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Par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 

“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, un cenu noteikšanas kārt ību” 

 
(saņemti ar vēstuli Nr. 2.3.3.8-1/2018/2 ; 4.01.2018. plkst. 9.59) 

 
 
 “ Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija” (turpmāk LAEF) ir steigā iepazinusies  ar 
noteikumu grozījumu projektu.  
 Steiga ar MK noteikumu Nr. 262 grozījumiem nav saprotama pēc būtības, jo masu 
informācijas līdzekļos izplatītās baumas par it kā blēdībam nekādā veidā nebija saistītas ar 
stacijām, kas strādā pēc šiem noteikumiem. 
 20. decembrī Ekonomikas ministrija ziņoja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas komisijai par plānotajām darbībām, kur citā starpā ir minēts, ka  tiks 
veikts OIK sistēmas izvērt ējuma pētījums par atbilstību sabiedrības interesēm, tiks 
veikts Ekonomikas ministrijas audits par lēmumu pieņemšanas procesa atbilstības 
izvērt ējumu, ministrija sadarb ībā ar SPRK, BVKB un EPT 2018. gada pirmajā pusē 
veiks OIK saņēmēju sistēmiskā audita risinājumu izstrādi, kur tiks noteikta iespējamo 
risku identific ēšana un ieteikumi normatīvo aktu regulējumam. Ja tas viss jau būtu 
veikts un saņemti vērt ējami rezultāti, tad būtu saprotama šādu kārt ējo grozījumu 
virz īšana, bet šajā gadījumā tas tā nav ! 

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 



 

2 

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.” 
 
 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. 
 

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 
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 
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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 

  

53.3. elektrostaciju aprīko ar mēraparātu vai 
mērlīdzekļu sistēmu, kas nodrošina 
koģenerācijas iekārtā un citās siltumenerģijas 
ražošanas iekārtās katra patērētā kurināmā 
atsevišķu uzskaiti.” 
53.11. saražotās elektroenerģijas, 
siltumenerģijas un kurināmā uzskaiti ne retāk 
kā reizi dienā. Uzskaites dati tiek uzglabāti ne 
mazāk kā piecus gadus pēc kārtējā kalendārā 
gada beigām; 

Atbilstoši spēkā esošajiem MK 262 nav 
bijusi vajadzība uzskaitīt kurināmo ar 
atsevišķām mērierīcēm (acīmredzot, biogāzi 
vai biomasu), lai noteiktu elektrostacijas 
atbilstību MK 262 t.sk. noteikti efektīvi 
izlietot siltumenerģiju. MK 262 
papildināšana ar projektā iekļauto 53.3. 
punktu neveicinās minēto noteikumu 
grozījumu mērķa sasniegšanu, bet radīs 
papildus finansiālo un administratīvo slogu 
Komersantiem. 
Vienīgie Komersanti, kuriem līdz šim, 
acīmredzot, ir bijis jābūt uzstādītām 
kurināmā mērierīcēm ir komersanti, kuri 
atbilstoši MK noteikumu 6.punktam izmanto 
vairākus kurināmā veidus elektroenerģijas 
ražošanai.  
Ja kurināmā uzskaite ir nepieciešama 
statistikai vai citai uzskaitei, tad daudz lētāk 
ir izmantot aprēķina metodes. 
Koksnes šķeldas precīzu diennakts patēriņu 
ir iespējams noteikt tikai aprēķinu ceļā, 
pamatojoties uz ilgākā laika periodā (parasti 
mēnesis) veiktiem kurināmā atlikumu 
mērījumiem, piegāžu apjomiem, 
laboratorijas datiem par siltumspēju un 
datiem par saražoto siltumenerģiju. Patēriņa 
uzskaitei ber.m3 nav nozīmes, ja iepirkums 
un kurināmā bilances aprēķins tiek veikts 
MWh. 

