Priekšlikumu un komentāru apkopojums par līguma projektu “Sadales sistēmas pakalpojumu līgums”
Nr.p.k.

I.
1.

2.

Konsultācijai nodotā projekta
Priekšlikumi un komentāri
redakcija (konkrēta punkta
redakcija)
Jautājumi, par kuriem panākta vienošanās
3.2. Operators līdz katra mēneša AS “Latvenergo”
10. datumam nosūta Tirgotājam Par 3.2.punktu:
rēķinu par iepriekšējā mēnesī
1. nosakot
rēķinu
lietotājiem sniegtajiem sadales izrakstīšanas datumu, jāievēro
sistēmas pakalpojumiem.
plānotais ikmēneša datums, līdz
kuram
ir
paredzēts
nosūtīt
tirgotājam ikmēneša patēriņa rēķina
rindu, kas pamato sadales operatora
izrakstītajā
rēķinā
norādītās
summas apmēru. Bez detalizētas
patēriņa informācijas tirgotājam nav
pamata sadales pakalpojumu rēķina
apmaksai;
2. papildus
jāievēro
3.2.apakšpunkta komentāri par
nepieciešamību
tirgotājam
iepazīties ar ikmēneša patēriņa
rēķina rindu pirms rēķina apmaksas
3.9. Tirgotājs Latvijas Republikas AS “Latvenergo”
normatīvajos aktos noteiktajos Par 3.9.punktu:
gadījumos
pēc
Operatora līgumā jāparedz minimālais termiņš
pieprasījuma noteiktajā termiņā un saistību izpildes nodrošinājuma
apmērā iesniedz Operatoram vienu iesniegšanai vismaz 5 darba dienas,
no saistību pienācīgas izpildes jo šī noteikuma neizpildes gadījumā
nodrošinājumiem: iemaksā vai krātuves
operatoram
atjauno
drošības
depozītu, 8.6.5.apakšpunktā
paredzētas
nodrošina pirmā pieprasījuma ekskluzīvas
tiesības
līguma
kredītiestādes garantiju vai veic izbeigšanai trīs dienu laikā
priekšapmaksu
par
sadales
sistēmas
pakalpojumiem.
Operatoram ir tiesības noteikt
Tirgotājam pienācīgas izpildes
nodrošinājuma
apmēru,
kas

Sadales sistēmas operatora
viedoklis par priekšlikumiem un
komentāriem

Attiecīgā projekta punkta galīgā redakcija

Ņemts vērā

Projekts papildināts ar šādiem punktiem:
9.3. Operators sniedz Tirgotājam informāciju
saskaņā ar GTA noteikumiem, tai skaitā:
9.3.1. operatīvos un koriģētos ikdienas
patēriņus – katru dienu līdz plkst. 13:00;
9.3.2. ne-ikdienas uzskaites vietu
prognozes – katru dienu līdz plkst. 13:00;
9.3.3. mēneša patēriņus un Operatora
rēķinu rindas – ne vēlāk, kā līdz katra mēneša
5 darba dienai.

Ņemts vērā

3.10.
Tirgotājs
Latvijas
Republikas
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc
Operatora pieprasījuma ne vēlāk kā 5 darba
dienu laikā un apmērā iesniedz Operatoram
vienu no saistību pienācīgas izpildes
nodrošinājumiem: iemaksā vai atjauno
drošības
depozītu,
nodrošina
pirmā
pieprasījuma kredītiestādes garantiju vai veic
priekšapmaksu
par
sadales
sistēmas
pakalpojumiem. Operatoram ir tiesības
noteikt Tirgotājam pienācīgas izpildes
nodrošinājuma apmēru, kas nepārsniegtu trīs
mēnešu rēķina vidējo apmēru.

1

3.

nepārsniegtu trīs mēnešu rēķina
vidējo apmēru.
8.6.4. ja Tirgotājs pēc Operatora
pieprasījuma neiesniedz lietotāju
piekrišanas dokumentus Tirgotāja
maiņai;

4.

5.

6.

5.3. Tirgotājs var pieprasīt
pārtraukt
dabasgāzes
padevi
saskaņā ar Līgumu reģistrētajos
gazificētajos
objektos
par
neapmaksātajiem rēķiniem par
dabasgāzes
piegādi,
nosūtot
Operatoram
paziņojumu
par
dabasgāzes padeves pārtraukšanu
attiecīgā objektā (2.pielikums).

