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Par  grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē 

  

Biedrība Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (LSUA) ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas (SPRK) sagatavotos grozījumus informācijas iesniegšanas noteikumos 

enerģētikas nozarē (turpmāk tekstā Noteikumi)  un vēlas izteikt sekojošus komentārus.  

 

Grozījumu 1.6. punkts paredz izmaiņas Noteikumu 12.punktā, nosakot, ka “Energoapgādes 

komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un 

siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā 

atsevišķajā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, līdz mēneša trešajai darbdienai vai 

līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 12.pielikumā 

noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.”  Grozījumu 1.7. punkts paredz 

veikt izmaiņas Noteikumu 13.punktā, nosakot, ka “Energoapgādes komersants, kas ražošanas 

procesā izmanto dabasgāzi un kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, 

kā arī energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic 

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā 

elektriskā jauda katrā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu, līdz mēneša trešajai 

darbdienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram 

noteikumu 13.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem. “  

 

LSUA vēlas norādīt, ka, precīzu informāciju par iepriekšējā mēnesī pārdotās elektroenerģijas cenu 

un uzņēmumā izmantotās dabasgāzes vienības cenu, uzņēmumi uzzina tikai nākamā mēneša 10.  

datumā, kad ir saņemts rēķins par izmantoto dabasgāzi un kad AS “Augstprieguma tīkli” saskaņā 

ar SPRK metodiku, ir publicējusi iepriekšējā mēnesī balansēšanas elektroenerģijas cenu.  

 

Ņemot vērā to, ka faktiski šie Noteikumu punkti nav precīzi izpildāmi nepārprotamas un 

neapstrīdamas informācijas trūkuma dēļ, LSUA aicina SPRK koriģēt sagatavotās Noteikumu 12. un 

13. punkta redakcijas, nosakot, ka informācija ir jāiesniedz līdz mēneša 10.datumam. LSUA uzskata, 

ka līdzšinējais un grozījumos paredzētais informācijas iesniegšanas termiņš rada nevajadzīgu 



  

spriedzi uzņēmumu darbiniekiem un papildus slodzi SPRK speciālistiem, kuriem iesniegtā 

informācija ir jāapstrādā divreiz – apkopojot Noteikumos paredzētajā termiņā iesniegtos datus un 

vēlāk saņemtos precizējumus.  
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