Priekšlikums: Neiekļaut 53.3. un 
53.1.1. punktu 
 

“56.1 Tirgotājs no elektrostacijas, kas ir 
saņēmusi tiesības pārdot no atjaunojamiem 

Ražotnes, kuras bija plānojušas strādāt pēc 
likuma nosacījumiem, nebija paredzējušas 
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energoresursiem saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros, iepērk tikai 
saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas 
atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas 
elektrostacijas vajadzībām un elektrostacijas 
darbības nodrošināšanai nepieciešamo 
tehnoloģisko iekārtu un būvju kopuma 
vajadzībām. Ja elektrostacijai ir vairāki 
pieslēgumi sistēmas operatora tīklam, 
elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc 
izlietošanas elektrostacijas vajadzībām un 
darbības nodrošināšanai, sistēmas operators 
katrā stundā aprēķina, atskaitot no tīklā 
nodotās elektroenerģijas apjoma citā 
pieslēguma vietā patērēto elektroenerģijas 
apjomu.” 

iespēju Sistēmas Operatoram uzlikt savus 
mēraparātus. Lai pārbūvētu jāveic lielas 
investīcijas. Kāda ir vienošanās ar Sistēmas 
Operatoru, jo viņi atsaucoties uz 
regulējumiem, var pieprasīt izvilkt 
skaitītājus pie zemes robežas – ļoti dārgi ir 
rekonstruēt 20kV daļu, slēgiekārtu pārbūvi, 
kabeļu pārrakšanu cauri asfaltētai teritorijai 
lavierējot cauri esošajiem inženiertīkliem un 
ēkām.   

Caur koģenerācijas stacijām ir izveidoti 
pieslēgumi uz apakš lietotajiem, šajā 
gadījumā Sistēmas Operatoram atkal var 
paprasīt izvilkt visus skaitītājus pie 
zemes/teritorijas robežas. 

Jādod iespēja patērētājam/ražotājam 
piedāvāt savu pašpatēriņa aprēķina moduli 
(to saskaņojot ar SPRK, piemēram) 

 
59.1 Komersantam jānodrošina, ka vismaz 50 
% no koģenerācijas procesā saražotā 
siltumenerģijas daudzuma, kas paliek pāri no 
tā izmantošanas elektrostacijas vajadzībām, 
tiek izmantota efektīvi. 

Komersanti izvēloties vietu elektroenerģijas 
ražošanai no atjaunojamajiem resursiem 
nevarēja paredzēt, ka nākotnē būs 
nepieciešams atrast iekārtu, ēku vai 
patērētāju, kuram nodot saražoto 
siltumenerģiju. Vairākos gadījumos ir 
vienkārši ekonomiski nepamatoti izbūvēt 
infrastruktūru siltumenerģijas efektīvai 
izlietošanai. Kopumā šāda siltuma 
pārdošana var komersantam un 
tautsaimniecībai kopumā nest zaudējumus. 
Piedevām, atsevišķas elektrostacijas 
saskaras ar būvniecības vai 
inženierkomunikāciju izbūves 
ierobežojumiem, kas neļauj izpildīt šo 
ierosināto prasību. 
 
Priekšlikums: dzēst 59. 1  punktu un ar to 
saistītos punktus. 
Alternatīvs priekšlikums: Komersantam ir 
jāiesniedz argumentēts pamatojums par 50% 
saražotās siltumenerģijas izmantošanas 
neiespējamību vai aprēķini par tā 
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izmantošanas nerentabilitāti. 
60.1. Pārskatā sniegtos datus par tīklā 

nodoto un pirkto elektroenerģiju apliecina 
sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, 
kuras elektrotīkliem elektrostacija ir 
pieslēgta. Pārskatā sniegtos datus par 
biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību 
- saražoto elektroenerģiju, elektrostacijā 
patērēto elektroenerģiju, izmantoto 
elektrostacijas tehnoloģiju, kopējo uzstādīto 
elektrisko un siltuma jaudu, atbilstību šo 
noteikumu 5.pielikuma II.sadaļā noteiktajiem 
2., 5. un 8.kvalitātes vērtēšanas kritērijam, 
datus par saražoto siltumenerģiju, efektīvi 
izlietoto siltumenerģiju un patērēto kurināmo 
-apstiprina neatkarīgs akreditēts auditors, 
norādot, ka elektrostacija atbilst minētajiem 
kritērijiem vai norādot par konkrētu kritēriju 
neatbilstību. Vienlaikus neatkarīgs akreditēts 
auditors sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj 
detalizētu informāciju par biomasas vai 
biogāzes elektrostacijas gada pārskatā 
sniegtās informācijas atbilstību un 
pamatotību, kā arī veiktajām darbībām un 
pārbaudītajiem dokumentiem, lai par to 
pārliecinātos. 
 

