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Par konsultāciju dokumentu par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā 
 

Biedrība Latvijas siltumuzņēmumu asociācija, turpmāk LSUA, ir izvērtējusi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk SPRK) izsludinātās publiskās konsultācijas, par 

grozījumiem Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā (turpmāk Metodikas projekts), 

ietvaros organizētās sanāksmes laikā saņemtajiem skaidrojumiem un informāciju. Mēs atzinīgi 

vērtējam ieguldīto darbu, veicot uzņēmumu iesniegto datu analīzi un izvērtējot iepriekšējā 

publiskajās konsultācijā nozares pārstāvju iesniegtos argumentus. Tomēr vēlamies norādīt, ka ir 

grūti analizēt konsultāciju dokumentā norādītos veiktos grozījumus, kamēr neesam saņēmuši 

SPRK solīto detalizēto argumentāciju, kāpēc ir vai nav tikuši ņemti vērā LSUA iesniegtie 

priekšlikumi WACC/RAB noteikšanai, ko izstrādājis pieaicinātais konsultants KPMG (nosūtīts SPRK 

kā 2018.gada 17.septembra vēstules Nr.29-2018 pielikums).  Tā pat vēlamies norādīt, lai arī augstu 

vērtējam SPRK kompetenci un līdz šim ieguldīto darbu, tomēr, uzskatām, ka SPRK būtu jāņem vērā 

arī citu valstu regulatoru starptautiskā prakse, šāda veida projektiem, kā WACC/RAB ieviešana, 

pieaicināt starptautisku konsultantu.   

Pēc 2019.gada 7.jūnija sanāksmes laikā izskanējušās informācijas izvērtēšanas, LSUA aicina 

SPRK Grozījumus Metodikas projektā skatīt kopā  (gatavot vienlaicīgi) ar grozījumiem 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, jo uzskatām, ka, izvērst 

diskusiju par  aprēķinā izmantotajiem koeficientiem/ indeksiem nav korekti, ja nav zināms, kā 

iegūtais rezultāts tiks piemērots tālāk, t.i. nav zināmi Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodikas nosacījumi. Līdz ar to aicinām SPRK, aktualizēt arī grozījumu 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā sagatavošanu.  Tāpat arī 

aicinām iespēju robežās Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu aprēķināšanas metodikā 

paredzēt iespēju, procedūru, kas nodrošinātu “atvieglotu”  (bez pilna tarifu projekta pārskatīšanas) 



  

 

izmaiņu ieviešanu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifā, mainoties kādai no kapitāla 

atdeves likmes aprēķina komponentei (indeksam). Tadējādi tiktu samazināts administratīvais slogs 

gan SPRK, gan uzņēmumiem.  

Vēlamies informēt, ka LSUA tiek turpināts darbs pie  SPRK 2019.gada 30.maija konsultāciju 

dokumentā iekļautā piedāvājuma grozījumiem Metodikas projektā izvērtēšanas un tā rezultāti 

jums tiks nosūtīti atsevišķi vēlāk. Tāpat aicinām nesasteigt grozījumu ieviešanu Metodikas 

projektā, un, ņemot vērā augstākminēto un izvērst aktīvākas diskusijas ar nozares pārstāvjiem par 

plānotajiem grozījumiem.  
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