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12.03.2020.  Nr.23 

  (prot. Nr.12, 2.p) 

Par akciju sabiedrības “Sadales tīkls”  

pamatlīdzekļu pārvērtēšanas darba uzdevumu apstiprināšanu 

  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) ar 2019.gada 

27.novembra lēmumu Nr.172 “Par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojuma tarifiem” (turpmāk – Lēmums Nr.172) (Latvijas Vēstnesis, 2019, 

241.nr.) apstiprināja akciju sabiedrības “Sadales tīkls”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk – AS “Sadales tīkls”), 

elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma diferencētos tarifus. Vienlaikus Regulators ar 

Lēmuma Nr.172 lemjošās daļas 4.punktu uzdeva AS “Sadales tīkls” līdz 2020.gada 1.oktobrim 

saskaņā ar Regulatora 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.1/32 “Elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) 21.punktu veikt 

regulējamo aktīvu bāzes (turpmāk – RAB) pārvērtēšanu, pirms tam līdz 2020.gada 1.februārim 

iesniedzot pārvērtēšanas darba uzdevumu Regulatoram saskaņošanai. 

Regulators 2020.gada 4.februārī saņēma AS “Sadales tīkls” 2020.gada 3.februāra 

iesniegumu Nr.30VD00-19/215, ar kuru AS “Sadales tīkls” iesniedza elektrolīniju 

pārvērtēšanas darba uzdevumu, un 2020.gada 14.februārī saņēma AS “Sadales tīkls” 

2020.gada 14.februāra iesniegumu Nr.30VD00-19/299, ar kuru AS “Sadales tīkls” iesniedza 

elektroiekārtu pārvērtēšanas darba uzdevumu. Papildus Regulators 2020.gada 20.februārī 

saņēma AS “Sadales tīkls” 2020.gada 20.februāra iesniegumu Nr.30VD00-19/350, ar kuru AS 

“Sadales tīkls” atkārtoti iesniedza elektrolīniju un elektroiekārtu pārvērtēšanas darba 

uzdevumus, kā arī iesniedza papildu informāciju par RAB pārvērtēšanas procesu un 

sagaidāmo darba rezultātu (turpmāk visi iesniegumi kopā – Iesniegums). 

Regulators konstatē un secina 

 

1. Metodikas 21.punkts nosaka, ka tarifu projekta izvērtēšanas gaitā RAB sastāvā iekļauto 

aktīvu vērtību Regulators var noteikt atšķirīgu no attiecīgo aktīvu bilances vērtības. Lai 

noteiktu, vai RAB sastāvā iekļautie aktīvi nepieciešami sadales sistēmas pakalpojuma 

sniegšanai efektīvā veidā, Regulatoram ir tiesības uzdot veikt sadales sistēmas operatoram 

RAB sastāvā iekļauto aktīvu tehniskā stāvokļa, kalpošanas ilguma un izmantošanas 
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efektivitātes novērtējumu. Regulators apstiprina novērtējuma darba uzdevumu un pieņem 

šī darba uzdevuma izpildi. 

2. Lēmuma Nr.172 secinājumu daļas 6.punktā Regulators secināja, ka aktīvu pārvērtēšana 

ar Regulatora 2016.gada 5.maija lēmumu Nr.73 “Par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” 

elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 88.nr.) 

apstiprināto tarifu piemērošanas periodā veikta, ņemot vērā finanšu grāmatvedības 

regulējuma prasības, un līdz ar to, lai gūtu pārliecību par RAB vērtības atbilstību visā 

plānotajā regulatīvajā periodā, būtu lietderīgi veikt RAB vērtības pārvērtēšanu 

elektroenerģijas sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas vajadzībām. Ievērojot minēto, 

Lēmuma Nr.172 secinājumu daļas 6.1.1.apakšpunktā Regulators secināja, ka tam ir 

pamats pieprasīt AS “Sadales tīkls” veikt pārvērtēšanu atbilstoši Metodikas 21.punktā 

noteiktajai kārtībai. 

3. Saskaņā ar Lēmuma Nr.172 lemjošās daļas 4.punktu AS “Sadales tīkls” līdz 2020.gada 

1.oktobrim atbilstoši Metodikas 21.punktam jāveic RAB pārvērtēšana, pirms tam līdz 

2020.gada 1.februārim iesniedzot pārvērtēšanas darba uzdevumu Regulatoram 

saskaņošanai. 

4. AS “Sadales tīkls” 2020.gada 4.februārī iesniedza elektrolīniju pārvērtēšanas darba 

uzdevumu un sniedza informāciju par elektroiekārtu pārvērtēšanas darba uzdevumu. 