Ir jāprecizē, ka piesakoties iepirkumam katrs 
uzņēmums tika vērtēts pēc 5.pielikuma 
II.sadaļā noteiktajiem kvalitātes vērtēšanas 
kritērijiem.  
 
Tas nozīmē, ka atbilstība šiem kritērijiem ir 
jāvērtē specifiski katram konkrētajam 
gadījumam.  
 
Vērtējot 8 kvalitātes vērtēšanas kritēriju ir 
jānosaka, ka ir pieļaujama neatbilstība, ja 
uzņēmējs minētās izejvielas ir sācis pielietot 
plašākā apjomā nekā bija sākotnēji noteicis 
savā iesniegumā. Tas apliecina vides 
aizsardzības kritēriju paaugstināšanu.  

“60.1 Ministrija, lai pārliecinātos par 
šo noteikumu 60.punktā minētajā pārskatā 
sniegtās informācijas 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 
no atjaunojamiem energoresursiem saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 
vai saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto 
elektrisko jaudu. 

Noteikumu projektā iekļautās izmaiņas ir 
nozīmīgas un tāpēc sākuma periodā var 
gadīties, ka dažādu pārpratumu dēļ pārskatos 
var būt atrodamas kādas nepilnības.  
 
Priekšlikums pirmajos gados pielietot 
sekojošu redakciju:  “Komersantam ir 
pienākums 10  darba dienu laikā pēc 
ministrijas pieprasījuma saņemšanas…” 

60.2 Ministrija reizi pusgadā 
pārliecinās par komersanta Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu, nodevu vai 

Brīdinājums par 150 euro parādu nav 
adekvāts.  
VID bieži kavējas ar nodokļu pārmaksas 
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citu 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 no atjaunojamiem 
energoresursiem saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu 
par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.” 

novirzīšanu  citiem nodokļiem. Tāpēc 
būtujārunā par visu nodokļu summu nevis 
kādu konkrētu vienu nodokli. 
Ir nepieciešams precizēt: “Ja ministrija 
konstatē, ka komersantam ir nodokļu, 
nodevu vai citu obligāto maksājumu valsts 
budžetā parāds, kas kopējā summā ir  lielāks 
par 150 euro, ministrija pieprasa 
komersantam sniegt paskaidrojumu par 
nodokļu parāda esamību vai neesamību. Ja 
komersants pierāda, ka parāda pēc būtības 
nav, tad ministrija brīdinājumu nesūta. 
Pretējā gadījumā ministrija nosūta 
komersantam brīdinājumu par iespēju 
zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem 
energoresursiem saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt 
maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko 
jaudu.” 

“60.4 Ministrija var izveidot kontroles 
grupu, kas ir tiesīga  pārbaudīt elektrostacijas 
atbilstību normatīvo aktu prasībām un 
ministrijai iesniegtās informācijas ticamību. 
Komersantam ir pienākums nodrošināt 
kontroles grupai piekļuvi elektrostacijai. 
Pārbaudes ietvaros kontroles grupa pieprasa 
komersantam uzraudzības īstenošanai 
nepieciešamo informāciju. Kontroles grupai 
nepieciešamo informāciju 60.4 6.apakšpunktā 
minētā pārbaudes akta sagatavošanai 
komersants var iesniegt ministrijā septiņu 
dienu laikā pēc kontroles grupas veiktās 
pārbaudes. 

