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Pargrozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 

“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot 
elektroenerģiju koģenerācijā” 

 (saņemti ar vēstuli Nr. 451-1- 9530; 28.12.2017. plkst. 16.46) 
 
 
 “ Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija” (turpmāk LAEF) ir steigāiepazinusies  ar 
noteikumu grozījumu projektu. Vēstulē par atzinumu sniegšanu ministrija atsaucas uz 
ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra 2017.gada 30.oktobra ziņojumu “Par 
izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, 
saistībā ar masu medijos izskanējušajām bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu būt krāpušies ar 

atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā”
1
, kurā jau secinājumu daļā ir 

minēti iespējamie noteikumu grozījumu projekta punkti, tātad tie jau bija analizēti un tiem 
bija sagatavots projekts. Tātad ministrija šo projektu apstrādāja un analizēja vēl gandrīz 60 
dienas, taču pārējām institūcijām tiek pieprasīts šādu analīzi veikt 3 darba dienu laikā! Atsūtot 
dokumentu 28. decembrī, plkst. 16.46, un pieprasot par to sniegt atzinumu līdz 3.janvārim, 
ministrija, acīmredzot izrāda atklātu vēlmi virzīt attiecīgos noteikumu grozījumus sasteigti un 
bez pienācīgas izvērtēšanas. 

                                                           
1
 Ekonomika ministra 2017.gada 30.oktobra ziņojumā “Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un 

nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, saistībā ar masu medijos izskanējušajām bažām, ka vairāki 

uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā”, 

https://em.gov.lv/files/attachments/OIK_Zinojums_31.10.pdf 
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 “Ministru kabineta 
kārtības rullis” 117.punktu: “Steidzamības kārtību var piemērot tikai izņēmuma gadījumā, ja 
jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu seku 
iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, 
ekonomiskās vai drošības intereses. Iesniedzējam steidzamība jāpamato pēc būtības, norādot 
konkrētās nelabvēlīgās sekas. Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts iepriekš laikus zināma 
uzdevuma izpildes termiņa kavējums.”. Ekonomikas ministrija norāda, ka jautājuma 
steidzamība pamatota ar secinājumiem, kas iekļauti ekonomikas ministra 2017.gada 
30.oktobra ziņojumā “Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām 
izmaiņām normatīvajos aktos, saistībā ar masu medijos izskanējušām bažām, ka vairāki 
uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā”. 
Vēlamies uzsvērt, ka ekonomikas ministra ziņojumā norādīts uz iespējamām nepilnībām MK 
noteikumos Nr.221 un MK noteikumos Nr.262, normatīvo aktu piemērošanas problemātiku, 
tomēr nekas no ziņojumā minētā neattaisno sasteigtu MK grozījumu pieņemšanu, bez 
sabiedrības iesaistīšanas un noteikumu pienācīgas izvērtēšanas. 
 
 LAEF vēlas uzsvērt, ka atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas attīstība ir veicināma, 
to atzīst gan Eiropas Parlaments, gan Enerģētiskā savienība aicinot samazināt administratīvos 
šķēršļus pašražošanas jaudas palielināšanai, vienkāršot atļaujas piešķiršanas procedūras un 
Pēdējo gadu laikā valsts īstenotās likumdošanas aktu izmaiņas ir vērstas uz atjaunojamās 
enerģijas nozares uzņēmumu darbības  ierobežošanu un nosacījumu pasliktināšanos, kas 
turklāt notiek haotiski un neprognozējami. 
 

Biedrība „Latvijas Atjaunojam ās enerģijas federācija” (turpm āk – LAEF) 
neatbalsta šos grozījumus, kas acīmredzot ir vērsti uz klaju v ēlmi izslēgt maksimāli 
daudz atjaunojamos resursus izmantojošo koģenerācijas staciju no obligātā iepirkuma. 
 

