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Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādāto Konsultāciju 
dokumentu par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodiku  
  

Vēja enerģijas asociācija (turpmāk tekstā – VEA) ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) izstrādāto Konsultāciju dokumentu par 

elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk 

tekstā – Konsultāciju dokuments) un saredz vairākas fundamentālas problēmas tajā. 

 

Jaunā tarifu aprēķināšanas metodika Konsultāciju dokumentā paredz, ka 

elektroenerģijas pārvades sistēmas izmaksu segšanā piedalīsies arī elektroenerģijas ražotāji, 

kas pieslēgti pārvades sistēmā, atsaucoties uz citu valstu Enerģētikas regulatoru reģionālās 

asociācijas dalībvalstu pieredzi, tomēr tajā faktiski nav izvērtēta ietekme uz elektroenerģijas 

ražotājiem, šī brīža projektiem attīstības stadijā, kā arī nav izvērtēta ietekme uz investīciju 

lēmumiem nākotnē elektroenerģijas ražošanas nozarē. Konsultāciju dokuments neapraksta 

arī izmaksu kompensējošus mehānismus atjaunojamās enerģijas ražošanai, kas ir ieviesti 

SPRK minētajās Enerģētikas regulatoru reģionālās asociācijas dalībvalstīs.  

 

Šādu metodikas grozījumu stāšanās spēkā gadījumā elektroenerģijas ražotājiem, īpaši 

atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) tehnoloģiju attīstītājiem, nāksies pārdomāt 

investīciju lēmumus, redzot Latviju kā jaudas maksu ziņā nekonkurētspējīgu valsti 

salīdzinājumā ar tās kaimiņvalstīm. Līdz ar to VEA vēlas uzsvērt, ka jaunā aprēķina metodika 

neveicinās AER tehnoloģiju attīstību un klimata mērķu sasniegšanu Latvijā. 

 

Aicinām atlikt elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikas grozījumu pieņemšanu līdz brīdim, kad jautājums un tā ietekmes tiks atklāti 

izdiskutētas, iesaistot nozari. Punkti, par kuriem VEA rosina diskutēt ir: 

• Nepiemērot maksu par pārvades tīkla uzturēšanu jaunajiem vēja parkiem, kas izbūvēti 

un pieslēgti pārvades sistēmas tīklam bez valsts atbalsta elektroenerģijas piemaksas 

vai kapitāla līdzfinansējuma veidā.  

• Gadījumā, ja iepriekšējā punktā minētais priekšlikums nav atbalstāms, aicinām ņemt 

vērā jaudas izmantošanas koeficientu un attiecināt maksājumu uz 3500 darba stundām 

gadā, ņemot vērā, ka vēja parki nenoslogo pārvades tīklu pilnā jaudā visu gadu.  

• Ņemt vērā jaunās uzbūvētās elektroenerģijas jaudas ģeogrāfisko atrašanos, attālumu 

līdz patērētājiem un pieslēguma vietu pārvades tīklam, un tās ietekmi uz 
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elektroeneģijas zudumu pārvades tīklā samazinājumu. Attiecīgi izstrādāt piemaksas 

sistēmu, kas atbilst elektroenerģijas zudumu ekonomiskajam ieguvumam. 

 

Ja ir nepieciešami papildus komentāri, VEA ir gatava sniegt nepieciešamo informāciju un 

skaidrojumus.  

 

 

 

Ar cieņu, 

VEA valdes loceklis                                                                         Andris Vanags 
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