AS “Latvenergo”
Par 8.6.4.punktu
ievērojot
paredzamās
gāzes
tirdzniecības līgumu slēgšanas
tehniskās
iespējas,
ierosinām
paredzēt operatoram tiesības izbeigt
Sadales sistēmas pakalpojuma
līgumu trīs dienu laikā gadījumā, ja
tirgotājs neuzrāda sadales sistēmas
operatoram lietotāja piekrišanu
apliecinošus dokumentus 30 dienu
laikā no operatora pieprasījuma
saņemšanas
SIA “Enefit”
Rosinām Projekta 3. sadaļu
papildināt ar punktu, kurā norādīts
termiņš līdz kuram SSO ir
Tirgotājam jānosūta informācija par
Tirgotāja balansēšanas apgabalā
esošo lietotāju dabasgāzes uzskaites
datiem, paredzot šo informāciju
nosūtīt līdz katra mēneša 5.
datumam.
SIA “Enefit”
Par 5.3.punktu
Ierosinām Projekta 5.3. punktu un
2.pielikumu papildināt ar iespēju
Tirgotājam
pieprasīt
SSO
dabasgāzes padevi atjaunot.

Daļēji ņemts vērā

8.6.4. ja Tirgotājs 15 dienu laikā pēc
Operatora pieprasījuma neiesniedz Lietotāju
piekrišanas dokumentus Tirgotāja maiņai;

Ņemts vērā

Projekts papildināts ar šādiem punktiem:
9.3. Operators sniedz Tirgotājam informāciju
saskaņā ar GTA noteikumiem, tai skaitā:
9.3.1. operatīvos un koriģētos ikdienas
patēriņus – katru dienu līdz plkst. 13:00;
9.3.2. ne-ikdienas uzskaites vietu
prognozes – katru dienu līdz plkst. 13:00;
9.3.3. mēneša patēriņus un Operatora
rēķinu rindas – ne vēlāk, kā līdz nākamā
mēneša 3. darba dienai.
5.3. Tirgotājs var pieprasīt pārtraukt vai
atjaunot dabasgāzes padevi saskaņā ar
Līgumu reģistrētajos gazificētajos objektos
par neapmaksātajiem rēķiniem par dabasgāzes
piegādi, nosūtot Operatoram paziņojumu par
dabasgāzes padeves pārtraukšanu attiecīgā
objektā (1. pielikums).

SIA “Enefit”
Esam identificējuši, ka gadījumā, ja
lietotājam gada sākumā noteiktā
patēriņa grupa un piemērotais SSO
tarifs atšķirās no faktiskā gada

Ņemts vērā

Ņemts vērā
Grozīts arī attiecīgais pielikums.
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Projekts papildināts ar jaunu 3.8.punktu:
3.8. Ja, noslēdzoties kalendārajam gadam, tiek
konstatēts, ka Operatoram ir jāpiemēro
atšķirīgs sadales pakalpojumu tarifs kādā no
gazificētiem objektiem, kurā Tirgotājs pārdod

II.
1.

2.

beigās konstatētā patēriņa un SSO
veic tarifu pārrēķinu, vienlaikus šis
lietotājs ir gada laikā mainījis
tirgotāju, tad nav skaidrs, kāda būs
pārrēķinātā SSO tarifa apmaksas
kārtība. Vai šo apmaksu koordinēs
tas tirgotājs, kura portfelī būs šis
lietotājs brīdī, kad tiks konstatēta
patēriņa grupas neatbilstība, vai arī
par katru mēnesi tiks veikts
pārrēķins
un
nosūtīts
tam
tirgotājam, kura balansa portfelī
lietotājs atradās konkrētajā mēnesī,
taču šādā gadījumā lietotājam un
tirgotājam iespējams jau 10
mēnešus būs beigušās līguma
attiecības.
Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta
8.6.5. ja Tirgotājs nepilda Līgumā AS “Latvenergo”
noteiktos pienākumus.
Par 8.6.5.punktu
ievērojot līguma projektā paredzēto
lielo tirgotāja pienākumu apjomu,
ierosinām precīzi noteikt, kuros
līguma
punktos
paredzēto
pienākumu neizpildes gadījumā
sadales operatoram ir ekskluzīvas
tiesības
vienpusējai
līguma
izbeigšanai trīs dienu laikā
4.4. Tirgotājs, kas pieprasa SIA “Enefit”
Operatoram
reģistrēt
jaunu Par 4.4.punktu
lietotāja, ir atbildīgs, ka Tirgotāja Rosinām no Projekta 4.4 punkta
maiņa notiks ar lietotāja piekrišanu izslēgt
prasību,
kas
uzliek
un apstiprinājumu. Operators nav Tirgotājam pienākumu pēc SSO
atbildīgs par jebkādām prasībām, pieprasījuma uzrādīt tam lietotāja
kādas lietotājs vai trešā persona var apliecinājumu, ka tas piekrīt
izvirzīt pret Operatoru sakarā ar to, Tirgotāja maiņai. Tirgotāja maiņas
ka Tirgotājs nav saņēmis no process ir aprakstīts Dabasgāzes
lietotāja
nepieciešamo piegādes un lietošanas noteikumos
apstiprinājumu Tirgotāja maiņai,

