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Konkurences padome (turpmāk – KP) 18.09.2018. ir saņēmusi AS “Latvenergo” 

(turpmāk – Latvenergo) priekšlikumu aktualizēt lietā Nr.3114/09/05/1 „Par Konkurences 

likuma 13. panta pirmās daļas 4. punkta pārkāpumu AS „Latvenergo” darbībās” ar 

20.11.2009. lēmumu Nr.44 (turpmāk – Lēmums Nr.44)1 Latvenergo uzliktos tiesiskos 

pienākumus2 siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū (turpmāk – Priekšlikums). 

Ņemot vērā minēto, KP veic konsultāciju ar mērķi uzzināt ieinteresēto personu viedokli 

par Latvenergo Priekšlikumu, lai, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmajai 

daļai un Konkurences likuma 272.panta trešajai daļai, lemtu par ar Lēmumu Nr.44 uzlikto 

tiesisko pienākumu aktualizēšanas nepieciešamību un apjomu. 

Latvenergo ar Lēmumu Nr.44 tika uzlikti tiesiskie pienākumi siltumenerģijas 

vairumtirdzniecības tirgū attiecībā uz atlaides aprēķināšanas un noteikšanas kārtību, kas paredz 

saražotās siltumenerģijas apjomu sadales lotēs noteikšanas principus, siltumenerģijas cenas 

atlaižu piešķiršanas algoritmu, siltumenerģijas cenas piedāvājuma norādīšanas kartību, lai 

noteiktā siltumenerģijas cena atbilstu faktiskajām Latvenergo izmaksām un, lai turpmāk 

Latvenergo nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nepieļautu konkurences 

kavēšanu siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū. 

Kopš 2009.gada, kad tika pieņemts Lēmums Nr.44 un uzlikti tiesiskie pienākumi, 

siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū ir notikušas izmaiņas. Tirgū ienākuši jauni ražotāji un 

pastiprinājusies konkurence. Līdz 2017.gadam AS “Rīgas siltums” (turpmāk – RS) rīkotajos 

siltumenerģijas iepirkumos Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes zonā piedalījās 

tikai Latvenergo un SIA “Juglas jauda”. Šobrīd par tiesībām pārdot siltumenerģiju RS 

siltumenerģijas iepirkumos Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes zonā piedalās 

vēl četri jauni konkurenti, t.i. savstarpēji konkurē seši tirgus dalībnieki – Latvenergo, SIA 

“Juglas jauda”, SIA “Rīgas Enerģija”, SIA “Energia verde”, SIA “Eco Energy Riga”, SIA 

“Rīgas BioEnerģija”. Tāpat Latvenergo termoelektrostacijās ir notikušas izmaiņas ražošanas 

procesos, iekārtās un to jaudās saistībā ar 2013.gadā noslēgto koncerna termoelektrostaciju 

rekonstrukciju. 

Latvenergo pamato Priekšlikumu ar to, ka Lēmumā Nr.44 ietvertie tiesiskie pienākumi 

neatbilst aktuālajai siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgus situācijai un RS īstenotajai 

praksei. Priekšlikumā, salīdzinājumā ar šobrīd Lēmumā Nr.44 spēkā esošajiem tiesiskajiem 

pienākumiem, vairs netiek paredzēta līdzšinējā piedāvājuma norādīšanas kārtība un saražotās 

siltumenerģijas apjomu sadales lotēs noteikšanas principi, tos aizstājot ar dažādiem, savstarpēji 

konkurējošiem apjomiem un robežizmaksu aprēķināšanas kārtību. Latvenergo izstrādātais 

Priekšlikums pievienots pielikumā. 

Viedokļus un komentārus par ar Lēmumu Nr.44 uzlikto tiesisko pienākumu 

aktualizēšanas nepieciešamību, ņemot vērā iesniegto Latvenergo Priekšlikumu, KP aicina 

iesniegt rakstveidā, elektroniskā formā nosūtot uz konkurence@kp.gov.lv līdz 31.10.2018.  

Izvērtējot Priekšlikumu, konsultācijas ietvaros saņemtos viedokļus un komentārus un 

konstatējot pamatotu nepieciešamību aktualizēt ar Lēmumu Nr.44 uzliktos tiesiskos 

pienākumus, KP var lemt par grozījumu veikšanu, kuri stātos spēkā pēc attiecīgā lēmuma 

paziņošanas. 

 

Pielikumā: Latvenergo 18.09.2018. priekšlikums (rakstveida apņemšanās) uz 3 lp. 

 

 

Ar cieņu 

priekšsēdētāja S.Ābrama 

                                                           
1 KP Lēmums Nr.44, pieejams: https://www.kp.gov.lv/files/lemumu_pielikumi/PJ53Mjc90l.pdf 
2 Ar KP Lēmumu Nr.44 uzliktie tiesiskie pienākumi – Latvenergo 20.11.2009. rakstveida apņemšanās, pieejama: 

https://www.kp.gov.lv/files/lemumu_pielikumi/d044_2011p.pdf 
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