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Saeimas Prezidijam
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas
sēdē otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (Nr.
/Lp11).

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

Ar cieņu,

Jānis Ozoliņš
komisijas priekšsēdētājs

otrajam lasījumam uz .... lpp.

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam
Likumprojekts Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
(reģ nr
Lp )

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Elektroenerģijas tirgus likums

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus
likumā
Izdarīt Elektroenerģijas tirgus
likumā
(Latvijas
Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs,
,
nr ;
,
nr ;
Latvijas Vēstnesis,
,
7 nr )
šādus grozījumus:

Nr.

Priekšlikumi
( )

Komisijas
atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus
likumā
Izdarīt Elektroenerģijas tirgus
likumā (Latvijas Republikas Saeimas
un Ministru Kabineta Ziņotājs,
,
12.nr.;
2008,
10.nr.;
Latvijas
Vēstnesis,
,
7 nr ) šādus
grozījumus:

.pants. Likumā lietotie termini
( ) Šajā likumā ir lietoti tādi paši
termini kā Enerģētikas likumā, ciktāl
šajā likumā nav noteikts citādi
( ) Likumā ir lietoti šādi termini:

......................................................
) galalietotājs — elektroenerģijas
lietotājs, kurš pērk elektroenerģiju
izlietošanai
paša
vajadzībām
(galapatēriņam);
Neatbalstīts
Deputāts I.Līdaka
Papildināt panta otro daļu ar
punktu šādā redakcijā:
„ ) elektroenerģijas neto
norēķinu sistēmas lietotāji –
galalietotāji,
mājsaimniecības
lietotāji un zemnieka (zvejnieka)
saimniecību īpašnieki, kas saražo un
patērē
elektroenerģiju
savā
mājsaimniecībā paša vajadzībām
(galapatēriņam),
izmantojot

elektroenerģijas
sistēmu;”.

neto

norēķinu

) koģenerācija — tehnoloģiskais
process, kurā lietderīgai izmantošanai
vienlaikus ražo elektroenerģiju un
siltumenerģiju;

...................................................
5.pants. Elektroenerģijas tirgus
darbības pamatnosacījumi
( ) Elektroenerģijas tirgū tā dalībnieki
savstarpējus līgumus slēdz rakstveidā
vai izmantojot distances saziņas
līdzekļus
(2) Tirgus dalībniekam ir tiesības
elektroenerģijas
transportēšanai
izmantot pārvades un sadales sistēmas
par šajā likumā un likumā “Par
sabiedrisko
pakalpojumu
regulatoriem” paredzētajā kārtībā
noteiktajiem sistēmas pakalpojumu
tarifiem.
(3) Strīdus par sistēmas dalībnieku vai
elektroenerģijas
tirgotāju
izsniegtajiem
rēķiniem
izskata
Civilprocesa
likumā
noteiktajā
kārtībā Dokumenti, kas izstrādāti, lai
sagatavotu vai pamatotu maksājuma
dokumentus,
atsevišķi
nav
pārsūdzami
1. Papildināt pantu ar ceturto
un piekto daļu šādā redakcijā:
"( )
Elektroenerģijas
tirgus
pārskatāmību
un
konkurences
līmeni tajā uzrauga regulators
( ) Regulators reizi gadā ziņo
Eiropas
Komisijai
un
Energoregulatoru
sadarbības
aģentūrai par savu darbību un šajā

1. Papildināt pantu ar ceturto
un piekto daļu šādā redakcijā:
"( )
Elektroenerģijas
tirgus
pārskatāmību un konkurences līmeni
tajā uzrauga regulators
(5) Regulators reizi gadā ziņo
Eiropas
Komisijai
un
Energoregulatoru
sadarbības
aģentūrai par savu darbību un šajā

likumā noteikto pienākumu izpildi,
kā arī publicē šo ziņojumu savā
mājaslapā internetā "

likumā noteikto pienākumu izpildi, kā
arī publicē šo ziņojumu savā
mājaslapā internetā "

