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Informācija par piegādāto elektroenerģiju SIA RTO Elektrotīkli
elektroenerģijas galalietotājiem 2016.gadā
Piegādātās elektroenerģijas izcelsme pēc
iepirkuma veida
Iepirkts no elektroenerģijas
0%
ražotājiem Latvijā
Iepirkts no citiem tirgotājiem
100%
Latvijā
Iepirkts no elektroenerģijas
0%
biržas

Piegādātās elektroenerģijas izcelsme pēc
ieguves veida
Atjaunojamie energoresursi
59,0%
(hidroenerģija, vēja enerģija, biogāze,
biomasa, saules enerģija)

Dabasgāzes koģenerācija
Atomenerģija
Ogles
Dažādiem jaukti kurināmie

30,0%
8,0%
1,0%
2,0%

Visa SIA RTO Elektrotīkli iepirktā galalietotājiem piegādātā elektroenerģija iepirkta no
elektroenerģijas tirgotāja AS Latvenergo

Vidējā oglekļa dioksīda izmešu daudzums
uz MWh, tonnās
CO2 izmešu daudzums t/MWh
0.13

Radioaktīvo atkritumu daudzums uz MWh,
tonnās
Radioaktīvo atkritumi t/MWh
n/i*
*n/i - nav pieejama šāda informācija
Tā kā SIA RTO Elektrotīkli vienīgais elektroenerģijas piegādātājs ir AS „Latvenergo”, ar papildus
informāciju par piegādāto elektroenerģiju var iepazīties AS „Latvenergo” koncerna ilgtspējas un gada
pārskatā, kas atrodams AS „Latvenergo” interneta vietnē www.latvenergo.lv.

Informācija elektroenerģijas galalietotājiem par domstarpību izšķiršanas
līdzekļiem
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RTO Elektrotīkli” (turpmāk tekstā – RTOE) informē, ka RTOE
elektroenerģijas galalietotājiem (turpmāk – Galalietotāji) ir pieejami šādi domstarpību izšķiršanas
līdzekļi:
1. Gadījumā, ja Galalietotājam ir pretenzijas pret RTOE kā elektroenerģijas tirgotāja darbībām,
Galalietotājam ir tiesības iesniegt RTOE rakstveida iesniegumu, kurā tiek argumentēti izklāstītas
pretenzijas un norādīti argumentēti pretenzijas iemesli. RTOE izskata un izvērtē Galalietotāja iesniegto
iesniegumu pēc iespējas īsākā termiņā, kas tomēr nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos maksimālos
termiņus, un sniedz Galalietotājam argumentētu atbildi. Izskatot Galalietotāja iesniegumu, RTOE vadās
pēc elektroenerģijas tirdzniecības līguma, kas noslēgts starp RTOE un Galalietotāju, noteikumiem un
saistošiem normatīvajiem aktiem.
2. Neierobežojot Galalietotāja tiesības strīdus gadījumā vērsties tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā
kārtībā, gadījumā, ja Galalietotāju neapmierina RTOE atbilde uz Galalietotāja iesniegumu, Galalietotājam
saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” VII nodaļas „Strīdu izskatīšana” tiesību
normām, ir tiesības vērsties ar iesniegumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, lūdzot izskatīt
strīdu ārpustiesas kārtībā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums ir pārsūdzams
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

