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Par konsultāciju dokumentu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodikai 

 

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

konsultāciju dokumentu "Par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku" un sniedz šādus komentārus un priekšlikumus par konsultāciju 

dokumentu: 

1. metodikā paredzētā elektroenerģijas pārvades jaudas uzturēšanas tarifa 

ieviešana elektroenerģijas ražotājiem (turpmāk – G-komponente) radīs nepamatotas 

konkurences priekšrocības kaimiņvalstu elektroenerģijas ražotājiem, kuru saražotajai 

elektroenerģijai G-komponenti nepiemēro. Vēršam uzmanību uz to, ka pastāv būtiska atšķirība 

starp elektroenerģijas ražotājiem Latvijā, kuri pieslēgti sadales sistēmai un kuri pieslēgti 

pārvades sistēmai. Pirmajā gadījumā ražotāji praktiski nekad nekonkurē reģionālajos elektrības 

tirgos, bet savstarpēji konkurē par subsīdijām vai arī, ja tie vienlaicīgi ir arī elektroenerģijas 

patērētāji, konkurē ar elektroenerģijas piegādēm no publiskā tīkla. Savukārt otrie konkurē 

reģionālajos elektroenerģijas vairumtirgos,  tāpēc G-komponentes ieviešana šiem ražotājiem 

radīs no sadales sistēmai pieslēgtajiem elektroenerģijas ražotājiem būtiski atšķirīgas sekas; 

2. G-komponentes piemērošanai pārvades sistēmas lietotājiem Latvijā nav 

ekonomiska pamatojuma, jo: 

a) atšķirībā no citām valstīm Latvijā elektroenerģijas ražotājam ir jāsedz pilnīgi 

visa elektrostacijas pieslēguma maksa, tai skaitā arī par sistēmas infrastruktūras stiprināšanu 

(t.s. "deep connection costs" 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Practice%

20report%20on%20transmission%20tariff%20methodologies%20in%20Europe.pdf); 

b) ražotāja darbība samazina pārvades sistēmas operatora izmaksas, nevis palielina 

tās. Vietējā ģenerācija palīdz pārvades sistēmas sprieguma un jaudas bilances uzturēšanai, 

mazina maksājumus par starpvalstu tranzītu un zudumus; 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Practice%20report%20on%20transmission%20tariff%20methodologies%20in%20Europe.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Practice%20report%20on%20transmission%20tariff%20methodologies%20in%20Europe.pdf


 

 

3. neatkarīgi no tā kādā formā tiks ieviesta G-komponente (kā mainīgā maksa par 

elektroenerģijas pārvadīšanu vai kā fiksēta maksa par pieslēguma pārvades sistēmai 

nodrošināšanai), tā mazinās pārvades sistēmai pieslēgto elektroenerģijas ražotāju konkurētspēju 

pret kaimiņvalstu ražotājiem, jo šī G-komponente būs jāieceno nākamās dienas tirgus 

piedāvājumos. Savukārt, ja konkurences dēļ to nevarēs iecenot tirgus piedāvājumos, un 

ievērojot to, ka G-komponentei nav ekonomiskā pamatojuma, tad pēc būtības tā pārdalīs 

elektroenerģijas ražotāju akcionāru īpašumu par labu atsevišķiem pārvades sistēmas 

lietotājiem; 

4. G-komponentes pārvades sistēmas lietotājiem ieviešana liegs attīstību jauniem 

atjaunojamās enerģijas projektiem, jo gan pieslēguma maksas, gan G-komponentes savstarpēji 

neizslēdzoša piemērošana apdraudēs projektu ekonomisko dzīvotspēju. Piemēram, 

patērētājiem ir izveidota sistēma, kurā tie par jaunizveidotiem pieslēgumiem noteiktu laiku var 

nemaksāt sistēmas pakalpojuma tarifus. 

Ievērojot iepriekš minēto, ierosinām: 

- ar jauno elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodiku ieviest G-komponenti ražotājiem, kuru iekārtas pieslēgtas pārvades sistēmai, atliekot 

tās piemērošanu līdz atbilstošas G-komponentes piemērošanai vismaz kaimiņvalstīs Baltijā, un 

- ar mērķi veicināt jaunu atjaunojamo energoresursu jaudu projektu attīstību - 

ieviešot G-komponenti elektroenerģijas ražotājiem, precizēt sistēmas pieslēguma noteikumus 

elektroenerģijas ražotājiem attiecībā uz jaunajiem projektiem, ļaujot atgūt sākotnējās 

investīcijas pieslēguma izveidē. 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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