8.pants.
Sistēmas
operatora
darbības
regulēšana
un
elektroenerģijas sistēmas īpašnieka
darbības uzraudzība
( ) Sistēmas operatora darbību regulē
regulators šajā likumā, Enerģētikas
likumā un likumā “Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā
kārtībā
Šajā
likumā
noteikto
elektroenerģijas
sistēmas
īpašnieka
pienākumu izpildi uzrauga regulators
.(2) Regulators nosaka vienotus sistēmas
pieslēguma noteikumus elektroenerģijas
ražotājiem un lietotājiem, kā arī
pieslēguma
maksas
noteikšanas
metodiku.
(3) Regulators uzrauga:
) rīcību un metodes, ko sistēmas
operators vai tirgus operators izmanto
sistēmas
sastrēgumu
vadībai
un
pārslodzes novēršanai;
) sistēmas operatora laika patēriņu
pieslēgumu ierīkošanai un remontdarbu
veikšanai;
) grāmatvedības nodalīšanu atbilstoši šā
likuma
.,
un
pantā noteiktajai
kārtībai;
) šā likuma panta otrajā daļā noteikto
sistēmas
dalībnieku
pieslēguma
noteikumu izpildi;

)
elektroenerģijas
tirgus
pantā:
pārskatāmību un konkurences līmeni izslēgt trešās daļas punktu;
tajā
(4) Regulators
pārrauga
pārvades
sistēmas operatora un elektroenerģijas
sistēmas īpašnieka līgumiskās attiecības,
ko pārvades sistēmas operators un

pantā:
izslēgt trešās daļas

punktu;

elektroenerģijas
sistēmas
īpašnieks
nodibina šajā likumā noteikto pienākumu
izpildei. Regulators kā ārpustiesas
instance
likumā
“Par
sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā
kārtībā izšķir pārvades sistēmas operatora
un elektroenerģijas sistēmas īpašnieka
strīdus
(5) Regulators ir tiesīgs veikt pārbaudes
(arī bez iepriekšēja paziņojuma) pārvades
sistēmas operatora un elektroenerģijas
sistēmas īpašnieka telpās
(6) Pārvades sistēmas operators un
elektroenerģijas sistēmas īpašnieks sniedz
regulatoram tā pieprasīto informāciju par
šajā likumā noteikto pienākumu izpildi
regulatora noteiktajā laikā un kārtībā

(7) Regulators reizi gadā ziņo Eiropas
Komisijai
un
Energoregulatoru
sadarbības aģentūrai par savu darbību
un šajā likumā noteikto pienākumu
izpildi, kā arī publicē šo ziņojumu
savā mājaslapā internetā
9.pants. Sistēmas darbība
( ) Sistēmas operators tā licences
darbības zonā un termiņā ir atbildīgs par
sistēmas darbību, apkalpošanu un
drošumu, sistēmas vadību un attīstību,
savienojumu ar citām sistēmām, kā arī par
sistēmas ilglaicīgu spēju nodrošināt
elektroenerģijas transportēšanu atbilstoši
prognozētajam pieprasījumam
(2) Sistēmas operatoram tā licences
darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas
saistības
nodrošināt
sistēmas
dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu
attiecīgai sistēmai saskaņā ar regulatora
noteiktajiem
vienotiem
sistēmas
pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas
dalībnieks izpilda sistēmas operatora
noteiktās tehniskās prasības pieslēguma

izslēgt septīto daļu

izslēgt septīto daļu

ierīkošanai Pieslēguma maksa atbilst
pamatotām attiecīgā sistēmas pieslēguma
ierīkošanas
izmaksām
Izmaksu
sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un
sistēmas operatoru šā panta
daļā
noteiktajos gadījumos nosaka regulators
Jauna sistēmas dalībnieka pieslēguma
maksa neietver sistēmas attīstības
izmaksas.
( ) Pieslēguma maksu galalietotājam
nosaka saskaņā ar pieslēguma maksas
noteikšanas metodiku, ja galalietotāja
pieslēgums vienlaikus atbilst šādiem
kritērijiem:
) pieslēguma spriegums nepārsniedz
voltus;
) ievadaizsardzības aparāta nominālā
strāva nepārsniedz Ministru kabineta
noteikto lielumu.