Šeit un citur:  jebkurai komersanta 
paraksttiesīgās personas un personas, kas ir 
saziņā ar Ekonomikas ministrijas atbildei ir 
jādod vismaz 20 darba dienas vai jāpieļauj 
izņēmumi, ja attiecīgā komersanta puses 
persona ir atvaļinājumā vai uz slimības 
lapas. 
 
Priekšlikums: “………var iesniegt ministrijā 
divdesmit darba dienu laikā pēc kontroles 
grupas veiktās pārbaudes.” 

60.4 3. Ministrija, veicot plānoto 
pārbaudi, brīdina komersantu par plānotās 
kontroles veikšanas datumu. Ministrija 
plānotās kontroles veikšanas datumu nosaka 
vismaz trīs darba dienas pēc informācijas 
nosūtīšanas uz 60.4 1.punktā minēto 
elektronisko adresi. Ministrija minēto 
brīdinājumu nosūta arī uz komersanta 
juridisko adresi. Ja ministrijas noteiktajā 
datumā komersants nevar nodrošināt 
kontroles grupai iespēju veikt elektrostacijas 
pārbaudi, ministrija atkārtoti nosaka kontroles 

Kontaktpersona var būt slima vai 
atvaļinājumā, tāpēc nepieciešams vismaz 20 
dienu termiņš  
 
Priekšlikums: “60.4 3. Ministrija, veicot 
plānoto pārbaudi, brīdina komersantu par 
plānotās kontroles veikšanas datumu. 
Ministrija plānotās kontroles veikšanas 
datumu nosaka vismaz divdesmit darba 
dienas pēc informācijas nosūtīšanas uz 60.4 

1.punktā minēto elektronisko adresi. 
Ministrija minēto brīdinājumu nosūta arī uz 
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veikšanas datumu, kas nav vēlāks kā 10 
dienas pēc sākotnēji noteiktā datuma. 

komersanta juridisko adresi. Ja ministrijas 
noteiktajā datumā komersants nevar 
nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt 
elektrostacijas pārbaudi, ministrija atkārtoti 
nosaka kontroles veikšanas datumu, kas nav 
agrāks kā20 darba dienas pēc sākotnēji 
noteiktā datuma. 

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

Virkne AER elektrostaciju spēj darboties 
automātiskā vai pusautomātiskā režīmā.  
Tas nozīmē, ka klātienē uz kontroles 
ierašanās brīdi personāls var neatrasties. 
Vēja elektrostacijas darbība notiek 
automātiskā režīmā, klātienē personāls 
neatrodas, bet tās apkopi uz ilgtermiņa 
līguma pamata nodrošina turbīnu ražotājs. 
Šādā situācijā, ierodoties vēja elektrostacijā 
bez brīdinājuma, nav iespējams nodrošināt 
nekavējošu piekļuvi tai. Līdzīga situācija var 
būt arī daudzās mazas jaudas 
hidroelektrostacijās, kur operators neatrodas 
uz vietas 24h diennaktī.  Ekonomikas 
ministrija pati savā iespējamā 
pārkompensācijas aprēķinu formulā  
hidroelektrostacijām ar uzstādīto jaudu līdz  
1Mw ir iekļāvusi līmeņatzīmi attiecināmajai 
darbinieku slodzei 0,4! 
 
Priekšlikums: “60.4 4. Kontroles grupai, 
vismaz 48 stundas pirms ierašanās ir 
jābrīdina komersants…..” 
 
Kontaktpersona var būt slima vai 
atvaļinājumā, tāpēc atkārtotai pārbaudei 
nepieciešams vismaz 20 dienu termiņš  
 
Priekšlikums: “……kontroles grupa ne 
agrāk kā 20 dienas pēc pirmās kontroles 
grupas ierašanās elektrostacijā atkārtoti 
ierodas elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi.“ 

 Izteikt 60.5 punktu šādā redakcijā: 
……….par elektrostacijā uzstādīto elektrisko 
jaudu: šo noteikumu 60.2 punktā minētajiem 
kritērijiem…………… 

 
“……brīdina komersantu par 

Ir kļūdaina atsauce: “šo noteikumu 60.2 
punktā…..” 
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elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt 
tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu 
par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. 
Brīdinājuma kopiju ministrija nosūta 
tirgotājam un sistēmas operatoram”. 