dabasgāzi, Tirgotājs samaksā visu pārrēķina
summu 10 (desmit) dienu laikā no rēķina
izrakstīšanas, neatkarīgi no apstākļa, vai tas ir
pārdevis dabasgāzi konkrētajā gazificētajā
objektā visu gadu.

Nav ņemts vērā
Sadales sistēmas operatora ieskatā šo
punktu nav nepieciešams precizēt.

8.6.5. ja Tirgotājs nepilda Līgumā noteiktos
pienākumus.

Nav ņemts vērā
Lai arī MK noteikumi ir paredzējuši
Tirgotāja atbildību nepieciešamo
atļauju saņemšanai no Lietotāja,
SSO ieskatā šis punkts ir jāatstāj
esošajā redakcijā. 4.4.punkts ir
labots un izteikts citādā redakcijā.

4.3. Tirgotājs ir atbildīgs, ka Tirgotāja maiņa
notiks
ar
Lietotāja
piekrišanu
un
apstiprinājumu. Operators nav atbildīgs par
jebkādām prasībām, kādas Lietotājs vai trešā
persona var izvirzīt pret Operatoru sakarā ar
to, ka Tirgotājs nav saņēmis no Lietotāja
nepieciešamo
apstiprinājumu
Tirgotāja
maiņai, ieskaitot atbildību par kaitējumu.
Tirgotāja maiņas brīdī Tirgotājam jāspēj
uzrādīt nepieciešamais Lietotāja piekrišanas
apliecinājuma oriģināls, un pēc Operatora
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3.

ieskaitot soda naudu vai atbildību
par kaitējumu. Tirgotāja maiņas
brīdī Tirgotājam jāspēj uzrādīt
nepieciešamais
lietotāja
apliecinājuma oriģināls un pēc
Operatora pieprasījuma 5 (piecu)
darba dienu laikā jānodod tas
Operatoram.
8.6.4. ja Tirgotājs pēc Operatora
pieprasījuma neiesniedz lietotāju
piekrišanas dokumentus Tirgotāja
maiņai;

un atbildība par šo procesu ir
deleģēta Tirgotājam.

SIA “Enefit”
Par 8.6.4.punktu
Kontekstā ar 4.4. punktu aicinām
dzēst arī Projekta 8.6.4. punktu.

SIA “Enefit”
Projektā ir minēts, ka informācijas
apmaiņa starp SSO un Tirgotāju
regulēs atsevišķi, Gāzes tirgotāju
atbalsta
sistēmas
noteikumi.
Aicinām papildināt Projektu, minot
kur un kādā veidā Tirgotājam būs
iespējams iepazīties ar šiem
noteikumiem. Ierosinām, ka visi
būtiskie termiņi un sadarbības
noteikumi ir aprakstīti Sistēmas
pakalpojumu līgumā un Gāzes
tirgotāju
atbalsta
sistēmas
noteikumi pēc būtības ir portāla
lietošanas instrukcija.
III.
Citi jautājumi un priekšlikumi
1.
3.7. Ja Operators konstatē, ka
attiecīgā
pārskata
periodā
pārvadītais dabasgāzes daudzums
ir atšķirīgs, salīdzinot ar iepriekš
rēķinā norādīto, tad Operators

AS “Latvenergo”
vēršam uzmanību uz to, ka uzskaites
kļūdas pārrēķina par laika periodu
ne garāku par gadu no fakta
konstatācijas dienas –

pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā tas
jānodod Operatoram.