3. Papildināt pantu ar
daļu
šādā redakcijā:
"( )
Sistēmas
operators
saskaņā ar regulatora noteiktajiem
noteikumiem izstrādā, iesniedz
apstiprināšanai regulatoram un
publicē atļautās slodzes efektīvas
izmantošanas nosacījumus un to
piemērošanas
kārtību
jauniem
pieslēgumiem,
kuri
atbilst
regulatora noteiktajām prasībām "
(3) Galalietotājam Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt
pieteikumu par speciālu pieslēgumu
pārvades sistēmai vai esošā pārvades
sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu,
ja šā lietotāja elektroenerģijas patēriņš
pēc pieslēguma ierīkošanas pieaugs ne
mazāk par
megavatstundām gadā
vai ar pieslēguma nominālo jaudu ne
mazāku kā
megavati Ministru

3. Papildināt pantu ar
daļu
šādā redakcijā:
"( ) Sistēmas operators saskaņā
ar
regulatora
noteiktajiem
noteikumiem
izstrādā,
iesniedz
apstiprināšanai
regulatoram
un
publicē atļautās slodzes efektīvas
izmantošanas nosacījumus un to
piemērošanas
kārtību
jauniem
pieslēgumiem, kuri atbilst regulatora
noteiktajām prasībām "

kabinets nosaka vienotus speciālā
pieslēguma
noteikumus,
paredzot
galalietotāja pieteikuma iesniegšanas un
izskatīšanas
kārtību,
pieslēguma
ierīkošanas kārtību un nepieciešamās
galalietotāja garantijas par pieslēguma
izmantošanu, kā arī izskata galalietotāju
pieteikumus par speciālu pieslēgumu
pārvades sistēmai vai esošā pārvades
sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu
un katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi
lemj par speciālu pieslēguma nosacījumu
piemērošanu

(4) Sistēmas operatoram ir tiesības
atteikt pieslēgumu attiecīgai sistēmai,
ja tās tīklu jauda nav pietiekama
Atteikuma pamatojumu sistēmas
operators sniedz rakstveidā
dienu
laikā pēc sistēmas dalībnieka
iesnieguma saņemšanas
(5) Sistēmas operators septiņu darba
dienu laikā informē regulatoru par katru
gadījumu, kad tirgus dalībniekam atteikta
pieeja sistēmai, un par pasākumiem, kas
nepieciešami, lai uzlabotu sistēmu un
palielinātu tās jaudu
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
. .
. likumu)

8.pants.
operators

Sadales

sistēmas

( ) Katra sadales sistēmas operatora
licences darbības zonu nosaka regulators
Regulatoram ir tiesības grozīt jau
izsniegtu licenču darbības zonas robežas
(2) Sadales sistēmas operatoru licenču
darbības
zonu
pārklāšanās
nav
pieļaujama
(3) Sadales sistēmas operators var
piedalīties elektroenerģijas tirdzniecībā
gadījumos, kad elektroenerģijas pirkšana
un pārdošana ir nepieciešama saistīto
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lietotāju
apgādei,
elektroenerģijas
zudumu segšanai sadales sistēmā vai
sadales
sistēmas
operatora
paša
vajadzībām (galapatēriņam)

4. Papildināt
pantu
ar
ceturto daļu šādā redakcijā:
"( ) Sadales
sistēmas
operators
izstrādā,
iesniedz
apstiprināšanai regulatoram un
regulatora noteiktajā kārtībā publicē
apstiprināto sistēmas pakalpojumu
tipveida
līgumu
saistītajiem
lietotājiem "

4. Papildināt
pantu ar ceturto
daļu šādā redakcijā:
"( ) Sadales sistēmas operators
izstrādā, iesniedz apstiprināšanai
regulatoram un regulatora noteiktajā
kārtībā publicē apstiprināto sistēmas
pakalpojumu
tipveida
līgumu
saistītajiem lietotājiem "