Vēlamies atgādināt, ka,lai novērstu atbalsta mehānisma radītā sloga uz 
elektroenerģijas lietotājiem pieaugumu, tas ir, obligātā iepirkuma komponentes nesamērīgu 
ietekmi uz elektroenerģijas kopējo cenu, kas attiecīgi mazinātu mājsaimniecību maksātspēju 
un uzņēmumu konkurētspēju, tad jau 2011. gadā MK noteikumu Nr.262 100. punktā un MK 
noteikumu Nr.221 70. punktā tika ietverts nosacījums, ka elektroenerģijas ražotāji nevar 
saņemt jaunas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai iegūt tiesības 
saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu līdz 2016. gada 1. janvārim, no 2014. 
gada 1. janvāra ieviesa subsidētās elektroenerģijas nodokli, kā arī pieņēma lēmumu saglabāt 
obligātā elektroenerģijas iepirkuma komponenti 2013. gada līmenī. Bet tajā pašā 
laikāLatvijai kā ES dalībvalstij Direktīvas 2009/28/EK prasības ir saistošas ar obligātiem 
mērķiem enerģijas galapatēriņā, nenosakot tieši, ar kādiem instrumentiem mērķis ir 
sasniedzams. 

 
Tieši tāpēc vēlamies norādīt, ka: 
 pirmk ārt  anotācijās ir nepieciešami atbalsta mehānisma sasniegtie rezultatīvie rādītāji 
Direktīvas 2009/28/EK noteiktā mērķa sasniegšanai. Līdz šim divās LR Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs (8.12.2017. un 
20.12.2017.) , kurās tika uzklausīts ministrs A. Ašeradens un Ekonomikas ministrijas ierēdņi 
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par no AER vai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma (arī garantētās 
maksas par uzstādīto elektrisko jaudu) īstenošanu un kontroli, neviens no viņiem nespēja 
atbildēt uz deputātu jautājumiem par rezultatīvajiem rādītājiem vismaz uz 2016. gada 
beigām; 
 otrkārt  vēl nerealizēto tiesību pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt 
garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu analīze un iespējama OIK pieauguma 
prognoze, šīs tiesības realizējot; 
treškārt , joprojām Latvijā tiek AER atbalsta sistēmas ietvaros atbalstīta fosilo resursu (dabas 
gāzes) TEC darbība. Ja Ekonomikas ministrija apgalvo, ka atbalsta mehānisma radītais slogs 
uz elektroenerģijas lietotājiem, jeb obligātā iepirkuma komponente ir ar nesamērīgu ietekmi 
uz elektroenerģijas kopējo cenu, tad tas ir primārais Ekonomikas ministrijas un valdības 
uzdevums, kas ir jārisina! 
 

Par grozījumu projektu (atzinums var mainīties, jo noteikumu projektu nav iespējams 
pienācīgi izvērtēt tik īsā termiņā): 

Ekonomikas ministra virzīta projekta redakcija LAEF viedoklis 

“35.1 Ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar 
kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības 
pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par 
koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu un 
paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas 
operatoram, ja komersants: 

35.11. neizpilda šo noteikumu 35., 72. vai 73.punktā 
minētos pienākumus vai neuzsāk elektroenerģijas 
ražošanu koģenerācijā termiņā, kāds noteikts 
lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot 
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma 
ietvaros.  

35.12. nesaņem sistēmas operatora atļauju pieslēgt 
sistēmai koģenerācijas elektrostaciju ar elektrisko 
jaudu, kas ir vismaz 50% no komersanta 
iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi 
lēmumu piešķirt tiesības pārdot saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, 
norādītās plānotās koģenerācijas elektrostacijas 
elektriskās jaudas termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar 
kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.  

