
Priekšlikumi likumprojektam „ Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” 

2.lasījumam (Nr.453/Lp11)

 

Ierosinu Likumprojekta „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (Nr.453/Lp11) 
2.lasījumam veikt sekojošas izmaiņas:

Izteikt 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 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 nodevis vairāk elektroenerģijas nekā 
izlietojis, attiecīgo elektroenerģijas apjomu ieskaita nākamajā patērētās elektroenerģijas 
norēķinu periodā.  Elektroenerģijas  neto norēķinu sistēmas aprēķina  periods  ir  viens 
kalendāra mēnesis. 

(2) 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:

1) 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 
400 voltu un kopējā darba strāva vienfāzes vai trīsfāzu pieslēgumā nepārsniedz 50 kW 
(kilovatu).

(3) 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.

(4)  Kārtību,  kādā fiziska  vai  juridiska persona vienojas ar sadales  sistēmas 
operatoru  par  elektroenerģijas  neto  norēķinu  sistēmas  piemērošanu  un  sistēmas 
piemērošanas kārtību, nosaka Ministru kabinets."

 R.Vējonis



Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 

Priekšlikums uz 2.lasījumu

 Izteikt 30.1 pantu šādā redakcijā:

30.1 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 nodevis vairāk elektroenerģijas nekā 
izlietojis, attiecīgo elektroenerģijas apjomu ieskaita nākamajā patērētās elektroenerģijas 
norēķinu periodā.  Elektroenerģijas  neto norēķinu sistēmas aprēķina  periods  ir  viens 
kalendāra mēnesis. 

(2) 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:

1) 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 
400 voltu un kopējā darba strāva vienfāzes vai trīsfāzu pieslēgumā nepārsniedz 50 kW 
(kilovatu).

(3) 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.

 

(4)  Kārtību,  kādā fiziska  vai  juridiska persona vienojas ar sadales  sistēmas 
operatoru  par  elektroenerģijas  neto  norēķinu  sistēmas  piemērošanu  un  sistēmas 
piemērošanas kārtību, nosaka Ministru kabinets."

K.Olšteins



Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 95.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu 
iesniedzu priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” 
(Nr.453/Lp11).

1.  Aizstāt  1.panta  otrās  daļas  1.3 punkta  otrajā  teikumā  vārdus 
„elektroenerģijas sistēmas operators” ar vārdu „pašvaldība”;

2. Papildināt 1.panta otro daļā daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

„111)  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 neto norēķinu sistēmu;”;

3. Papildināt 1.panta otro daļā daļu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

„211)  universālā pakalpojuma saņēmēji  – mājsaimniecību lietotāji  un mazie 
uzņēmumi,  kuros  strādā  mazāk  nekā  50 darbinieki  un  kuru gada  apgrozījums  vai 
bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro gadā;”.

4. Izteikt 30.¹ panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

„(1)  Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma ir maksājumu kārtība par patērēto 
un saražoto elektroenerģiju, kuras ietvaros sadales sistēmas operators  veic ieskaitu un 
apmaksu  par  elektroenerģijas  neto  norēķinu  sistēmas  lietotāja  izlietoto  un  saražoto 
elektroenerģiju,  kas  nodota  sadales  sistēmas  operatora  tīklā.  Ja  pēc  aprēķina 
Elektroenerģijas  neto  norēķinu  sistēmas lietotājs  elektroenerģijas  sadales  sistēmas 
operatora  tīklā  ir  nodevis  vairāk  elektroenerģijas  nekā  patērējis,  sadales  sistēmas 
operators kompensē šo elektroenerģijas apjomu.”

„(2)  Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas lietotāji, 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:

1)  elektroenerģijas  neto  norēķinu  sistēmas  lietotājs  ar  sadales  sistēmas 
operatoru  ir  noslēdzis  rakstveida  vienošanos  par  elektroenerģijas  neto  norēķinu 
sistēmas piemērošanu;

2)  elektroenerģijas  neto  norēķinu  sistēmas  lietotājs  ražo  elektroenerģiju, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus;

3) elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas lietotājs saražo elektroenerģiju patērē 
un ražo elektroenerģiju viena sistēmas pieslēguma ietvaros;

4)  elektroenerģijas  neto  norēķinu  sistēmas  lietotājam  ir  viena  vai  vairākas 
atjaunojamās  elektroenerģijas  ražošanas  iekārtas,  kuru  kopējā  nominālā  jauda 
nepārsniedz 50 kW.



(3)  Reizi  kalendārajā  gadā tiek pārskatīta attiecība starp elektroenerģijas neto 
norēķinu sistēmas  lietotāja no sistēmas saņemto un sistēmā nodoto elektroenerģijas 
apjomu. Elektroenerģiju,  kas  pārsniedz  elektroenerģijas  neto  norēķinu  sistēmas 
lietotāja patēriņu, sadales sistēmas operatora nopērk par vienošanās cenu.”

5. Izslēgt 30.¹ panta ceturto daļu.

6.  Izslēgt  33.panta  trešās  daļās  pirmajā  teikumā  vārdus  „vai  –  ja  saņemta 
regulatora atļauja – publiskais tirgotājs”.

7.  Aizstāt  37.1 panta  trešās  daļas  pirmajā  teikumā  vārdus  „elektroenerģijas 
tirgus operators” ar vārdu „regulators”.

8. Papildināt 37.3 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2)  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.”

9. Izteikt pārejas noteikumu ar 28.punktu šādā redakcijā:

„28. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.aprīlim nosaka 30.1 panta pirmajā un 
trešajā  daļā  minēto  kārtību,  kādā  sadales  sistēmas  operators  kompensē  saražoto 
elektroenerģiju un vienojas par saražotās elektroenerģijas cenu, kā arī par saražotajai 
un patērētai elektroenerģijai nepiemēro norēķinus par saņemtajiem sadales sistēmas 
pakalpojumiem.”

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:

„29. Grozījums  šā  likuma  33.panta  trešajā  daļā  stājas  spēkā  2013.gada 
1.septembrī.”

I.Līdaka