5. Papildināt likumu ar
pantu šādā redakcijā:
" . pants. Elektroenerģijas
neto norēķinu sistēma
(1) Elektroenerģijas
neto
norēķinu sistēma ir maksājumu
kārtība par patērēto elektroenerģiju,
kuras ietvaros sadales sistēmas
operators
veic
ieskaitu
par
mājsaimniecības lietotāja izlietoto
elektroenerģiju un mājsaimniecības
lietotāja saražoto elektroenerģiju,
kas nodota sadales sistēmas
operatora tīklā Ja saskaņā ar
aprēķinu par patērēto un saražoto
elektroenerģijas apjomu mājsaimniecības lietotājs elektroenerģijas
sadales sistēmas operatora tīklā ir
nodevis vairāk elektroenerģijas
nekā
izlietojis,
attiecīgo
elektroenerģijas apjomu ieskaita
nākamajā patērētās elektroenerģijas
norēķinu periodā viena kalendāra
gada ietvaros Elektroenerģijas neto
norēķinu sistēmas aprēķina periods

5. Papildināt likumu ar
pantu
Neatbalstīts šādā redakcijā:
Deputāts I.Līdaka
Izteikt 30. panta pirmo, otro
" . pants.
Elektroenerģijas
un trešo daļu šādā redakcijā:
neto norēķinu sistēma
„( ) Elektroenerģijas neto
(1) Elektroenerģijas
neto
norēķinu sistēma ir maksājumu
norēķinu sistēma ir maksājumu
kārtība par patērēto un saražoto
kārtība par patērēto elektroenerģiju,
elektroenerģiju,
kuras
ietvaros
kuras ietvaros sadales sistēmas
sadales sistēmas operators veic
operators
veic
ieskaitu
par
ieskaitu
un
apmaksu
par
mājsaimniecības lietotāja izlietoto
elektroenerģijas
neto
norēķinu
elektroenerģiju un mājsaimniecības
sistēmas lietotāja izlietoto un
lietotāja saražoto elektroenerģiju, kas
saražoto elektroenerģiju, kas nodota
nodota sadales sistēmas operatora
sadales sistēmas operatora tīklā Ja
tīklā Ja saskaņā ar aprēķinu par
pēc aprēķina Elektroenerģijas neto
patērēto un saražoto elektroenerģijas
norēķinu
sistēmas
lietotājs
apjomu mājsaimniecības lietotājs
elektroenerģijas sadales sistēmas
elektroenerģijas sadales sistēmas
operatora tīklā ir nodevis vairāk
operatora tīklā ir nodevis vairāk
elektroenerģijas nekā patērējis,
elektroenerģijas
nekā
izlietojis,
sadales
sistēmas
operators
attiecīgo elektroenerģijas apjomu
kompensē
šo
elektroenerģijas
ieskaita
nākamajā
patērētās
apjomu.
elektroenerģijas norēķinu periodā
viena kalendāra gada ietvaros
Elektroenerģijas
neto
norēķinu
sistēmas aprēķina periods ir viens

ir viens kalendāra mēnesis
(2) Mājsaimniecības lietotājam,
kas ražo elektroenerģiju izlietošanai
savā
mājsaimniecībā
paša
vajadzībām (galapatēriņam), ir
tiesības
norēķinos
par
mājsaimniecībā
saražoto
un
izlietoto elektroenerģiju izmantot
elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmu, ja ir ievēroti visi šādi
nosacījumi:
1) mājsaimniecības lietotājs ar
sadales sistēmas operatoru ir
noslēdzis rakstveida vienošanos par
elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmas piemērošanu;
2) elektroenerģija
mājsaimniecībā
tiek
ražota,
izmantojot
atjaunojamos
energoresursus;
3) elektroenerģija
mājsaimniecībā tiek ražota un
izlietota viena sistēmas pieslēguma
ietvaros;
4) mājsaimniecībā
uzstādīto
elektroenerģijas ražošanas iekārtu
darba spriegums nepārsniedz
voltu un kopējā darba strāva
vienfāzes vai trīsfāzu pieslēgumā
nepārsniedz ampēru
( )
Elektroenerģijas
neto
norēķinu sistēmu piemēro tikai
norēķiniem par mājsaimniecības
lietotāja izlietoto elektroenerģiju,
bet nepiemēro norēķiniem par
saņemtajiem
sadales
sistēmas
pakalpojumiem
vai
citiem