Nav saprotams īsti – pēc būtības kādās 
situācijās brīdina un kad/kāpēc tieši tādās 
situācijās mēneša laikā lemj par lēmuma 
atņemšanu. No administratīvo tiesību 
viedokļa būtu jāpaskaidro – vai lemšana par 
atņemšanu ir obligāts administratīvs akts, 
kur citu neko nemaz nevar nolemt vai  arī 
var lemt arī neatņemt… 

60.4 6. Ministrija pēc kontroles grupas 
pārbaudes veikšanas sagatavo pārbaudes aktu 
un nosūta komersantam. Pārbaudes aktā 
norādīts kontroles grupas konstatētais par 
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.” 

Kontaktpersona var būt slima vai 
atvaļinājumā, tāpēc nepieciešams vismaz 20 
dienu termiņš  
 
Priekšlikums: “….paraksta pārbaudes aktu 
un divdesmit darba dienu laikā pēc tā 
saņemšanas nosūta ministrijai.” 
 

60.5 4. elektrostacijas darbība 
neatbilst citām normatīvajos aktos, kas 
nosaka prasības elektrostaciju darbībai, 
noteiktajām prasībām vai kontroles grupas 
pārbaudēs konstatētās neatbilstības šo 
noteikumu prasībām var ietekmēt 
izmaksājamā atbalsta apmēru.” 

Tā kā pārbaudes sekas ir vistiešākajā mērā 
saistītas ar administratīvā akta piemērošanu, 
tad būtu nepieciešams precizēt, ko nozīmē 
“citi normatīvie akti” 
 

“60.8 Ja ministrija pēc kontroles 
grupas apsekojuma konstatē, ka elektrostacijā 
izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais 
neatbilst iesniegumā par tiesību iegūšanu 
pārdot no atjaunojamiem energoresursiem 
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma 
ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai 
par uzstādīto elektrisko jaudu norādītajai 
informācijai, ministrija mēneša laikā pēc 60.4 
6.apakšpunktā minētā pārbaudes akta 
saņemšanas no komersanta pieņem lēmumu, 
ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās 
tiesības pārdot no atjaunojamiem 
energoresursiem saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu 
par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. 
Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam 
tirgotājam un sistēmas operatoram. 

Sods nav samērīgs. 
Stacijām darbojoties ilgāku laiku, to darbība 
var tikt optimizēta, var pamainīties arī 
izejviela.  
Ir jādod iespēja paskaidrot. 
 
Nav samērīgi visos gadījumos brīdinājumus 
sūtīt, jo pārkāpumi var būt būtiski un 
nebūtiski. 

60.10 Ja tirgotāja rīcībā ir informācija par Priekšlikums izmantot sekojošu 
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iespējamu elektrostacijas neatbilstību 
normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to 
informē ministriju. Lai pārliecinātos par 
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.” 

redakciju ……Komersantam ir pienākums 
10 darba  dienu laikā pēc ministrijas 
pieprasījuma saņemšanas iesniegt prasīto 
informāciju.” 
 

60.2. Pārskatam pievieno neatkarīga 
akreditēta auditora ziņojumu par biomasas 
vai biogāzes elektrostaciju darbību, 
dokumentus, kas pamato siltumenerģijas 
efektīvu izlietojumu, metodikas aprakstu un 
aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā 
siltumspējas noteikšanu, sarakstu ar šo 
noteikumu 53.1. un 53.2. apakšpunktā minēto 
mērierīču numuriem un verifikācijas 
termiņiem, šo noteikumu 53.3.apakšpunktā 
minēto mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu 
uzskaitījumu un darbības aprakstu un 
paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā 
veiktajām izmaiņām elektrostacijā, cita starpā 
norādot elektrostacijas elementus, kurus skar 
attiecīgās izmaiņas. 

