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Par Konsultāciju dokumentu par grozījumiem obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu 
aprēķināšanas metodikā 

 

Sabiedrības līdzdalībai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 
Regulators) mājaslapā publicēts Konsultāciju dokuments par grozījumiem obligātā iepirkuma 

un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā. 

AS "Sadales tīkls" ir iepazinies ar plānotajiem dokumentiem un sniedz savus 

priekšlikumus: 

1) Par grozījumu 1.8.punktu. Ne visos gadījumos lietotāji objektos, kuriem ir 
tiesības piemērot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu, to izmanto vai ir izmantojuši periodā 

no 1.janvāra līdz 30.septembrim. Tāpēc ņemot vērā izmaiņu mērķi, būtu precizējama piedāvātā 
metodikas 11.11. punkta redakcija, paredzot, ka informācija sniedzama par objektiem, kuriem 

ir tikusi piemērota neto norēķinu sistēma, nevis objektiem, kuriem ir tiesības piemērot neto 

norēķinu sistēmu. Ierosinām apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

"11.11. attiecīgā gada deviņu mēnešu (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) sadales sistēmas tīklā 

nodotās elektroenerģijas apjomu, kas saražots objektos, kam piemērota elektroenerģijas neto 

norēķinu sistēma tās piemērošanas periodā, un šajā apakšpunktā minētā elektroenerģijas apjoma 

prognozi par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim.” 

 

Iespējams, attiecinot prasību uz 2020.gadu, būtu jāparedz arī pārejas nosacījums, ka, 
attiecībā uz 2020.gadu, dati iesniedzami par periodu 1.aprīlis-31.decembris, jo šajā periodā 

stājās spēkā nosacījumi par OIK mainīgās komponentes netēšanu. 
 

2) Ierosinām grozījumu projektu papildināt ar grozījumiem Obligātā iepirkuma un 

jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikas 1.pielikumā, attiecībā uz sprieguma un patēriņa 
līmeņa grupu iedalījumu, apvienojot vienā grupā šobrīd 1.pielikuma tabulā pozīcijās Nr.p.k.10-

13 atsevišķi izdalītās grupas un izveidojot vienotu grupu "6-110 kV līnijas un kopnes".  



 

 

Nav izprotams Elektroenerģijas tirgus likuma regulējums obligātā iepirkuma jaudas 

komponentes gradēt, piesaistot tās sprieguma un patēriņa līmeņa grupām proporcionāli 
ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem, jo tas rada būtisku sistēmas dalībnieku 

nevienlīdzību attiecībā uz dalību obligātā iepirkuma (uzstādītās jaudas) izmaksu 
kompensēšanā. Elektroenerģijas lietotājam jaudas maksājums atšķiras aptuveni trīs reizes, 

atkarībā no tā vai elektroietaise pieslēgta sadales vai pārvades sistēmai. Lai samazinātu stimulus 

un nepieciešamību energointensīvajiem elektroenerģijas lietotājiem pārslēgties no sadales 
sistēmas pie pārvades sistēmas, AS "Sadales tīkls" lūdz līdzsvarot šo maksājuma apmēru 

nosacīti vienas patēriņa grupas līmeņa lietotājiem. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Elektroenerģijas 
tirgus likuma 28.1 panta ceturtajai daļai un pārejas noteikumu 53.punktu, Regulatoram ir 

noteikta kompetence noteikt šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku, lūdzam Regulatoru 

veikt izmaiņas ierosinātās izmaiņas metodikas 1.pielikumā. 

 

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