( )
Elektroenerģijas
neto
norēķinu sistēmas lietotājiem, kas
ražo elektroenerģiju izlietošanai
savā
mājsaimniecībā
paša
vajadzībām (galapatēriņam), ir
tiesības norēķinos par savu saražoto
un
izlietoto
elektroenerģiju
izmantot elektroenerģijas neto
norēķinu sistēmu, ja ir ievēroti visi
šādi nosacījumi:
)
elektroenerģijas
neto
norēķinu sistēmas lietotājs ar sadales
sistēmas operatoru ir noslēdzis
rakstveida
vienošanos
par
elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmas piemērošanu;
)
elektroenerģijas
neto
norēķinu sistēmas lietotājs ražo
elektroenerģiju,
izmantojot
atjaunojamos energoresursus;
) elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmas lietotājs saražo un patērē
elektroenerģiju
viena
sistēmas
pieslēguma ietvaros;
)
elektroenerģijas
neto
norēķinu sistēmas lietotājam ir viena
vai
vairākas
atjaunojamās
elektroenerģijas ražošanas iekārtas,
kuru kopējā nominālā jauda
nepārsniedz kW
( ) Reizi kalendārajā gadā tiek
pārskatīta
attiecība
starp
elektroenerģijas
neto
norēķinu
sistēmas lietotāja no sistēmas
saņemto un sistēmā nodoto
elektroenerģijas
apjomu.
Elektroenerģiju, kas pārsniedz

kalendāra mēnesis
(2) Mājsaimniecības lietotājam,
kas ražo elektroenerģiju izlietošanai
savā mājsaimniecībā paša vajadzībām
(galapatēriņam), ir tiesības norēķinos
par mājsaimniecībā saražoto un
izlietoto elektroenerģiju izmantot
elektroenerģijas
neto
norēķinu
sistēmu, ja ir ievēroti visi šādi
nosacījumi:
1) mājsaimniecības lietotājs ar
sadales
sistēmas
operatoru
ir
noslēdzis rakstveida vienošanos par
elektroenerģijas
neto
norēķinu
sistēmas piemērošanu;
2) elektroenerģija mājsaimniecībā
tiek ražota, izmantojot atjaunojamos
energoresursus;
3) elektroenerģija mājsaimniecībā
tiek ražota un izlietota viena sistēmas
pieslēguma ietvaros;
4) mājsaimniecībā
uzstādīto
elektroenerģijas ražošanas iekārtu
darba spriegums nepārsniedz
voltu un kopējā darba strāva vienfāzes
vai trīsfāzu pieslēgumā nepārsniedz
ampēru
( ) Elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmu piemēro tikai norēķiniem par
mājsaimniecības lietotāja izlietoto
elektroenerģiju,
bet
nepiemēro
norēķiniem par saņemtajiem sadales
sistēmas pakalpojumiem vai citiem
normatīvajos
aktos
noteiktajiem

normatīvajos aktos
maksājumiem

noteiktajiem

elektroenerģijas
neto
norēķinu
sistēmas lietotāja patēriņu, sadales
sistēmas operators nopērk par
vienošanās cenu, nepiemērojot
norēķinus par saņemtajiem sadales
sistēmas pakalpojumiem saražotai
un patērētai elektroenerģijai ”

( )
Kārtību,
kādā
mājsaimniecības lietotājs vienojas
ar sadales sistēmas operatoru par
elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmas piemērošanu un sistēmas
piemērošanas
kārtību,
nosaka
Ministru kabinets."

