1. Vai ir pieejami izcelsmes sertifikātu sadalījumi par ražošanas veidiem par
mēnešiem? (Atkarībā no izdošanas mēneša, var mainīties cena par izcelsmes
sertifikātu. Saražotie janvārī ir teorētiski lētāki par tādiem kas saražoti Augustā
vai septembrī)
Saskaņā ar SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" izcelsmes apliecinājumu izsoles
noteikumiem (Izsoles ID Nr. 21/01), izsolei tiek nodoti izcelsmes apliecinājumi, kas
apliecina 2021.gada laikā saražotās elektroenerģijas izcelsmi, sadalījumā pa lotēm
atbilstoši elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijai. Sīkāks ražošanas periodu
sadalījums- pa mēnešiem- netiks piedāvāts, izņemot izcelsmes apliecinājumus, kas
apliecina 2020. gada laikā saražotās elektroenerģijas izcelsmi, kuriem ir norādīts
ražošanas mēnesi – decembris.
Informējam, ka izcelsmes apliecinājumi ar ražošanas periodu 2021. izdoti par
elektroenerģijas, kas saražota laika periodā no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada
jūlijam, izcelsmes apliecināšanai, izņemot ražošanas tehnoloģiju dabasgāze, kurai
atbilst ražošanas periodi no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada maijam.
•
•
•
•
•

Biogāzes – no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada jūlijam
Biomasa – no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada jūlijam
Hidro − no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada jūlijam
Vējš − no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada jūlijam
Dabasgāzes − no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada maijam

2. Kā tiks dalīts apjoms izcelsmes sertifikātiem, ja lotes apjoms tiks dalīts starp
diviem un vairākiem tirgotājiem, kurš saņems tos izcelsmes apliecinājumus, kuri
ir derīgi ilgāku laiku?
Gadījumā, ja SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" izcelsmes apliecinājumu izsoles
(Izsoles ID Nr. 21/01) lotes apjoms tiks dalīts starp diviem vai vairākiem izsoles
uzvarētājiem, katrs uzvarētājs saņems visu ražošanas periodu
izcelsmes
apliecinājumus ‒ katrā ražošanas periodā izsniegtie izcelsmes apliecinājumi tiks
sadalīti proporcionāli kopējam no attiecīgās lotes piešķirtā apjoma īpatsvaram.

3. Kā tiks definēta 7.6 punktā minētā acīmredzamā neatbilstība tirgus situācijai?
(Kas tiek definēts kā tirgus?) Vai pareizi saprotu, ka tirgus ir visi tie dalībnieki, kas
piedalās izsolē?
SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" izsolei nodod saskaņā ar Eiropas enerģijas
sertifikācijas sistēmas noteikumu elektroenerģijas shēmu izdotus elektroniskus
dokumentus - elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus - ar kuriem
elektroenerģijas lietotājs var pierādīt, ka attiecīgais elektroenerģijas daudzums ir
saražots no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā.
Šādi izcelsmes apliecinājumi ir derīgi tirdzniecībai un elektroenerģijas izcelsmes
apliecināšanai Eiropā, kur izcelsmes apliecinājumu aprite un tirdzniecība notiek,
pateicoties "Association of Issuing Bodies" (AIB). No tā izriet, ka SIA "Enerģijas
publiskais tirgotājs" izcelsmes apliecinājumu izsoles noteikumu (Izsoles ID Nr.

21/01), 7.6 punktā minētais "tirgus" aptver Eiropu kopumā. Informācija par
izcelsmes apliecinājumu cenu līmeni ir pieejama tirdzniecības platformu un brokeru
mājas lapās un tirgus datu aģentūru, kas sniedz ziņas un datus par Eiropas
enerģijas tirgiem, datu portālos. Izmantojot publiski pieejamu informāciju,
acīmredzama neatbilstība tirgus situācijai tiek konstatēta, ja izsoles dalībnieku
solītā cena būtiski atšķirtos no attiecīgā ražošanas periodā ar atbilstošu ražošanas
tehnoloģiju saražotas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma cenām pēdējo
tirdzniecības dienu laikā.
4. Kurā gadā ir uzstādītas vēja turbīnas, kuru izcelsmes apliecinājumi tiks pārdoti
šīs izsoles ietvaros?
5. Kāda ir uzstādīto vēja turbīnu jauda, kuru izcelsmes apliecinājumi tiks pārdoti šīs
izsoles ietvaros?
Saskaņā ar SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" izcelsmes apliecinājumu izsoles
noteikumu (izsoles ID Nr. 21/01) 2.1. apakšpunktu, AS "Latvenergo" ir izsoles
norises rīkotājs. Kā izsoles rīkotājam AS "Latvenergo" ir pieejama informācija tikai
par izsolei nodoto izcelsmes apliecinājumu ražošanas periodu un ražošanas
tehnoloģiju. Detalizēta informācija par ražošanas iekārtām, to ekspluatācijā
nodošanas laiku un tehniskiem parametriem šīs izsoles vajadzībām netiek
publiskota.
6. Izsoles nolikuma 8.1. ir norādīts, ka lēmumu par Izsoles rezultātu AS
"Latvenergo" pieņem vienas (1) darba dienas laikā pēc šo noteiktā Piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Vai tas nozīmē, ka lēmums tiks pieņemts un
paziņots līdz 30. septembra plkst. 14:00? Vai pastāv iespējamība, ka lēmums tiks
paziņots arī ātrāk?
SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" izcelsmes apliecinājumu izsoles noteikumu
(izsoles ID Nr. 21/01) 8.1. apakšpunktā noteikts, ka lēmums par Izsoles rezultātu
jāpieņem vienas darba dienas laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
nevis 24 stundu laikā pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. AS
"Latvenergo" izvērtēs izsoles dalībnieku iesniegtos piedāvājumus, pieņems lēmumu
par uzvarētājiem un informēs par pieņemto lēmumu dalībniekus tajā daļā, kas
attiecas uz dalībnieka iesniegto piedāvājumu, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk
kā nākamās darba dienas laikā pēc Piedāvājumu iesniegšanas.

7. REC tirdzniecības līguma 9.1. punktā norādīts, ka pēc piegādes Pārdevējs
izrakstīts Pircējam rēķinu par sertifikātiem. Lūgums norādīt precīzāk iespējamo
rēķina izrakstīšanas laiku (piemēram, nekavējoties pēc pārskaitījuma veikšanas,
2 stundu laikā pēc pārskaitījuma veikšanas).
Izsoles norises rīkotājs AS "Latvenergo" izmanto tipveida RECS EECS izcelsmes
apliecinājumu tirdzniecības līgumu. Minētā RECS tirdzniecības līguma 9.1. punkts
Pārdevējam neuzliek pienākumu izrakstīt rēķinu par izcelsmes apliecinājumiem

konkrētā termiņā. AS "Latvenergo" Pārdevēja uzdevumā sagatavos rēķinu par SIA
"Enerģijas publiskais tirgotājs" izcelsmes apliecinājumu izsoles (izsoles ID Nr. 21/01)
Uzvarētājiem piešķirtajiem izcelsmes apliecinājumiem nekavējoties pēc
pārskaitījuma veikšanas, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc pārskaitījuma
veikšanas.