5. Regulators ar 2020.gada 11.februāra vēstuli Nr.2-2.42/392 nosūtīja AS “Sadales tīkls” 

informācijas pieprasījumu un lūdza iesniegt elektroiekārtu pārvērtēšanas darba 

uzdevumu, kā arī sniegt skaidrojumus par RAB pārvērtēšanas procesu un sagaidāmo 

darba rezultātu. 

6. AS “Sadales tīkls” 2020.gada 14. un 20.februārī iesniedza Regulatora pieprasīto papildu 

informāciju un elektroiekārtu pārvērtēšanas darba uzdevumu. 

7. AS “Sadales tīkls” ar Iesniegumu lūdz apstiprināt divus RAB sastāvā iekļauto aktīvu 

pārvērtēšanas darba uzdevumus – elektrolīniju pārvērtēšanas darba uzdevumu un 

elektroiekārtu pārvērtēšanas darba uzdevumu.  

8. Elektroiekārtu pārvērtēšanas darba uzdevums paredz veikt 63 tūkstošu AS “Sadales tīkls” 

elektroiekārtu pārvērtēšanu atbilstoši izmaksu aizvietošanas metodei pēc stāvokļa uz 

2020.gada 1.aprīli. Elektroiekārtu pārvērtēšanu paredzēts veikt ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

30.jūnijam.  

9. Elektrolīniju pārvērtēšanas darba uzdevums paredz veikt 93 tūkstošu kilometru AS 

“Sadales tīkls” elektrolīniju pārvērtēšanu atbilstoši izmaksu aizvietošanas metodei pēc 

stāvokļa uz 2020.gada 1.aprīli. Elektrolīniju pārvērtēšanu paredzēts veikt ne vēlāk kā līdz 

2020.gada 30.septembrim. 

10. AS “Sadales tīkls” Iesniegumā norāda, ka, lai noteiktu elektrolīniju vērtību, novērtētājs 

veiks AS “Sadales tīkls” sagatavotas standartizētas elektrolīnijas izbūves tāmes 

izcenošanu. Standartizētas elektrolīnijas izbūves tāmes sagatavošanai AS “Sadales tīkls” 

apstrādās 1100 2019.gada iepirkuma projektus elektrolīniju pārbūvei, kā rezultātā tiks 

iegūtas izbūves cenas ar dalījumu pa sprieguma pakāpēm un reģioniem. Tālāk AS 

“Sadales tīkls” veiks iegūto izbūves cenu statistisko analīzi – konstatēs kilometra izbūves 

cenas mediānu, atlasīs reprezentablu gadījumu skaitu ap mediānu un izslēgs izmaksu 

noviržu ekstrēmus. No atlasītajām tāmēm tiks izveidota tipiska izbūves tāme pa sprieguma 

pakāpēm ar AS “Sadales tīkls” tāmes pozīciju cenām, un tiks noteikti būtiskie elektrolīniju 

elementi, kuru skaits uz vienu elektrolīnijas kilometru palielina vai samazina viena 

elektrolīnijas kilometra izbūves izmaksas. Pēc standartizētās elektrolīnijas izbūves tāmes 
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izveidošanas novērtētājs veiks standartizētās tāmes pozīciju vērtību noteikšanu, novērtējot 

izmaksas, kas radīsies, aizvietojot vērtējamo elektrolīniju, ņemot vērā tās raksturīgo tīkla 

elementu sastāvu. 

11. Regulators secina, ka, veicot AS “Sadales tīkls” RAB sastāvā iekļauto aktīvu pārvērtēšanu 

atbilstoši elektrolīniju pārvērtēšanas darba uzdevumam un elektroiekārtu pārvērtēšanas 

darba uzdevumam un saskaņā ar AS “Sadales tīkls” Iesniegumā minēto, tiks nodrošināts, 

ka AS “Sadales tīkls” RAB sastāvā iekļautie aktīvi tiks pārvērtēti atbilstoši 

elektroenerģijas sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas vajadzībām un to faktiskajai 

tirgus vērtībai. 

12. AS “Sadales tīkls” pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē neiebilda pret 

sagatavoto lēmuma projektu “Par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pamatlīdzekļu 

pārvērtēšanas darba uzdevumu apstiprināšanu”. 

 

Saskaņā ar Regulatora 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.1/32 “Elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 21.punktu, Regulatora 2019.gada 

27.novembra lēmuma Nr.172 “Par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojuma tarifiem” lemjošās daļas 4.punktu, pamatojoties uz likuma “Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu un 

otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 65.panta trešo daļu, 

 

padome nolemj: 

 

1. apstiprināt AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroiekārtu pārvērtēšanas darba uzdevumu; 

2. apstiprināt AS “Sadales tīkls” iesniegto elektrolīniju pārvērtēšanas darba uzdevumu. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


