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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma (turpmāk – ETL) 28.panta piekto daļu, 
28.1panta ceturto daļu, 30.panta trešo daļu, 30.2panta trešo daļu un pārejas noteikumu 
53.punktu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 
nosaka publiskajam tirgotājam kompensējamo izmaksu, kas tam rodas, iepērkot 
koģenerācijas stacijās saražoto elektroenerģiju ETL 28.pantā noteiktajā kārtībā, 
iepērkot elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ETL 
29. un 30.pantā un pārejas noteikumu 53.punktā noteiktajā kārtībā, maksājot 
garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu ETL 28.1panta noteiktajā kārtībā un 
veicot atbalsta maksājumus ETL 30.2pantā noteiktajā kārtībā, attiecināšanas metodiku. 

Regulators 2017.gada 14.septembrī pieņēma lēmumu Nr.1/24 “Obligātā 
iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika), 
nosakot kārtību, kādā publiskais tirgotājs aprēķina un Regulators apstiprina 
komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, kā arī 
komponenšu aprēķinu pamatojumam iesniedzamās informācijas saturu, apjomu un 
iesniegšanas termiņus.  

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir informēt sabiedrību 
un uzzināt ieinteresēto personu viedokli par Regulatora izstrādāto lēmuma projektu 
“Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 14.septembra 
lēmumā Nr.1/24 “Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas 
metodika”” (turpmāk – Grozījuma projekts). 

Grozījuma projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2022.gada 14.oktobris. 

Priekšlikumus un komentārus par Grozījuma projektu lūdzam Regulatoram 
iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv, līdz 2022.gada 5.oktobrim. 

Regulatora sagatavotais Grozījuma projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā. 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Grozījuma projekts sagatavots saistībā ar straujā energoresursu cenu 
pieauguma radītajām izmaiņām uz publisko tirgotāju, elektroenerģijas ražotājiem un 
Latvijas elektroenerģijas galalietotājiem. 

Pakāpeniska elektroenerģijas obligātā iepirkuma dalībnieku skaita 
samazināšanās saistībā gan ar tirgus dinamiku, gan ar iepirkuma atļauju derīguma 
termiņiem nodrošināja obligātā iepirkuma kopējo izmaksu samazināšanos 2022.gadā. 
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, atbilstoši Būvniecības valsts 
kontroles biroja datiem sagaidāms, ka obligātā iepirkuma kopējās izmaksas turpinās 
samazināties arī turpmāk. Papildus augstā elektroenerģijas cena biržā nodrošina 
lielākus publiskā tirgotāja ieņēmumus.  

 

Vienlaikus, lai samazinātu augstās elektroenerģijas cenas negatīvo ietekmi, 
Ministru kabinets 2022.gada 6.septembrī pieņēma rīkojumu Nr.584 “Par kompleksiem 
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pasākumiem obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un 
elektroenerģijas tirgus attīstībai” (turpmāk – Rīkojums Nr.5841). Ar Rīkojumu Nr.584 ir 
atbalstīts konceptuālajā ziņojumā “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma 
komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai” iekļautais 
risinājums, kas paredz noteikt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes vidējo 
likmi no 2022.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim 0 EUR/MWh. 

Ņemot vērā faktiskos tirgus apstākļus, kā arī lai sasniegtu Rīkojuma Nr.584 
1.punktā noteikto obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējo vērtību 2023.gadā 
0 EUR/MWh, nepieciešams veikt grozījumu Metodikā, kas paredz iespēju daļu publiskā 
tirgotāja gūto ienākumu elektroenerģijas tirgū novirzīt obligātā iepirkuma un jaudas 
komponentes samazināšanai.  

2) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 
ietekmēt 

Grozījuma projektā ietvertais regulējums ietekmēs enerģijas publisko tirgotāju 
un elektroenerģijas galalietotājus.  

3) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais 
regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt 

Minētās izmaiņas atstās pozitīvu ietekmi uz elektroenerģijas galalietotāju 
maksājumiem par elektroenerģiju.  

 

Priekšsēdētāja A. Ozola

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 

 

 
1 https://www.vestnesis.lv/op/2022/173.4 



 

 
 

Pielikums  
konsultāciju dokumentam 

 par grozījumu obligātā iepirkuma un 
 jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā 

 
 
 

Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 14.septembra lēmumā  
Nr.1/24 “Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika” 

 
Izdots saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma  

28.panta piekto daļu, 28.1panta ceturto daļu, 
30.panta trešo daļu, 30.2panta trešo daļu,  

pārejas noteikumu 53.punktu un likuma  
“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 

 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 14.septembra lēmumā 
Nr.1/24 “Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika” (Latvijas Vēstnesis, 
2017, 189.nr.; 2018, 95.nr.; 2020, 154.nr.) grozījumu un  

papildināt lēmumu ar 10.1punktu šādā redakcijā: 

“10.1 Publiskais tirgotājs, aprēķinot obligātā iepirkuma un jaudas komponentes atbilstoši 
metodikas 8., 9. un 10.punktam, var izmantot daļu no gūtajiem ieņēmumiem jaudas 
komponenšu samazinājumam, lai nodrošinātu noteikto vidējo obligātā iepirkuma un jaudas 
komponenšu vērtību.” 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”. 

 

 

Priekšsēdētāja           A. Ozola 

 

 