maksājumiem

( )
Kārtību,
kādā
mājsaimniecības lietotājs vienojas ar
sadales sistēmas operatoru par
elektroenerģijas
neto
norēķinu
sistēmas piemērošanu un sistēmas
piemērošanas
kārtību,
nosaka
Ministru kabinets."
Neatbalstīts
Deputāts R.Vējonis
Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:
" . pants. Elektroenerģijas
neto norēķinu sistēma
(1) Elektroenerģijas
neto
norēķinu sistēma ir maksājumu
kārtība par patērēto elektroenerģiju,
kuras ietvaros sadales sistēmas
operators veic ieskaitu par fiziskas
vai juridiskas personas izlietoto
elektroenerģiju un fiziskas vai
juridiskas
personas
saražoto
elektroenerģiju, kas nodota sadales
sistēmas operatora tīklā Ja saskaņā
ar aprēķinu par patērēto un saražoto
elektroenerģijas apjomu fiziska vai
juridiska persona elektroenerģijas
sadales sistēmas operatora tīklā ir
nodevusi vairāk elektroenerģijas
nekā
izlietojis,
attiecīgo
elektroenerģijas apjomu ieskaita
nākamajā patērētās elektroenerģijas
norēķinu periodā Elektroenerģijas
neto norēķinu sistēmas aprēķina

periods ir viens kalendāra mēnesis
( ) Fiziskām un juridiskām
personām, kas ražo elektroenerģiju
izlietošanai
paša
vajadzībām
(galapatēriņam),
ir
tiesības
norēķinos par saražoto un izlietoto
elektroenerģiju
izmantot
elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmu, ja ir ievēroti visi šādi
nosacījumi:
) fiziska vai juridiska persona
ar sadales sistēmas operatoru ir
noslēdzis rakstveida vienošanos par
elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmas piemērošanu;
2) elektroenerģija tiek ražota,
izmantojot
atjaunojamos
energoresursus;
3) elektroenerģija tiek ražota un
izlietota vienas sistēmas pieslēguma
ietvaros;
4) uzstādīto
elektroenerģijas
ražošanas iekārtu darba spriegums
nepārsniedz
voltu un kopējā
nominālā jauda nepārsniedz
kW
(kilovatu).
( )
Elektroenerģijas
neto
norēķinu
sistēmu
piemēro
norēķiniem par fiziskas vai
juridiskas
personas
izlietoto
elektroenerģiju, kā arī norēķiniem
par saņemtajiem sadales sistēmas
pakalpojumiem
vai
citiem
normatīvajos aktos noteiktajiem
maksājumiem
( ) Kārtību, kādā fiziska vai
juridiska persona vienojas ar
sadales sistēmas operatoru par

elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmas piemērošanu un sistēmas
piemērošanas
kārtību,
nosaka
Ministru kabinets."
( ) Kārtību, kādā fiziska vai
juridiska persona vienojas ar
sadales sistēmas operatoru par
elektroenerģijas neto norēķinu
sistēmas piemērošanu un sistēmas
piemērošanas
kārtību,
nosaka
Ministru kabinets."
.pants. Publiskais tirgotājs
(1) Latvijas teritorijā darbojas viens
publiskais tirgotājs, un to izveido
komersants, kuram ir sadales licence ar
Latvijā vislielāko darbības zonu un kura
tīkliem pieslēgto lietotāju skaits ir
vislielākais Latvijā
( ) Publiskajam tirgotājam ir šādi
pienākumi:
1)
piegādāt elektroenerģiju visiem
saistītajiem lietotājiem visā Latvijas
teritorijā Saistītajiem lietotājiem, kas
pieslēgti sadales sistēmas operatora —
publiskā tirgotāja izveidotāja — tīklam,
publiskais
tirgotājs
elektroenerģiju
piegādā Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā Citu sadales sistēmas operatoru
tīkliem pieslēgto saistīto lietotāju
elektroapgādi
publiskais
tirgotājs
nodrošina, pārdodot šo saistīto lietotāju
apgādei nepieciešamo elektroenerģijas
apjomu attiecīgajam sadales sistēmas
operatoram;
2)
iepirkt
koģenerācijā
saražoto
elektroenerģiju šā likuma
pantā
noteiktajā kārtībā;
3) iepirkt elektroenerģiju, kas saražota,
izmantojot atjaunojamos energoresursus,
šā likuma
un
pantā noteiktajā

kārtībā;
4) iepirkt saistīto lietotāju apgādei
nepieciešamo elektroenerģiju;
) (izslēgts ar . .
. likumu);
6) pildīt pēdējā garantētā piegādātāja
pienākumus