60.3. Pārskatam pievieno neatkarīga 
akreditēta auditora ziņojumu par biomasas 
vai biogāzes elektrostaciju darbību, 
dokumentus, kas pamato siltumenerģijas 
efektīvu izlietojumu, metodikas aprakstu un 
aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā 
siltumspējas noteikšanu, sarakstu ar šo 
noteikumu 53.1. un 53.2.punktā minēto 
mērierīču numuriem un verifikācijas 
termiņiem, šo noteikumu 53.3.punktā minēto 
mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu 
uzskaitījumu un darbības aprakstu un 
paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā 
veiktajām izmaiņām elektrostacijā, cita starpā 
norādot elektrostacijas elementus, kurus skar 
attiecīgās izmaiņas.” 

 

Nepieciešams precizēt punktu redakcijas, 
paredzot, kādos gadījumos koksnes šķeldas 
koģenerācijas stacijām šāda informācija ir 
jāsniedz - piemēram, ja siltumspējas 
noteikšana tiek veikta uzņēmumā. 
Gadījumos, kad komersanti paši siltumspēju 
nenosaka, šāda metodika neeksistē. Savukārt 
neatkarīgās laboratorijās siltumspējas 
noteikšana tiek veikta atbilstoši Latvijas 
Nacionālās standartizācijas institūcijas 
noteiktajam standartam LVS EN 
14918:2010 “Cietās biodegvielas. 
Siltumspējas noteikšana”. 

61.2 Sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 
61.2. vai 61.4.apakšpunktā minētā 
brīdinājuma saņemšanas komersantam,  kas 

Piedāvājam šo punktu precizēt:  
“61.2 Sešu mēnešu laikā pēc šo 

noteikumu 61.2. vai 61.4. (attiecināms pēc 
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ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem 
energoresursiem saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis 
tiesības saņemt maksu par elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu, jāatjauno 
elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem 
kritērijiem un jāiesniedz ministrijā pārskats 
par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 
9.pielikumā noteiktajai veidlapai. Ja minētā 
pārskata dati liecina, ka elektrostacija 
joprojām neatbilst vai attiecīgajā pārskata 
periodā nav atbildusi noteiktajiem kritērijiem, 
ministrija par to informē publisko tirgotāju. 
Sākot ar nākamo darba dienu pēc minētās 
informācijas saņemšanas no ministrijas, 
tirgotājs piemēro šo noteikumu 37.14., 
37.15., 37.16., 37.17., 37.18. vai 
37.19.apakšpunktā minēto elektroenerģijas 
cenas aprēķināšanas formulu. 

šo noteikumu 105.punktā minētā pārejas 
perioda beigām) apakšpunktā……” 

61.3Trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu 
60.1, 61.1 punktā,  60.5 2. vai 60.5 
4.apakšpunktā minētā brīdinājuma 
saņemšanas komersantam, kas ieguvis 
tiesības pārdot no atjaunojamiem 
energoresursiem saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis 
tiesības saņemt maksu par elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu, jāatjauno 
elektrostacijas atbilstība  attiecīgajiem 
kritērijiem un jāiesniedz ministrijā pārskats 
par minēto laikposmu atbilstoši šo 
noteikumu 9.pielikumā noteiktajai veidlapai. 

Piedāvājam sekojošu redakciju:  
“61.3Trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu 

60.1, 61.1 punktā,  60.5 2.(attiecināms pēc šo 
noteikumu 105.punktā minētā pārejas 
perioda beigām). vai 60.5 4.apakšpunktā 
minētā brīdinājuma saņemšanas 
komersantam,………” 

 

61.5Viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 
60.2 punktā, 60.5 1. un 60.5 3. apakšpunktā 
minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, 
kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem 
energoresursiem saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis 
tiesības saņemt maksu par elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu, iesniedz ministrijā 
attiecīgu apliecinājumu par elektrostacijas un 
komersanta atbilstību attiecīgajiem 
kritērijiem.” 

