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Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai

Par konsultāciju dokumentu par
obligātā iepirkuma un jaudas
komponenšu aprēķināšanas metodiku
Ekonomikas ministrija savas kompetences ietvaros ir iepazinusies ar
konsultāciju dokumentu1 par obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu
aprēķināšanas metodiku (turpmāk – konsultāciju dokuments) un izsaka šādu
priekšlikumu un komentāru.
1. Lūdzam izteikt konsultāciju dokumenta 3.punkta ievaddaļu šādā
redakcijā, lai aprēķinā iekļautu arī izmaksas par obligātā iepirkuma ietvaros
iepirkto elektroenerģiju, kas tiek iepirkta un rada izmaksas saskaņā ar
Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 52. un 53.punktu:
𝑖
“3. Ikstundas vidējo cenu 𝑇𝑎𝑡𝑗
[EUR/kWh], par kuru publiskais tirgotājs
iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās,
izmantojot atjaunojamos energoresursus, un obligātā iepirkuma tiesības ieguvuši
saskaņā ar ETL 29.pantu vai elektroenerģiju publiskajam tirgotājam pārdod
saskaņā ar ETL pārejas noteikumu 52.punktu (turpmāk – atjaunojamie
energoresursi), aprēķina šādi:[..]”.
2. Konsultāciju dokumenta 10.punkta formulā mainīgais lielums f ir
skaidrots, kā indekss, kas apzīmē konkrēto sprieguma un patēriņa līmeņa grupu un
kas noteic, kāda daļa no kopējām izmaksām, ko veido maksājumi par uzstādīto
elektrisko jaudu, attiecināma uz konkrēto sprieguma un patēriņa līmeņa grupu, taču
saskaņā ar formulu, pēc kuras tiek aprēķināts indekss f, tas ir izteikts, kā kopējās
publiskā tirgotāja izmaksas gadā, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko

1

Dokuments pieejams: https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/KDOIK.pdf

2

jaudu ražotājiem, kas ieguvuši tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas
stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar ETL 28.1pantu, un publiskā tirgotāja
administratīvās izmaksas pret kopējiem pārvades sistēmas operatora un sadales
sistēmas operatora, kuram pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju,
ieņēmumiem no sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētās daļas.
Līdz ar to secināms, ka saskaņā ar noteikto formulu šis indekss uz visām
sprieguma un patēriņa līmeņa grupām veidojas vienādā lielumā, taču Ekonomikas
ministrijas ieskatā būtu atbalstāms, ka indekss f tiek noteikts atsevišķi katrai
konkrētajai sprieguma un patēriņa līmeņa grupai, kā tas ir minēts indeksa f
skaidrojumā konsultāciju dokumenta 10.punktā.
3. Ekonomikas ministrija pašlaik gatavo konceptuālo ziņojumu “Kompleksi
pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”, kurā ir paredzēts apstiprināt
koncepciju, kurā ražotājiem būs tiesības uz vienreizēju kompensāciju, atsakoties no
75% no jaudas maksājuma. Ņemot vērā, ka šādā gadījumā varētu būtiski
samazināties 2018.gadā veicamie jaudas maksājumi un, attiecīgi, 2019.gadā jaudas
komponente, Ekonomikas ministrija aicina iekļaut Metodikas projektā regulējumu
saskaņā ar kuru jaudas komponentes turpmāk tiktu noteiktas nākamajiem diviem
gadiem. Aprēķins tiktu veikts pamatojoties uz kārtējā gadā veiktajiem jaudas
maksājumiem un nākamajā gadā veicamo maksājumu prognozi. Šis risinājums
ļautu ilgtermiņā izlīdzināt jaudas maksājuma izmaiņas starp gadiem, tādā veidā
amortizējot efektu uz elektroenerģijas tirgu.
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