Nav ņemts vērā
SSO ieskatā, ja Tirgotājs ievēros MK
noteikumos noteikto regulējumu par
nepieciešamo atļauju saņemšanu no
Lietotāju, tad SSO nebūs pamata
vienpusēji izbeigt Līgumu. Bez tam
katrs gadījums tiks vērtēts atsevišķi
un 8.6.punkts noteic, ka SSO var
izbeigt līgumu, bet var arī neizbeigt
to.
Nav ņemts vērā
SSO
ieskatā
GTA
sistēmas
noteikumi nav Līguma subjekts un
tos nav nepieciešams dublēt Līgumā.
SSO noteikumus publicēs savā
mājas lapā un tie būs saistoši
Tirgotājam caur Līguma 9.1.punktu.

8.6.4. ja Tirgotājs 15 dienu laikā pēc
Operatora pieprasījuma neiesniedz Lietotāju
piekrišanas dokumentus Tirgotāja maiņai;

Pieņems zināšanai

3.7. Ja Operators konstatē, ka attiecīgā
pārskata periodā pārvadītais dabasgāzes
daudzums ir atšķirīgs, salīdzinot ar iepriekš
rēķinā norādīto, tad Operators aprēķina
starpību un izraksta atsevišķu rēķinu vai
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9.1. Operators Līguma darbības laikā
nodrošina Tirgotājam piekļuvi GTA sistēmai
informācijas apmaiņai starp Operatoru un
Tirgotāju.
Tirgotājs
apņemas
ievērot
noteikumus par elektronisko informācijas
apmaiņu starp sadales sistēmas operatoru un
dabasgāzes tirgotājiem (turpmāk – GTA
noteikumi).

aprēķina starpību un izraksta
atsevišķu rēķinu vai kredītrēķinu.
Tirgotājam ir pienākums apmaksāt
šādu rēķinu 7 (septiņu) dienu laikā
no rēķina nosūtīšanas dienas. Ja
Operators
ir
izrakstījis
kredītrēķinu, tad nākamā rēķina
summa tiek samazināta par
kredītrēķina apmēru.

2.

4.6. Operators nenes nekāda veida
atbildību par dabasgāzes kvalitāti,
kā arī jebkāda veida zaudējumiem,
kas radušies Tirgotājam un/vai
lietotājiem
nekvalitatīvas
dabasgāzes dēļ, ja vien tas
normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.

saskaņā ar Ministru kabineta
07.02.2017.
noteikumu
Nr.78
“Dabasgāzes
tirdzniecības
un
lietošanas noteikumi” 176.punktu –
“ja sadales sistēmas operators
konstatē kļūdu norēķinu uzskaitē
vai aprēķinos par piegādāto
dabasgāzi un sadales sistēmas
pakalpojumu, sadales sistēmas
operators izdara pārrēķinu par
pēdējo norēķinu periodu vai
laikposmu, kas nepārsniedz gadu no
fakta konstatācijas dienas, un
pārrēķinu norāda norēķinu periodā,
kad tiek veikts pārrēķins vai labota
kļūda”
AS “Latvenergo”
Par 4.6.punktu:
vēršam uzmanību uz to, ka sadales
sistēmas operators ir tieši atbildīgs
par dabasgāzes kvalitātes kontroli
saskaņā ar Ministru kabineta
07.02.2017.
noteikumu
Nr.78
“Dabasgāzes
tirdzniecības
un
lietošanas noteikumi” 80.punktu:
“sadales sistēmas operators ir
atbildīgs
par
piegādājamās
dabasgāzes kvalitātes parametru
atbilstības kontroli šo noteikumu
pielikumā norādīto pieļaujamo
vērtību robežām un ir tiesīgs atteikt
dabasgāzes vai aizvietotājgāzes
piegādi, ja tā neatbilst minētajām
kvalitātes prasībām”

kredītrēķinu. Tirgotājam ir pienākums
apmaksāt šādu rēķinu 7 (septiņu) dienu laikā
no rēķina nosūtīšanas dienas. Ja Operators ir
izrakstījis kredītrēķinu, tad nākamā rēķina
summa tiek samazināta par kredītrēķina
apmēru.

Pieņemts zināšanai.
Saskaņā ar minēto MK noteikumu
punktu, sadales sistēmas operators ir
atbildīgs par dabasgāzes kvalitātes
kontroli, nevis par dabasgāzes
kvalitāti.

5

4.5. Operators nenes nekāda veida atbildību
par dabasgāzes kvalitāti, kā arī jebkāda veida
zaudējumiem, kas radušies Tirgotājam un/vai
Lietotājiem nekvalitatīvas dabasgāzes dēļ, ja
vien tas normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.

