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Par Konsultāciju dokumentu par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu
aprēķināšanas metodikā
AS “Sadales tīkls” (turpmāk – AS ST) iesniedz viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) publicēto 14.12.2017. Konsultāciju dokumentu par
grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā (turpmāk –
Konsultāciju dokuments).
Konsultāciju dokumenta 1.3. punkts paredz būtiski mainīt regulēto aktīvu bāzi (turpmāk
– RAB) un SPRK plāno analogi mainīt RAB iekļaujamo aktīvu sastāvu visās regulējamo nozaru
tarifu noteikšanas metodikās.
Par krājumu neiekļaušanu RAB
SPRK viedoklis tarifu aprēķinā iekļaut tikai tos aktīvus, kas piedalās pakalpojuma
nodrošināšanā, pēc būtības nozīmē, krājumi netiek atzīti kā ekonomiski pamatotas izmaksas
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.
AS ST skaidro, ka krājumi ir nepieciešami licences prasību– nodrošināt nepārtrauktu
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, regulējamā nozarē noteikto sabiedrisko pakalpojumu
drošības prasību ievērošanu, tehniskiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem
atbilstošas pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, kā arī licences saņēmējam nepārvaramas
varas apstākļu gadījumā ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākums, lai turpinātu
ievērot un izpildīt licences nosacījumus – ievērošanai, kā arī Ministru kabineta Noteikumu Nr.
50 Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos norādīto Sistēmas operatora
pienākumu – Sistēmas operatora elektroietaišu avārijas vai bojājuma gadījumā sistēmas
operators nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) bojājumu novēršanu – izpildei.
Avāriju seku operatīvai likvidēšanai AS ST uztur materiālus, kas veido 1/5 daļu no
kopējiem krājumiem. Pārējie krājumi tiek izmantoti, lai tuvāko 2 mēnešu laikā bez aizkavēšanās
organizētu un veiktu plānotos un neplānotos remontdarbus, plānotos kapitālieguldījumus, tai
skaitā lietotāju elektroietaišu pieslēgšanu elektrotīklam.

Lai AS ST faktiskās izmaksas atbilstu tarifu aprēķinā iekļaujamajām, krājumu
uzturēšana būtu jāpārtrauc jeb krājumus būtu jāuztur ārpakalpojuma sniedzējiem un jāiekļauj
izmaksās pakalpojumu sniegšanas brīdī. Tā kā AS ST elektrotīklam ir nepieciešamas
specifiskas elektroierīces un balsti, ārpakalpojuma sniedzējiem būtu jāveic nepieciešamo
materiālu iegāde un uzglabāšana, kas būtu dārgāka, jo AS ST salīdzinājumā ar ārpakalpojuma
sniedzējiem iepērk elektromateriālus lielākos apjomos, bet koka balstus ražo AS ST koka balstu
ražotnē, tādejādi nodrošinot saimnieciski viszemākās materiālu izmaksas. Ja krājumus uzturētu
ārpakalpojumu sniedzēji, AS ST nekontrolētu krājumu līmeni un darbu izpildes un avāriju
novēršanas termiņus, kas radītu risku neievērot licences nosacījumus un MK noteikumos
minēto AS ST pienākumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, AS ST uzskata, ka:
•
krājumi ir jānodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam;
•
krājumi attiecas uz sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu un ir ekonomiski
pamatoti, tāpēc jāiekļauj tarifu izmaksās;
•
ņemot vērā, ka krājumi tiek izmantoti gan remontu veikšanai un bojājumu, tai
skaitā avāriju novēršanai (ekspluatācijas izmaksas), gan kapitālieguldījumu veikšanai (kapitāla
izmaksas), SPRK ir jāizvērtē, kā atspoguļot krājumu veidošanas izmaksas tarifu aprēķinā.
Par pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksu
neiekļaušanu RAB
AS ST ieskatā nav pamatoti, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi gūt kapitāla
atdevi no ekspluatācijā esošu pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības uz iepriekšējā
gada finanšu pārskata atlikušo vai bilances vērtību gada beigās, bet no aktīviem, kas tiks nodoti
ekspluatācijā tarifu gadā, nav tiesīgi gūt kapitāla atdevi šajā periodā.
Piemēram, Igaunijā Regulators ņem vērā tarifu periodā veiktās investīcijas un attiecīgo
nolietojumu.
Regulējamo aktīvu aprēķins Igaunijā
RA = (PL0 + PL1)/2+AK
RA – regulējamie aktīvi
PL0 – pamatlīdzekļa atlikusī vērtība tarifa gada sākumā
PL1- pamatlīdzekļa atlikusī vērtība tarifa gada beigās
AK – apgrozījuma kapitāls (5% no tarifa gada atļautajiem
ieņēmumiem)
PL1 = PL0 + I – PN – P
I – investīcijas pamatlīdzekļos
PN – pamatlīdzekļa nolietojums
P – pārdotie vai norakstītie pamatlīdzekļi
AS ST ieskatā pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu, kas tiks nodoti ekspluatācijā
tarifu periodā, izmaksas un to saistītais nolietojums, būtu jāņem vērā kapitāla atdeves aprēķinā.
Šobrīd iepriekš minētās izmaksas raksturo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja veiktās
pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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