 

 

 

Nav skaidrs, kāpēc 
nepieciešams351 2.punktā 
paredzētais 50% 
ierobežojums. Ekonomikas 
ministra 30.10.2017 ziņojumā 
figurēja minimālā ieviešamā 
jauda 20% apjomā no 
sākotnēji pieteiktās. Ņemot 
vērā ka ziņojumā uzsvars 
likts uz iespējami efektīvu 
lietderīgās siltumenerģijas 
izlietošanu tad uzskatām ka 
ieviešamā jauda ir primāri 
pakārtojama lietderīgās 
siltumenerģijas patēriņa 
apjomam un nav 
ierobežojama. Vēršam 
uzmanību, ka nav skaidrs kā 
prasība ietekmē koģenerācijas 
stacijas, kurām lēmumā 
noteiktais termiņš iestājies un 
kuras uzsākušas 
elektroenerģijas ražošanu 
koģenerācijā. 

Ņemot vērā augstāk minēto 
uzskatām ka minēto punktu 
nepieciešams svītrot. 
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35.13. nenoslēdz šo noteikumu 24. punktā minēto 
līgumu ar tirgotāju vai tas nestājas spēkā triju 
mēnešu laikā pēc šo noteikumu 72. vai 73. punktā, 
vai lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot 
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma 
ietvaros, noteiktā termiņa elektroenerģijas 
ražošanas koģenerācijā uzsākšanai iestāšanās.” 

 

Nepiekrītam 351 3.punktā 
noteiktajam triju mēnešu 
termiņam. Lūdzam minēto  
punktu svītrot jo šāda prasība 
pēc būtības ir nesamērīga un 
nepamatota.  

35.3 Šo noteikumu 35.2 punktā minēto 
lēmumu ministrija pieņem, ja saskaņā ar šo 
noteikumu 35.2 punktā minēto formulu aprēķinātais 
lielums ir mazāks par komersantam noteikto no 
koģenerācijas elektrostacijas kalendāra gadā 
obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās 
elektroenerģijas apjomu (MWh).” 

 

Nepieciešams skaidrojums, jo 
35.2 punkts runā par uzstādīto 
jaudu, bet šeit tiek minētas 
MWh.  

Vēršam uzmanību, ka ir 
iespējama situācija, kad ar 

mazāku uzstādīto jaudu, bet 
vairāk darba stundām gadā 

var sasniegt  paredzēto 
obligātā iepirkuma ietvaros 
iepērkamās elektroenerģijas 

apjomu 

1. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā: 
 “42. Šo noteikumu 40. punktā minētajam 

pārskatam pievieno neatkarīga akreditēta auditora 
ziņojumu, pārskata periodā spēkā esoša lietderīgās 
siltumenerģijas pārdošanas līguma kopiju, 
regulatora lēmuma kopiju par siltumenerģijas 
tarifu , dokumentu kopijas, kas apliecina ikmēneša 
pārdotās siltumenerģijas daudzumu un cenu, 
metodikas aprakstu un aprēķina piemēru par 
izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu, 
sarakstu ar šo noteikumu 26.1. un 26.2. 
apakšpunktā minēto mērierīču numuriem un 
verifikācijas termiņiem, šo noteikumu 26.3. 
apakšpunktā minēto mēraparātu vai mērlīdzekļu 
sistēmu uzskaitījumu un darbības aprakstu un 
paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā veiktajām 
izmaiņām koģenerācijas elektrostacijā, cita starpā 
norādot koģenerācijas elektrostacijas elementus, 
kurus skar attiecīgās izmaiņas.” 

 

Aiz vārdiem : siltumenerģijas 
tarifu ir nepieciešama 

piezīme – ja nepieciešams; 
Nepieciešams skaidrojums 

par - metodikas aprakstu, jo 
līdz šim tāds termins nekur 

nav atrunāts. 

Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:  
 “44. Ministrija triju mēnešu laikā 

Nepieciešama piezīme aiz 
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pēc šo noteikumu 40.punktā minētā 
pārskata saņemšanas izvērtē koģenerācijas 
elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 6. 
vai 10. punktā noteiktajiem efektivitātes 
kritērijiem un pašpatēri ņa 
nodrošināšanu saskaņā ar šo noteikumu 
prasībām. Ja koģenerācijas elektrostacija 
neatbilst šo noteikumu 6. vai 10. punktā 
noteiktajiem efektivitātes kritērijiem vai 
tās obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās 
elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar 
saražotās elektroenerģijas apjomu, 
ministrija nosūta komersantam 
brīdinājumu par koģenerācijas 
elektrostacijas neatbilstību un iespēju 
zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma 
ietvaros vai saņemt maksu par 
koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto 
elektrisko jaudu.” 
 

vārdiem: pašpatēriņa 
nodrošināšana un 
elektroenerģijas apjomu – 
attiecināms pēc šo 
noteikumu 90. punktā 
minētā pārejas perioda 
beigām. 

16.Izteikt 44.1 punktu šādā redakcijā: 

 “44.1 Ministrija, lai pārliecinātos par šo 
noteikumu 40.punktā minētajā pārskatā sniegtās 
informācijas par koģenerācijas elektrostacijas 
atbilstību šo noteikumu prasībām, ir tiesīga 
pieprasīt komersantam iesniegt papildu informāciju 
un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 
dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma 
saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju. Ja 
pārskatā sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu 
prasībām, ministrija nosūta komersantam 
brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot 
koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā 
iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par 
koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko 
jaudu.” 

 

Aiz skaitļa 10 iekļaut vārdu – 
darba. 

17.  Papildināt noteikumus ar 44.2, 44.3 
un 44.4 punktu šādā redakcijā: 

 “44.2 Ministrija reizi pusgadā 
pārliecinās par komersanta Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu, nodevu vai citu 

Jau esošajā  MK221 
noteikumu redakcijā ir norāde 
par nodokļu nomaksas 
nepieciešamību.  

Taču ir jāvērtē, ka VID  ļoti 
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obligāto maksājumu valsts budžetā parādu 
neesamību. Ja ministrija konstatē, ka komersantam 
ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu 
valsts budžetā parāds, kas lielāks par 150 euro, 
ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par 
iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai 
saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu. 

bieži pat 2-3 mēnešu garumā 
vērtē uzņēmumu nodokļu 
pārmaksas un to novirzīšanu 
citu šā uzņēmuma nodokļu 
nomaksai. Tāpēc ir reālas 
situācijas, kad kādam 
uzņēmumam ir viena nodokļa 
pārmaksa un cita nodokļa 
parāds.  Tāpēc nodokļu 
parāda neesamība ir jāvērtē 
vismaz 2-3 mēnešu griezumā. 
Piedāvajam redakciju: “Ja 
ministrija konstatē, ka 
komersantam ilgāk par 3 
mēnešiem ir nodokļu, nodevu 
vai citu obligāto maksājumu 
valsts budžetā parāds, kas 
lielāks par 150 euro, 
ministrija nosūta 
komersantam 
brīdinājumu……” 

44.4 Ja tirgotāja rīcībā ir informācija par 
iespējamu koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību 
normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to 
informē ministriju. Lai pārliecinātos par 
koģenerācijas elektrostacijas atbilstību, ministrija ir 
tiesīga pieprasīt komersantam iesniegt papildu 
informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir 
pienākums 10 dienu laikā pēc ministrijas 
pieprasījuma saņemšanas iesniegt prasīto 
informāciju.” 

Aiz skaitļa 10 iekļaut vārdu – 
darba. 

19.  Izteikt 45.1 un 45.2 punktu šādā 
redakcijā: 

 “45.1 Ministrija var izveidot 
kontroles grupu, kas ir tiesīga pārbaudīt 
koģenerācijas elektrostacijas atbilstību normatīvo 
aktu prasībām un ministrijai iesniegtās informācijas 
ticamību. Komersantam ir pienākums nodrošināt 
kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas 
elektrostacijai. Pārbaudes ietvaros kontroles grupa 
pieprasa komersantam pārbaudes īstenošanai 
nepieciešamo informāciju. Kontroles grupai 
nepieciešamo informāciju 45.9 punktā minētā 
pārbaudes akta sagatavošanai komersants var 

Ir nepieciešams precizēt, 
kādu informāciju ir jāiesniedz 
šajā termiņā. 

