
 

Pārskats par obligātā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas 
ikmēneša datiem 2015.gada deviņos mēnešos 

 

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 
2014.gada 26.februāra lēmuma Nr.1/5 „Obligātā iepirkuma komponenšu 
aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) 14.punktam AS “Enerģijas publiskais 
tirgotājs”, kurš atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam pilda elektroenerģijas 
publiskā tirgotāja pienākumus, katru mēnesi līdz 20.datumam iesniedz Regulatoram 
informāciju par obligātā iepirkuma (turpmāk - OI) kopējām izmaksām, iepirktiem 
elektroenerģijas apjomiem, tirgus cenu pārsniegušām OI izmaksām (turpmāk – 
kompensējamās izmaksas), izmaksām, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko 
jaudu, kā arī obligātā iepirkuma komponenšu (turpmāk – OIK) orientējošu aprēķinu. 

Obligātā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas apjomi 

OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas apjomi 2015.gada deviņos mēnešos, salīdzinot 
ar iepriekšējā gada attiecīgo laika posmu, ir palielinājušies. Elektroenerģijas apjomi, 
kas OI ietvaros ir iepirkti no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot  
atjaunojamos energoresursus, ir palielinājušies par 16%, salīdzinot ar aizvadītā gada 
deviņos mēnešos iepirktajiem apjomiem. Savukārt elektroenerģijas apjomi, kas 
iepirkti no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo dabasgāzes koģenerācijas stacijās, 
kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus (turpmāk – mazas 
jaudas koģenerācijas stacijas), - palielinājušies par 9% (skat. 1.attēlu). 

Iepirktās elektroenerģijas apjoma pieaugums pamatā saistīts ar jaunu elektrostaciju 
darbības uzsākšanu un paplašināšanu 2014.gadā un 2015.gada deviņos mēnešos, 
attiecīgi kopējās uzstādītās elektriskās jaudas palielinājums ir 15,6 MW un 8,38 MW.  

 

1.attēls. OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas apjomi 2014.gadā un 2015.gada deviņi 
mēneši, GWh 
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Kopējās publiskajam tirgotājam kompensējamās izmaksas un iepirktās 
elektroenerģijas cenas 

 

2015.gada deviņos mēnešos kopējās OIK iekļaujamās publiskajam tirgotājam 
kompensējamās izmaksas sasniedza 194,2 milj.EUR, no tām 37,1 milj.EUR veido 
kompensējamās izmaksas par elektroenerģijas iepirkšanu no mazas jaudas 
koģenerācijas stacijām, 76,2 milj.EUR - kompensējamās izmaksas par 
elektroenerģijas iepirkšanu un maksa par uzstādīto elektrisko jaudu ražotājiem, kas 
elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem (turpmāk – atjaunojamie 
energoresursi), un 80,9 milj.EUR kompensējamās izmaksas, kuras veido maksa par 
uzstādīto elektrisko jaudu dabasgāzes koģenerācijas sacijās, kuru uzstādītā elektriskā 
jauda ir lielāka par četriem megavatiem (turpmāk – lielas jaudas koģenerācijas 
stacijas). OI  kompensējamās izmaksas pa mēnešiem atspoguļotas 2. attēlā. 

2.attēls. Kopējās publiskajam tirgotājam kompensējamās izmaksas 2014.gadā un 
2015.gada deviņos mēnešos, milj.EUR 

 

 

2015.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2014.gada attiecīgo periodu, kopējās 
kompensējamās izmaksas ir palielinājušās par 14 milj.EUR jeb 7,8%, tai skaitā, mazas 
jaudas koģenerācijas staciju radītās kompensējamās izmaksas pieaugušas par 6,4% 
(2,2 milj.EUR), un atjaunojamo energoresursu radītās kompensējamās izmaksas 
pieaugušas par 18,3 % (11,8 milj.EUR). Savukārt gandrīz nemainīgas ir palikušas 
lielas jaudas koģenerācijas staciju radītās kompensējamās izmaksas.  

 

OI kompensējamo izmaksu procentuālais sadalījums 2015.gada deviņos mēnešos 
atspoguļots 3.attēlā. 
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3.attēls. OI kompensējamo izmaksu sadalījums, 2015.gada deviņi mēneši, % 

 

 

2015.gada deviņos mēnešos elektroenerģijas iepirkuma vidējās cenas: 

 no biogāzes elektrostacijām – 0,17840 EUR/kWh  
 no biomasas elektrostacijām - 0,15276 EUR/kWh 
 no vēja elektrostacijām  - 0,10896 EUR/kWh 
 no hidroelektrostacijām - 0,18021 EUR/kWh 

 no mazas jaudas koģenerācijas stacijām – 0,12168 EUR/kWh 
 

4.attēls. Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena no mazas jaudas koģenerācijas 
stacijām, no atjaunojamiem energoresursiem un mēneša vidējā elektroenerģijas 
biržas Elspot cena 2015.gada deviņos mēnešos, EUR/MWh  
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