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VAS „Latvijas dzelzceļš” paziņojums/piedāvājums 
 

Sveicināti! 

 

Pateicamies, ka esat izvēlējušies VAS “Latvijas dzelzceļš” par savu elektroenerģijas tirgotāju. 

Paziņojam, ka no 2018.gada 1.janvāra ar valdības lēmumu ir spēkā jaunā obligātā iepirkuma komponenšu 

(OIK) maksājumu aprēķinu kārtība. Daļa no OIK maksājuma summas būs mainīga un atkarīga no elektroenerģijas 

patēriņa*, savukārt otru OIK maksājuma daļu veido fiksēts maksājums, kas atkarīgs no pieslēguma tehniskajiem 

parametriem (jaudas komponente**). 
Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju Jūsu pieslēgums VAS “Latvijas dzelzceļš” sadales tīkliem: 

0,4 kV (0,23 kV) līnijas vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16 A. 

Ņemot vērā augšminēto un saskaņā ar Elektroenerģijas tirdzniecības līguma I. daļas 2.3.2.punktu un II. daļas 

4.2.punktu, nosūtām Jums VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDZ) elektroenerģijas tirdzniecības universālā 

pakalpojuma piedāvājumu kā mājsaimniecību lietotājiem, izmantojot VAS “Latvijas dzelzceļš” sadales tīklus, 

nākamajam periodam no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.: 
 

Maksājuma summu veido: 
1 kWh 

(EUR) 

Kopējās  elektroenerģijas izmaksas par 

100 kWh,  (EUR) 

MAINĪGA DAĻA (EUR/kWh)*: 

Elektroenerģijas cena 0,03895 3,895 

Maksa par sistēmas pakalpojumiem (LDZ) 0,073934 7,3934 

Obligātā iepirkuma komponente (OIK) (atjaunojamie) 0,01029 1,029 

Obligātā iepirkuma komponente (OIK) (koģenerācija) 0,00434 0,434 

 kWh cena  0,127514 12,7514 

FIKSĒTA DAĻA (EUR/menesī)**: 

Jaudas komponente, EUR/mēnesī (12.05 EUR/gadā) 1.0042 1.0042 
 

MAKSĀJUMS KOPĀ BEZ PVN 1.1317 13.7556 

PVN (21%) 0.2377 2.8887 

MAKSĀJUMS KOPĀ AR PVN (21%) 1.37 16.64 
 

Elektroenerģijas tirdzniecības periods – 01.01.2018. līdz 31.12.2018.; līguma pirmstermiņa izbeigšana BEZ 

līguma laušanas maksas; norēķini par patērēto elektroenerģiju, kā iepriekš, izmantojot pašdeklarēšanas metodi, 

atbilstoši nolasītiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem. 

Ja Jūs nepaziņosiet TIRGOTĀJAM par Līguma izbeigšanu vismaz 21 (divdesmit vienu) dienu pirms beidzas 

elektroenerģijas tirdzniecības periods, uzskatīsim, ka esam vienojušies par nākamo elektroenerģijas tirdzniecības 

periodu ar augstākminētiem  nosacījumiem. 

Informācija par LDZ pakalpojumiem mājsaimniecības lietotājiem un palīgtabulas ar maksājumu aprēķinu 

atkarīgi no patērētās elektroenerģijas daudzuma ir publicētas interneta vietnē www.ldz.lv 

Jautājumu gadījumā, aicinām Jūs zvanīt uz Dzelzceļa uzziņu bezmaksas tālruni 80001181 darba dienās no 

plkst.  8:00-17:00 ( pēc valodu izvēles, lūdzam izvēlēties taustiņu “2” ).  

 
Lietotāju ievērībai informējam, ka lietotāju iesniegumus un sūdzības pieņemam:  

― pa faksu 67234327  

― e-pastā info@ldz.lv  

― pa pastu VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547  

― personīgi Signalizācijas un sakaru distances reģionālajos centros:  

― Rīgas reģionālais centrs – Gogoļa iela 3, Rīgā; tālr.67232240; 

― Daugavpils reģionālais centrs – Mihoelsa ielā 48, Daugavpilī, tālr.65487869;  

― Jelgavas reģionālais centrs – Stacijas ielā 3C , Jelgavā, tālr.63096406. 

 

Piedāvājums sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. 

Saņēmējs: 
 

Vārds, Uzvārds 
Ielas nosaukums Nr - …. / …. 
Pilsēta, 
Pasta indekss 
LATVIJA 

 
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547  
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