

ieņēmumus un ir tiesīgs 

iekļaut neparedzētās 

izmaksas. Neparedzētās 

izmaksas un ieņēmumus 

veido nodokļu un nodevu 

izmaiņas un kurināmā 

cenas izmaiņas. 

Iepriekšējā perioda 

neparedzētās izmaksas vai 

ieņēmumus komersants 

sadala uz laika periodu, ne 

ilgāku par diviem gadiem, 

aprēķinot siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu 

tarifu projektu uz attiecīgo 

laika posmu. Vienlaicīgi 

Latvijas 

siltumuzņēmumu 

asociācija,  

SIA “Liepājas 

enerģija” 

 Iebilst pret metodikas 

47.punkta redakciju, 

kas paredz, ka “(…) 

Neparedzētās izmaksas 

un ieņēmumus veido 

nodokļu un nodevu 

izmaiņas un kurināmā 

cenas izmaiņas.(…)”, 

un uzskata, ka 

neparedzētas var būt arī 

avāriju novēršanas vai 

neplānotu remontu 

izmaksas, un atbalsta 

šo izmaksu definīciju 

tajā redakcijā, kāda tā ir 

pašreiz spēkā esošajā 

metodikā. 

 

Nav ņemts vērā.  
Metodikas 47.punktu 

daļā, kur tiek minēts, kas 

veido neparedzētās 

izmaksas un ieņēmumus, 

Regulators atstāj spēkā 

esošās metodikas 

redakcijā, izmainot tikai 

nosacījumu, ka 

neparedzētās izmaksas 

un ieņēmumi ietver 

kurināmā cenas 

izmaiņas. Spēkā esošajā 

metodikas 47.punkta 

redakcijā teikts, ka 

“(…)Neparedzētās 

izmaksas vai ieņēmumus 

var veidot nodokļu un 

nodevu izmaiņas un 

kurināmā izmaksu 

izmaiņas(…).” Aizstājot 

kurināmā izmaksas ar 

kurināmā cenu, tiek 

izteikt 47.punktu šādā redakcijā: 

„47. Komersants tarifa projekta 

aprēķinā iekļauj iepriekšējā 

perioda, kas nav ilgāks par diviem 

gadiem, neparedzētos ieņēmumus 

un ir tiesīgs iekļaut neparedzētās 

izmaksas. Neparedzētās izmaksas 

un ieņēmumus veido nodokļu un 

nodevu izmaiņas un kurināmā 

cenas izmaiņas un pārdotās 

elektroenerģijas cenas izmaiņas. 

Iepriekšējā perioda neparedzētās 

izmaksas vai ieņēmumus 

komersants sadala uz laika 

periodu, ne ilgāku par diviem 

gadiem, aprēķinot siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu uz attiecīgo laika posmu. 

Vienlaicīgi komersants aprēķina 

saražotās siltumenerģijas tarifa 

projektu bez neparedzētajām 

izmaksām vai ieņēmumiem.”. 
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N.p.

k. 
Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un 

komentāri 

Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai 

informācija par 

alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā 

projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

komersants aprēķina 

saražotās siltumenerģijas 

tarifa projektu bez 

neparedzētajām izmaksām 

vai ieņēmumiem.”; 

 iegūts faktiskais cenas 

izmaiņu iespaids. 

III. Citi priekšlikumi un komentāri 

     

 