Ir jāņem vērā, ka:  

- Iestādes izziņas 
sagatavo 30 dienu 
laikā, 

- Valstī noteiktais 
darbinieku 
atvaļinājums ir 20 
darba dienas un pastāv 
iespēja, ka kāds no 
atbildīgajiem 
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iesniegt ministrijā septiņu dienu laikā pēc kontroles 
grupas veiktās pārbaudes. 

darbiniekiem atrodas 
atvaļinājumā 

Priekšlikums – termiņu 
noteikt 40 dienas vai 30 darba 
dienas 

45.2 3. koģenerācijas elektrostacijā netiek 
nodrošināts saražotās elektroenerģijas pašpatēriņš 
saskaņā ar šo noteikumu prasībām; 

 

Nepieciešama piezīme aiz 
vārdiem: noteikumu 
prasībām– attiecināms pēc 
šo noteikumu 90. punktā 
minētā pārejas perioda 
beigām. 

“45.3 Ja ministrija pēc kontroles grupas 
apsekojuma konstatē, ka koģenerācijas 
elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai 
kurināmais neatbilst iesniegumā, uz kura pamata 
ministrija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības 
pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma 
ietvaros norādītajai informācijai, vai koģenerācijas 
elektrostacijā nav paredzēta saražotās 
siltumenerģijas nodošana lietderīgas siltumenerģijas 
lietotājam, ministrija mēneša laikā pēc 45.9 punktā 
minētā pārbaudes akta saņemšanas no komersanta 
pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam 
piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai 
saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo 
komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.  

 

Katra atsevišķā situācija ir 
atšķirīga un tai jāveic 
objektīva analīze, tāpēc 
komersantam ir jābūt 
tiesībām sniegt 
paskaidrojumus. Grozījumu 
projektā tāda iespēja nav 
iekļauta. 

45.6 Ministrija, veicot plānoto pārbaudi, 
brīdina komersantu par plānotās kontroles 
veikšanas datumu. Ministrija plānotās kontroles 
veikšanas datumu nosaka vismaz tr īs darba dienas 
pēc informācijas nosūtīšanas uz 45.4 punktā minēto 
elektronisko adresi. Ministrija minēto brīdinājumu 
nosūta arī uz komersanta juridisko adresi. Ja 
ministrijas noteiktajā datumā komersants nevar 
nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt 
koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, ministrija 
atkārtoti nosaka kontroles veikšanas datumu, kas 
nav vēlāks kā 10 dienas pēc sākotnēji noteiktā 
datuma.  

Komersantam ir jādod iespēja 
un samērīgs laiks, lai 
nodrošinātu apkopot visu 
nepieciešamo dokumentāciju. 

Valstī noteiktais darbinieku 
atvaļinājums ir 20 darba 
dienas un pastāv iespēja, ka 
kāds no atbildīgajiem 
darbiniekiem atrodas 
atvaļinājumā. 

Priekšlikums – termiņu 
noteikt vismaz 20 darba 
dienas 
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45.7 Ja kontroles grupai, ierodoties 

koģenerācijas elektrostacijā bez iepriekšēja 
brīdinājuma, komersants nevar nodrošināt kontroles 
grupai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas 
pārbaudi, kontroles grupa ne vēlāk kā 10 dienas pēc 
pirmās kontroles grupas ierašanās koģenerācijas 
elektrostacijā atkārtoti ierodas koģenerācijas 
elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi. 

Valstī noteiktais darbinieku 
atvaļinājums ir 20 darba 
dienas un pastāv iespēja, ka 
kāds no atbildīgajiem 
darbiniekiem atrodas 
atvaļinājumā. 

Priekšlikums – termiņu 
noteikt vismaz 20 darba 
dienas 

45.8 Ja komersants saskaņā ar šo noteikumu 
45.6  un 45.7 punktu atkārtoti nenodrošina 
kontroles grupai iespēju veikt koģenerācijas 
elektrostacijas pārbaudi, ministrija mēneša laikā pēc 
atkārtoti noteiktā kontroles veikšanas datuma 
pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam 
piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai 
saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo 
komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram. 

