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Par izsludinātajiem konsultāciju dokumentiem
AS „Sadales tīkls” iepazinās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
(turpmāk – SPRK) publiskajiem konsultāciju dokumentiem par grozījumiem elektroenerģijas
sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, pārvades sistēmas pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodikā, kā arī konsultāciju dokumentu par kapitāla atdeves likmes
aprēķināšanas metodiku un nosūta viedokli par katru no izsludinātajiem konsultāciju
dokumentiem, aicinot arī skaidrot atsevišķu grozījumu būtību.
Par konsultāciju dokumentu par grozījumiem elektroenerģijas sadales sistēmas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā AS „Sadales tīkls” lūdz sniegt skaidrojumu:
1)
vai grozījumi personāla un sociālo izmaksu definīcijā (konsultāciju dokumenta
1.10 punkts) pēc būtības ietver jebkādas izmaiņas saistībā ar izmaksām, kas iekļaujamas šajā
izmaksu pozīcijā;
2)
kā, saskaņā ar konsultāciju dokumenta 1.13 punktā iekļauto redakciju, tiks
novērtēts, kāds krājumu apjoms atbilst nepārtrauktam un drošības prasībām atbilstoša sadales
sistēmas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajam krājumu apjomam. Vai ir plānots noteikt
precīzākus kritērijus šī krājumu apjoma noteikšanai;
Par konsultāciju dokumentu par kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku
(turpmāk – konsultāciju dokuments) AS „Sadales tīkls” lūdz ņemt vērā, ka:
1)
Metodikas projektā indikatīvi aprēķinātā kapitāla atdeves likme sadales un
pārvades pakalpojumiem (pirmsnodokļa kapitāla atdeves likme 4,23%, kas atbilst pēcnodokļa
kapitāla atdeves likmei 3,39 %) ir būtiski zemāka nekā tā tika noteikta iepriekšējos gados
(pirmsnodokļa kapitāla atdeves likme 5,21%, kas atbilst 4,43% pēcnodokļu kapitāla atdeves
likmei). SPRK piedāvātais būtiskais kapitāla atdeves likmes samazinājums 2018. gadā
mūsuprāt nav pamatojams ar izmaiņām finanšu tirgos, kuram atbilstoši būtu jānosaka vidēji
svērtā kapitāla cena.
Pakalpojumu tarifos iekļaujamai kapitāla atdeves likmei ir jāatbilst tirgus situācijai,
par ko tai skaitā katru gadu pārliecinās arī neatkarīgs revidents, veicot gada pārskata revīziju.
Ja regulēto pakalpojumu tarifos iekļaujamā kapitāla atdeve ir noteikta zemāka kā nosaka
tirgus situācija, tiek radīta būtiska negatīva ietekme uz uzņēmuma darbību un finanšu
rezultātiem, kā arī tiek radīti riski turpmākai uzņēmuma attīstībai. Tirgus situācijai
neatbilstoša kapitāla atdeves likme ierobežo uzņēmuma spēju piesaistīt kapitālu uzņēmuma un
to sniegto pakalpojumu turpmākai attīstībai, samazinot ikgadēji veicamos

kapitālieguldījumus, jo regulētā atdeve no tiem nesedz ieguldītā kapitāla faktiskās izmaksas,
kā arī pārvērtēti tiek jau līdz šim veiktie ieguldījumi, būtisku daļu no tiem atzīstot finanšu
rezultātos kā zaudējumus (aktīvu norakstīšana).
Ņemot vērā sistēmas pakalpojumu nodrošināšanai izmantotā elektrotīkla kopējo
garumu, elektrotīkla elementu vidējo kalpošanas laiku (40 gadi) un uzkrāto novecojušā
elektrotīkla apjomu, lai nodrošinātu licences prasību izpildi, elektroapgādes drošuma
uzlabošanos un elektrotīkla novecošanās apturēšanu, līdzsvarotas elektrotīkla attīstības
nodrošināšanai ik gadu atjaunojami aptuveni 2% no elektrotīkla apjoma. Šo apjomu ik gadu
veido apmēram 1 600 km elektrolīniju pārbūves, primāro slēgiekārtu un citu tīkla
automatizācijas iekārtu nomaiņas, kuru izpildei plānoti kapitālieguldījumi vidēji 100 MEUR
gadā. Uzņēmumam ir svarīgi saglabāt kapitāla pieejamību šo projektu īstenošanai.
2)
šī gada 30.martā stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes lēmums Nr.1/7 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem”, šajos noteikumos paredzot, ka sistēmas lietotāji, uz laiku līdz 9 mēnešiem
atsakoties no pieslēguma vai samazinot pieslēguma atļauto slodzi un izpildot noteiktus
kritērijus, var atjaunot pieslēguma atļauto slodzi bez maksas. Attiecīgi līdz 9 mēnešiem ilgā
periodā var nemaksāt vai daļēji nemaksāt par pieprasīto jaudu, ko sistēmas operators rezervē
tīklā. Sistēmas operatori attiecīgajā periodā no rezervētās jaudas negūst ieņēmumus
apstiprināto izmaksu segšanai, kas rada sezonālu izmaksu atgūstamības risku, kā tas bija
pirms fiksētās sadales pakalpojumu tarifu komponentes ieviešanas;
Par konsultāciju dokumentu par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā
AS “Sadales tīkls” nav iebildumu pret projekta Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2015.gada 26.februāra lēmumā Nr.1/6 “Elektroenerģijas pārvades
sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” redakcijā jau ietvertajiem
priekšlikumiem.
Tomēr kontekstā ar vairāku AS “Sadales tīkls” nozīmīgu klientu izrādīto interesi par
pārslēgšanos pie pārvades sistēmas operatora elektrotīkla, AS “Sadales tīkls” norāda, ka
sadales sistēmas operatori savas licences zonas ietvaros objektīvi nevar konkurēt ar pārvades
sistēmas operatoru piedāvāto tarifu apjomā. Šāda klientu pārslēgšanās būtiski samazina
sadales sistēmas operatora ieņēmumu apjomu, bet nemazina sadales sistēmas operatora
izmaksas par 110 kV apakšstacijās uzstādīto jaudu. Elektroenerģijas pārvades sistēmas
pakalpojumu aprēķināšanas metodikas 10. un 52.punkts nosaka, ka maksu par pārvades
jaudas uzturēšanu nosaka atbilstoši 110/20-10-6 kV transformatoru uzstādītajai jaudai. Lielo
klientu pārslēgšanās gadījumā izmaksas par atbrīvoto jaudu uzturēšanu gulstas uz pārējiem
sadales sistēmas lietotājiem. Norādām, ka arī uzstādītās 110 kV transformatoru jaudas
samazināšana saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma
Nr.1/7 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” gulstas uz
sadales sistēmas operatoru.
AS “Sadales tīkls” lūdz izvērtēt ierosinājumu, ka maksa par uzstādīto jaudu varētu tikt
noteikta arī atbilstoši lietotāja pieprasītajai vienlaicīgi atļautajai slodzei kā alternatīva
uzstādīto 110 kV transformatoru pasēs ierakstītajai jaudai. AS “Sadales tīkls” arī ierosina
precizēt, ka metodikas 58.3 punktā noteiktā piederības robeža piemērojama tikai sadales
sistēmas operatoru pieslēgumiem.
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