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Par grozījumiem kapitāla atdeves likmes
aprēķināšanas metodikā
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir iepazinusies ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) sagatavoto konsultāciju dokumentu par
grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā (turpmāk – Konsultāciju dokuments). Ievērojot
LTRK notikušo biedru diskusiju, aicinām Regulatoru ņemt vērā sekojošus apsvērumus.
1. Kapitāla atdeves likme ietekmē uzņēmējdarbības nodrošināšanai nepieciešamo energoresursu cenas
un, līdz ar to, arī tautsaimniecības konkurētspēju kopumā. Attiecīgi, lai nodrošinātu infrastruktūras tarifu
samērīgumu, būtu jāņem vērā ne tikai infrastruktūras uzturēšanas izmaksu pamatojums Latvijas mērogā, bet
arī situācija citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, it sevišķi Baltijā. Šajā ziņā LTRK aicina Regulatoru neatstāt bez
ievērības to, ka, piemēram gāzes sektorā, tarifu noteikšanas metodika Lietuvā šobrīd paredz piemērot kapitāla
atdeves likmi 3,33 - 3,85 % apmērā1.
2. LTRK pievienojas nozares uzņēmumu argumentiem sekojošos jautājumos:
2.1. Tarifu aprēķināšanas metodikai kopumā būtu jāveicina infrastruktūras pārvaldnieku efektīva
darbība turpmākā kritiskās infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā, vienlaikus neradot nepamatoti
augstas izmaksas resursu patērētājiem;
2.2. Ņemot vērā, ka enerģētikas nozare ir kapitālietilpīga un investīcijas tiek veiktas uz salīdzinoši ļoti
ilgu laika periodu, lai nodrošinātu gan patērētāju, gan pakalpojumu sniedzēju paļāvību un darbības
plānveidību, grozījumi nozares regulējumā būtu veicami, nosakot saprātīgus intervālus, kuros iesaistītās
puses varētu paļauties uz Regulatora politikas nemainību, kā arī, iespējams, jāveic ilgtermiņa investīciju
projektu pārejas periodu noteikšanas kritērijus.
3. LTRK aicina Regulatoru izvērtēt kopējo regulācijas birokrātisko slogu, lai pēc iespējas sekmētu
enerģētikas nozares uzņēmumu tarifu samazināšanu, nolūkā sekmēt enerģijas patērētāju interešu ievērošanu.
LTRK apliecina vēlmi līdzdarboties, lai sasniegtu LTRK Pamatnostādnēs enerģētikas politikā nostiprināto, ka
Regulatoram jānodrošina pietiekama kapacitāte, kompetence un neatkarība, lai aizstāvētu enerģijas patērētāju
intereses un veicinātu enerģijas pakalpojumu attīstību.
4. Ņemot vērā, ka LTRK biedru vidū ir iezīmējusies pamatota viedokļu atšķirība par konkrētajā jautājumā
nozīmīgiem aspektiem, LTRK turpinās iekšējo diskusiju minētajā jautājumā, nepieciešamības gadījuma
papildinot šajā vēstulē pausto pozīciju. Ievērojot minēto, aicinām turpmāk informēt LTRK par Regulatora
plānotajām darbībām turpmākā kapitāla atdeves likmes aprēķina metodikas izstrādē.
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