
 

 

 

 

Rīgā 

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā. 

Nr. 01VD00-19/1435 

 

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija 

Ūnijas iela 45 

Rīga, LV-1039 

 

Par konsultāciju dokumentu "Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikas satvara projektu"  

 

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

(turpmāk – Regulators) izsludināto konsultāciju dokumentu "Par siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas satvara projektu" un sniedz šādus komentārus 

par  konsultāciju dokumentu. 

1.Regulators konsultāciju projektā min, ka sākotnējā konsultācija par plānotajām 

izmaiņām tiek veikta par siltumapgādes pakalpojumu regulējuma konceptuālajiem 

jautājumiem.  Ievērojot šos apstākļus AS “Latvenergo” aicina regulatoru uzsākt diskusiju par 

siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma  deregulāciju. Ņemot vērā pēdējās desmitgades 

Latvijas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgu deregulācijas un liberalizācijas procesus un to, 

ka šie procesi pastarpināti ir atstājuši ietekmi, to kā veidojās un attīstās siltumenerģijas 

ražošanas tirgus, AS “Latvenergo” uzskata, ka šis nozares segments ir pietiekami nobriedis, 

lai atvērtu un sāktu šāda satura diskusiju. Jau šobrīd atsevišķās siltumapagādes zonās 

siltumenerģijas ražošanas komersanti savu komercdarbību īsteno tiešās konkurences 

apstākļos, kur tirgū darbojās vairāki ražošanas komersanti, kas saražoto siltumenerģiju pārdod 

centralizētās siltumapgādes operatoram un konkurence pastāv ne tikai tieši starp 

siltumenerģijas ražotājiem, bet kopumā siltumenerģijas ražošanai konkurējošus apstākļus 

veido individuālie siltumsūkņi un citi enerģijas veidi. 

 2.Vēršam uzmanību uz to, ka nozares labā prakse un starptautiski atzīti finanšu 

eksperti (Duff & Phelps, kā arī pētnieki Dr. Šanons Prats, Prof. Aswath Damodaran) uzsver 

par nepieciešamību pašu kapitāla atdeves likmes aprēķinā iekļaut arī uzņēmuma izmēra riska 

prēmiju, kas ir piemērojama visiem uzņēmumiem atkarībā no to lieluma. Regulatora 

piedāvātā pieeja uzņēmuma izmēra riska prēmiju piemērot tikai Latvijas mērogiem maziem 

uzņēmumiem nav atbilstoša starptautiski atzītai praksei. Regulatora noteiktajā kapitāla 

atdeves likmes aprēķinā tiek izmantoti finanšu dati  no citiem Eiropas Savienības valstu 

regulētajiem tirgiem (beta koeficients, uzņēmuma riska prēmija), kas efektīvi atspoguļo 

nozares kopējos riskus, bet netiek ņemts vērā, ka Latvijas tirgus ir viens no mazākajiem 

Eiropas Savienības, līdz ar to arī ar ievērojami augstākiem riskiem.  

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

Komercdirektors  Uldis Mucinieks 
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