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Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 

Ūnijas iela 45 

Rīga, LV-1039 
Latvija 

 
Par konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem  

obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodikā"  

 
AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas konsultāciju dokumentu " Par grozījumiem obligātā iepirkuma 
komponenšu aprēķināšanas metodikā " (turpmāk - metodikas projekts) un sniedz šādus 

komentārus par konsultāciju dokumentu: 

1.Aicinām izteikt metodikas projektā  1.4.punktā izteikto 7.punkta  E liet(t-1) un Eliet(t-2) 

lielumu skaidrojumus šādā redakcijā: 

"Eliet(t-1) – Latvijas galalietotāju elektroenerģijas faktiskais patēriņš, kurš samazināts par 
sadales sistēmas tīklā nodotās un patērētās elektroenerģijas apjomu, kas saražots un patērēts 

mājsaimniecības lietotāja objektā, kuram ir tiesības piemērot elektroenerģijas neto norēķinu 

sistēmu t-1 gadā [kWh];  

Eliet(t-2) – Latvijas galalietotāju elektroenerģijas plānotais patēriņš, kurš samazināts par 

sadales sistēmas tīklā nodotās un patērētās elektroenerģijas apjomu, kas saražots un patērēts 
mājsaimniecības lietotāja objektā, kuram ir tiesības piemērot elektroenerģijas neto norēķinu 

sistēmu, un kurš tika iekļauts obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinā t-1 gadā [kWh]" 

2.Aicinām izteikt metodikas projektā 1.5.punktā izteikto 8.punkta E liet lieluma 

skaidrojumu šādā redakcijā: 

Eliet – kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš, kurš samazināts par 
sadales sistēmas tīklā nodotās un patērētās elektroenerģijas apjomu, kas saražots un patērēts 

mājsaimniecības lietotāja objektā, kuram ir tiesības piemērot elektroenerģijas neto norēķinu 

sistēmu [kWh]." 

3.Aicinām izteikt metodikas projektā 1.8.punktā izteikto 11.11.apakšpunktu  šādā 

redakcijā: 



 

 

 "11.11. attiecīgā gada deviņu mēnešu (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) sadales 

sistēmas tīklā nodotās un patērētās elektroenerģijas apjomu, kas saražots un patērēts 
mājsaimniecības lietotāja objektā, kuram ir tiesības piemērot elektroenerģijas neto norēķinu 

sistēmu, un šajā punktā minēto rādītāju prognozi, un to pamatojumu par periodu no 1.oktobra 

līdz 31.decembrim." 

4.Papildināt metodiku ar punktu šādā redakcijā: 

"Metodikas 7.punktā elektroenerģijas apjomu izmaksas korekcijā pielietoto lielumu 
Eliet(t-1) un Eliet(t-2) aprēķinā iekļaujamo elektroenerģijas apjomu, ko mājsaimniecības lietotājs 

neto sistēmas ietvaros saņem atpakaļ no sistēmas, piemēro obligātā iepirkuma komponenšu 

aprēķinā sākot no 2021.gada." 

 

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