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Par obligātā iepirkuma komponentēm no 

2015.gada 1.aprīļa 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015.gada 

20.janvārī saņēma akciju sabiedrības „Enerģijas publiskais tirgotājs”, vienotais reģistrācijas 

numurs: 40103762700, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010 (turpmāk – 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”), 2015.gada 20.janvāra iesniegumu Nr.40VL00-12/4 ar 

lūgumu apstiprināt obligātā iepirkuma komponentes no 2015.gada 1.aprīļa, kas kompensē 

publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkuma 

radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu 

elektroenerģijas tirgū, un izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu 

koģenerācijas stacijās un elektrostacijās, kas izmanto biomasu vai biogāzi (turpmāk – obligātā 

iepirkuma komponentes). 2015.gada 12.februārī Regulators saņēma obligātā iepirkuma 

komponenšu no 2015.gada 1.aprīļa aprēķina precizējumu (AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 

2015.gada 10.februāra iesniegums Nr.40VL00-12/13).  

  

 Regulators konstatē un secina 

1. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 36.punktu no 2014.gada 

1.aprīļa publiskā tirgotāja pienākumus pilda komersanta, kuram 2014.gada 31.martā 

bija spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības licence, meitas sabiedrība, kas 

reģistrēta elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. 2014.gada 31.martā bija spēkā 

Regulatora izsniegtā licence AS “Latvenergo” elektroenerģijas tirdzniecībai, kas 

ietvēra pienākumu pildīt tiesību aktos noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus 

(2013.gada 28.augusta licences Nr.E15001 2.punkts). 

2. Ar 2014.gada 12.februāra rīkojumu Nr.68 „Par akciju sabiedrības „Latvenergo” 

izšķirošo ietekmi jaundibināmā akciju sabiedrībā „Enerģijas publiskais tirgotājs”” 

Ministru kabinets piekrita AS „Latvenergo” līdzdalībai un izšķirošās ietekmes 

iegūšanai akciju sabiedrībā „Enerģijas publiskais tirgotājs”, kas tika dibināta, lai 
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pildītu elektroapgādes nozares regulējošos tiesību aktos noteiktos publiskā tirgotāja 

pienākumus.  

3. AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2014.gada 17.martā ir reģistrēta Regulatora 

elektroenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru ET0069. 

4. AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma komponentes ir aprēķinājusi un 

iesniegusi saskaņā ar Regulatora 2014.gada 26.februāra lēmumu Nr. 1/5 „Obligātā 

iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika). 

5. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektajā daļā, 28.1 panta ceturtajā 

daļā, 29.1 panta ceturtajā daļā  un 30.panta trešajā daļā noteikto AS „Enerģijas 

publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinā ir ņēmusi vērā likumā 

„Par valsts budžetu 2015.gadam” noteikto valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma 

komponenšu apmēra mazināšanai.  

6. AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinā ir 

ņēmusi vērā Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 37.punktu, pamatojoties 

uz kuru AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 12 mēnešu laikā no publiskā tirgotāja 

pienākumu izpildes uzsākšanas kompensē iepriekšējam publiskā tirgotāja pienākumu 

pildītājam AS “Latvenergo” tirgus cenu pārsniegušo obligātā iepirkuma izmaksu un 

saņemto obligātā iepirkuma komponentes maksājumu starpību par laikposmu no 

2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. 

7. AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinā ir 

ņēmusi vērā Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 38.punktu, pamatojoties 

uz kuru AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 12 mēnešu laikā no publiskā tirgotāja 

pienākumu izpildes uzsākšanas kompensē iepriekšējam publiskā tirgotāja pienākumu 

pildītājam AS “Latvenergo” tirgus cenu pārsniegušo obligātā iepirkuma izmaksu un 

saņemto obligātā iepirkuma komponentes maksājumu starpību, kā arī izmaksāto 

garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu par laikposmu no 

2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.martam.  

8. AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir iesniegusi Regulatoram visu nepieciešamo 

informāciju atbilstoši Metodikas 13.punktam.  

9. Regulatora padomes sēdē AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” pilnvarotais pārstāvis 

uzturēja lūgumu apstiprināt obligātā iepirkuma komponentes no 2015.gada 1.aprīļa. 

Saskaņā ar Metodikas 16.punktu, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta 

piekto daļu, 28.1 panta ceturto daļu, 29.1 panta ceturto daļu un 30.panta trešo daļu, likuma „Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 

55.panta 1. un 2.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 

padome nolemj: 

1. apstiprināt obligātā iepirkuma komponenti no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo 

koģenerācijā – 0,01671 EUR/kWh, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā 

iepirkuma radītos papildu izdevumus; 

2. apstiprināt obligātā iepirkuma komponenti no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, 

izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0,01008 EUR/kWh, kas kompensē 

publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus;  

3. noteikt, ka šā lēmuma 1. un 2.punktā apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes 

stājas spēkā 2015.gada 1.aprīlī;  
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4. atcelt no 2015.gada 1.aprīļa Regulatora 2014.gada 19.februāra lēmumu Nr.23 „Par 

obligātā iepirkuma komponentēm un elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu 

saistītajiem lietotājiem no 2014.gada 1.aprīļa” (Latvijas Vēstnesis, 2014, 39.nr.).  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu.  

 

Priekšsēdētājs                                                                                           V.Lokenbahs 

 