Papildināt tekstu ar vārdiem 
“Ja komersants bez objektīva 
attaisnojuma….  

 

Jo tam var būt dažādi 
objektīvi iemesli: smaga 
slimība, ilgstoša uzturēšanās 
ārzemēs u.c. 

45.9 Ministrija pēc kontroles grupas 
pārbaudes veikšanas sagatavo pārbaudes aktu un 
nosūta komersantam. Pārbaudes aktā norādīts 
kontroles grupas konstatētais par koģenerācijas 
elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām 
un komersanta sniegtie paskaidrojumi. Komersanta 
paraksttiesīgā persona un persona, kas bijusi klāt 
pārbaudes laikā, paraksta pārbaudes aktu un septiņu 
dienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta ministrijai. 

Piedāvājam redakciju: 
Komersanta paraksttiesīgā 
persona un persona, kas bijusi 
klāt pārbaudes laikā, paraksta 
pārbaudes aktu un septiņu 
darba dienu laikā pēc tā 
saņemšanas nosūta 
ministrijai. 

45.10 Trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu 
44. punktā minētā brīdinājuma par pašpatēri ņa 
neatbilstību, kā arī pēc šo noteikumu 44.1 punktā, 
45.2 3. vai 45.2 5. apakšpunktā minētā brīdinājuma 
saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības 
pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā 
iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis tiesības saņemt 
maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto 
elektrisko jaudu, jāatjauno koģenerācijas 
elektrostacijas atbilstība  attiecīgajiem 
krit ērijiem un j āiesniedz ministrijā pārskats par 
minēto laikposmuatbilstoši šo noteikumu 5. 

Nepieciešama piezīme aiz 
vārdiem: pašpatēriņa 
neatbilstību– attiecināms pēc 
šo noteikumu 90. punktā 
minētā pārejas perioda 
beigām. 

Nav saprotams, kā var 
atjaunot atbilstību? 

Kas ir minētais laikposms? 
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pielikumā noteiktajai veidlapai.” 
 
46.2 Viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 

44.2 punktā, 45.2 2. un 45.2 4. apakšpunktā minētā 
brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis 
tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis tiesības 
saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina koģenerācijas 
elektrostacijas un komersanta atbilstību 
attiecīgajiem kritērijiemun iesniedz ministrijā 
attiecīgu apliecinājumu.” 

 

44.2 nepieciešams pārlikt 
vismaz uz 3 mēnešiem, jo 
Valsts ieņēmumu dienestā 
bieži ir situācija, kurā VID 
kavējas ar nodokļu pārmaksas 
novirzīšanu un uzņēmums 
kādu brīdi kļūst par virtuālu 
parādnieku. 

45.2.4. nepieciešams pārnest 
uz vismaz 3 mēnešu 
novēršanas laiku, jo, 
piemēram: ja ir nepieciešams 
uzstādīt jaunus skaitītājus jeb 
veikt parbūvi, tas var aizņemt 
3 mēnešus. 

Papildināt noteikumus ar 46.3 punktu šādā 
redakcijā:  

 “46.3 Ja ministrija iepriekšējo piecu gadu 
laikā ir nosūtījusi trīs brīdinājumus komersantam 
saskaņā ar šo noteikumu 44., 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 
vai 45.2 punktu un ministrija konstatē komersanta 
vai tā koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību 
kādam no šo noteikumu 44., 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 vai 
45.2 punktā minētajiem kritērijiem, ministrija, 
mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas 
komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā 
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 
vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo 
komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.” 