60.2 punkta pārkāpuma novēršanai var 
būt nepieciešams ilgāks laika periods, ja 
VID kavējas ar pārmaksāto nodokļu 
novirzīšanu citu nodokļu apmaksai  

Priekšlikums: 3 mēnešu laikā….. 
60.5 3. – ja skaitītāju montāža būs saistīta 

ar zināmiem pārbūves darbiem, tad tam var 
būt nepieciešams ilgāks laika periods 

Priekšlikums: 3 mēnešu laikā….. 

“62.1Ja ministrija iepriekšējo piecu gadu 
laikā ir nosūtījusi trīs brīdinājumus 

Nav skaidrs  pamatojums tik stingrām 
sankcijām: 3 brīdinājumi 5 gadu laikā.  Būtu 
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komersantam saskaņā ar šo noteikumu 60.1, 
60.2, 60.5, 60.9, 60.10 vai 61.1 punktu un 
ministrija konstatē komersanta vai tā 
elektrostacijas neatbilstību kādam no šo 
noteikumu 60.1, 60.2, 60.5, 60.9, 60.10 , 61.1 

punktā minētajiem kritērijiem, ministrija, 
mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek 
atceltas komersantam piešķirtās tiesības 
pārdot no atjaunojamiem energoresursiem 
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma 
ietvaros vai saņemt maksu par elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo 
komersantam, publiskajam tirgotājam un 
sistēmas operatoram. 

saprotams, ja runa būtu par atkārtotu vienu 
un to pašu pārkāpumu viena gada laikā. 
Būtu saprotama nostāja par 3 pārkāpumiem 
1 gada laikā.  Nav saprotams, kāpēc nav 
paredzēta kārtība brīdinājumu dzēšanai 
(līdzīgi kā ar soda punktiem ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpumos). 
Priekšlikums: “Ja ministrija iepriekšējā  
gada laikā ir nosūtījusi trīs 
brīdinājumus…….”. Katrs brīdinājums ir 
spēkā 1 gadu un pēc 1 gada tas tiek dzēsts.” 
Izteiktais regulējums ir nesamērīgs un nav 
pamatots ar objektīvu nepieciešamību 
novērst neatbilstības, turklāt piecu gadu 
laika periods, kurā šādas neatbilstības tiktu 
konstatētas, ir būtiski ilgāks nekā noilgums 
par administratīvajās lietās paredzēto limitu. 
 VID bieži ir situācija, kurā VID kavējas ar 
nodokļu pārmaksas novirzīšanu un 
uzņēmums kādu brīdi kļūst par virtuālu 
parādnieku. Tādā situācijā sankcijas par 
nodokļiem nav adekvātas, jo tā nebūtu 
komersanta vaina.  Priekšlikums izņemt 
punktu par nodokļiem vispār. 
Nav skaidrs, kas notiek situācijā, kad 
Ministrija izsūta brīdinājumu, bet 
komersants sniedz izsmeļošu un pārliecinošu 
paskaidrojumu, kas groza situāciju. Vai 
brīdinājums tiek atcelts? Vai arī tas ir 
“nepārsūdzams” kā “troika” pirms izvešanas 
uz Sībīriju? 

 
 “Latvijas atjaunojam ās enerģijas federācija” aicina: 

1) neatbalstītMK noteikumu groz ījumu projektupied āvāto redakciju; 
2)pārskatīt šādu grozījumu lietder ību pirms augstāk minēto pētījumu un 

auditoru slēdzienu saņemšanas; 
3) ja valdības ieskatā grozījumus nepieciešams virzīt pēc iespējas ātr āk, tad 

piešķirt vismaz viena mēneša periodu noteikumu projekta pienācīgai izvērt ēšanai, jo 
sasteigtai grozījumu pieņemšanai nav nekāda pamata; 

4) sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, uz kuru tiktu uzaicināta arī biedrība 
“Latvijas atjaunojam ās enerģijas federācija”; 
 
Ar cieņu, 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas                                             
Valdes priekšsēdētājs     Jānis Irbe    