( ) Tarifus saistītajiem lietotājiem un
šā likuma
.panta trešajā daļā
minētajiem
sadales
sistēmas
operatoriem nosaka regulators vai —
ja saņemta regulatora atļauja —
publiskais tirgotājs saskaņā ar
regulatora
noteikto
tarifu
aprēķināšanas metodiku Šie tarifi
pirms to stāšanās spēkā ir publicējami
regulatora noteiktajā kārtībā
(4) Publiskais tirgotājs izstrādā, iesniedz
apstiprināšanai regulatoram un regulatora
noteiktajā kārtībā publicē apstiprināto
elektroenerģijas
piegādes
tipveida
līgumu, darbības reglamentu un saistīto
lietotāju
apgādei
nepieciešamās
elektroenerģijas iepirkšanas kārtību
.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
. .
. likumu)

. pants.
operators

Elektroenerģijas

tirgus

(1) Elektroenerģijas tirgus operators ir
juridiskā persona, kas, noslēdzot līgumu
ar pārvades sistēmas operatoru, organizē
elektroenerģijas biržu, kurā tās dalībnieki
pērk un pārdod elektroenerģiju
(2) Pārvades sistēmas operators šā panta
pirmajā daļā minēto līgumu slēdz ar
elektroenerģijas tirgus operatoru, kuram ir
pieredze starptautisku elektroenerģijas
biržu vadīšanā un kura vadībā
elektroenerģijas
birža
gada
laikā
nodrošinājusi to, ka nākamās dienas
elektroenerģijas tirdzniecībā ir sasniegtas

Deputāts I.Līdaka
Neatbalstīts
Izslēgt
panta trešās daļās
pirmajā teikumā vārdus „vai – ja
saņemta regulatora atļauja –
publiskais tirgotājs”

vismaz 50 teravatstundas un tās pašas
dienas elektroenerģijas piegādē — vismaz
0,5 teravatstundas.

( ) Elektroenerģijas tirgus operators
uzrauga elektroenerģijas biržā veiktos
tirdzniecības darījumus

Neatbalstīts
Deputāts I.Līdaka
Aizstāt 7 panta trešajā daļā
vārdus „elektroenerģijas tirgus
operators” ar vārdu „regulators”

(4) Regulators savu funkciju veikšanai ir
tiesīgs pieprasīt tam nepieciešamo
informāciju no elektroenerģijas tirgus
operatora.

. pants. Elektroenerģijas biržas
darbības pamatprincipi
(1) Elektroenerģijas tirgus operators
pirms elektroenerģijas biržas darbības
uzsākšanas par to paziņo regulatoram
(2) Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms
elektroenerģijas
biržas
darbības
uzsākšanas
elektroenerģijas
tirgus
operators savā mājaslapā internetā
publicē
elektroenerģijas
biržas
reglamentu, kas ir saistošs visiem
elektroenerģijas biržas dalībniekiem.

(3) Elektroenerģijas birža organizē
6. Aizstāt 7 panta trešās
elektroenerģijas
tirdzniecību, daļas pirmajā teikumā vārdu "birža"
pamatojoties uz pārvades sistēmas ar vārdiem "tirgus operators".
operatora sniegto informāciju par
tirdzniecībai
pieejamo
pārvades
sistēmas un starpvalstu savienojumu
jaudu Tirdzniecība ar atvasinātajiem
finanšu instrumentiem, kas saistīti ar
elektroenerģijas
pirkšanu
un
pārdošanu,
notiek
Finanšu
instrumentu tirgus likumā noteiktajā
kārtībā

6. Aizstāt 7 panta trešās daļas
pirmajā teikumā vārdu "birža" ar
vārdiem "tirgus operators".

. pants.
elektroenerģijas biržā

Darījumi

Tirgus
dalībnieki
darījumus,
kas
pārsniedz tirdzniecības apgabala ietvarus
un
ietver
fizisku
elektroenerģijas
pārvadīšanu, veic tikai elektroenerģijas
biržā Viena tirdzniecības apgabala
ietvaros darījumus, kas saistīti ar fizisku
elektroenerģijas
pārvadīšanu,
tirgus
dalībnieki var veikt gan elektroenerģijas
biržā, gan savstarpēji vienojoties