 
 

Iekļaut brīdinājumu uzskaitē 
nodokļus nav adekvāti, jo 
VID bieži ir situācija, kurā 
tieši VID kavējas ar nodokļu 
pārmaksas novirzīšanu un 
uzņēmums kādu brīdi kļūst 
par virtuālu parādnieku. 
Priekšlikums izņemt punktu 
par nodokļiem. Nav 
adekvātas sankcijas 44.3 un 
44.4 jo šie punkti ir pārāk 
plaši. 

Nepieciešams skaidrojums, 
kas notiek, ja ministrija izsūta 
brīdinājumu, bet komersants 
sniedz paskaidrojumu, kas 
ministriju apmierina, tad šādu 
brīdinājumu ir jāatceļ! 

Mūsuprāt nav pieņemami, ja 
pēc tam, kad komersants ir 
novērsis uzrādītos trūkumus, 
tam veltījis laika un naudas 
resursus, pēc tam viņu 
vienalga sodīt, pie kam ar 
visaugstāko sodu – iznīcinot 
uzņēmējdarbību. 
Priekšlikums ir šo punktu 
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svītrot vispār!!! 

Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā 
redakcijā:  

“47.1 Ja komersants šo noteikumu 45.10 vai 46. 
punktā minētajā periodā nevar nodrošināt noteikto 
kritēriju izpildi, tas piecu darba dienu laikā pēc 
brīdinājuma saņemšanas informē ministriju, 
tirgotāju un sistēmas operatoru par koģenerācijas 
elektrostacijas neatbilstību. Tirgotājs nākamajā 
darba dienā pēc komersanta paziņojuma 
saņemšanas aptur elektroenerģijas iepirkumu 
obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes 
maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai. 
Komersants pēc atbilstības nodrošināšanas šo 
noteikumu 45.10  vai 46. punktā minētajiem 
kritērijiem iesniedz apliecinājumu ministrijai un 
tirgotājam. Tirgotājs nākamajā darba dienā pēc 
komersanta apliecinājuma saņemšanas atsāk 
elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma 
ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu 
koģenerācijas elektrostacijai. Ja komersants šo 
noteikumu 45.10punktā noteiktajā periodā pēc šo 
noteikumu 45.10punktā minētā pārskata 
iesniegšanas vai šo noteikumu 46. punktā noteiktajā 
periodā pēc šo noteikumu 46. punktā minētā 
pārskata iesniegšanas, izņemot periodu, kurā 
tirgotājs ir apturējis elektroenerģijas iepirkumu 
obligātā iepirkuma ietvaros un jaudas komponentes 
maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai, nav 
ievērojis koģenerācijas elektrostacijas atbilstību 
attiecīgajiem kritērijiem, ministrija pieņem šo 
noteikumu 47. punktā minēto lēmumu.” 
 

Punkts 45.10 ietver arī 
pašpatēriņu. Nepieciešams 
skaidri definēt, ka 
pašpatēriņam ir pārejas 
periods. 

Papildināt noteikumus ar 90., 91., 92., 93., 
94. un 95.punktu šādā redakcijā: 

“90. Šo noteikumu 29.4. apakšpunktu un 
32.1 punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju. 

 

Pārejas periodam ir jāatiecās 
arī uz 44., 45..2.3 un 45.10 
punktā minētajiem 
pašpatēriņa jautājumiem. 

 
 “Latvijas atjaunojam ās enerģijas federācija” aicina: 

1) neatbalstītMK noteikumu groz ījumu projektupied āvāto redakciju; 
2)piešķirt vismaz viena mēneša periodu noteikumu projekta pienācīgai 

izvērt ēšanai, jo sasteigtai grozījumu pieņemšanai nav nekāda pamata; 
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3) sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, uz kuru tiktu uzaicināta arī biedrība 
“Latvijas atjaunojam ās enerģijas federācija”; 

4) Uzaicināt Latvijas atjaunojamās enerģijas federāciju uz Ministru kabineta 
2018.gada 9.janvāra sēdi, kuras darba kārt ībā plānots iekļaut MK noteikumu projekta 
izskatīšanu. 
 
Ar cieņu, 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas  
Valdes priekšsēdētājs     Jānis Irbe 