Neatbalstīts
Deputāts I.Līdaka
Papildināt 7 pantu ar otro
daļu šādā redakcijā:
„( ) Pašvaldība savu funkciju
izpildes nodrošināšanai var pirkt un
pārdod elektroenerģiju, kā arī
noslēgt vienošanos ar tās teritorijā
esošajiem saistītiem lietotājiem par
pilnvarojumu slēgt šādus darījumus
elektroenerģijas biržā ”
8.pants.
nodalīšana

Grāmatvedības

(1) Sistēmas
operators
nodala
energoapgādes
komersanta
iekšējo
grāmatvedību, sastādot bilanci, peļņas un
zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas
pārskatu
atsevišķi
par
katru
energoapgādes veidu
(2) Grāmatvedība ir nodalāma tādā pašā
veidā kā tad, ja katru no šā panta pirmajā
daļā
minētajām
darbībām
veiktu
atsevišķs, patstāvīgs komersants

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā
bilance, peļņas un zaudējumu
7. Aizstāt
panta trešajā daļā
aprēķins un naudas plūsmas pārskats vārdus "likumam "Par uzņēmumu
ir atvasināmi no sistēmas operatora gada pārskatiem"" ar vārdiem
gada pārskata, kas sastādīts atbilstoši "Gada pārskatu likumam"
likumam “Par uzņēmumu gada

7. Aizstāt
panta trešajā daļā
vārdus "likumam "Par uzņēmumu
gada pārskatiem"" ar vārdiem "Gada
pārskatu likumam"

pārskatiem”
9.pants. Grāmatvedības pārskatu
iesniegšana un publicēšana
( ) Šā likuma
pantā noteiktajā
kārtībā sastādīto bilanci, peļņas un
zaudējumu aprēķinu un naudas
8. Aizstāt
panta pirmajā
plūsmas pārskatu sistēmas operators daļā
vārdus
"likumā
"Par
iesniedz regulatoram ne vēlāk kā uzņēmumu gada pārskatiem"" ar
vienu mēnesi pēc gada pārskata vārdiem "Gada pārskatu likumā"
apstiprināšanas
likumā
“Par
uzņēmumu
gada
pārskatiem”
noteiktajā kārtībā

8. Aizstāt
panta pirmajā daļā
vārdus "likumā "Par uzņēmumu gada
pārskatiem"" ar vārdiem "Gada
pārskatu likumā"

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā
sistēmas operators nodrošina lietotājiem
publisku pieeju šā likuma
.pantā
noteiktajā kārtībā sastādītajai bilancei,
peļņas un zaudējumu aprēķinam, naudas
plūsmas pārskatam un citai finanšu
informācijai

Pārejas noteikumi
............................................
27. Regulators līdz
gada janvārim
izdod šā likuma
panta otrajā un
ceturtajā daļā un
panta otrajā un
trešajā daļā minētos normatīvos aktus

9. Papildināt
pārejas
noteikumus ar
punktu šādā
redakcijā:
"28. Ministru kabinets līdz
2013.gada
janvārim izdod šā
likuma 30. panta ceturtajā daļā
minētos noteikumus "
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Atbildīgā komisija
Izteikt likumprojekta 9.pantu
šādā redakcijā:
„9. Papildināt
pārejas
noteikumus ar
punktu šādā
redakcijā:
"28. Ministru kabinets līdz
2013.gada 1.oktobrim izdod šā
likuma 30. panta ceturtajā daļā
minētos noteikumus ””

Atbalstīts

9. Papildināt pārejas noteikumus
ar
punktu šādā redakcijā:
"28. Ministru
kabinets
līdz
2013.gada 1.oktobrim izdod šā
likuma 30. panta ceturtajā daļā
minētos noteikumus."

