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Par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku 

 

AS "Sadales tīkls" (turpmāk- AS ST), izvērtējot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (turpmāk – Regulators) 2020. gada 23. aprīļa konsultāciju dokumentu par 

elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, vēlas izteikt 

viedokli par Regulatora lēmuma projektu “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu 

tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodikas projekts). 

 

1. Tarifa struktūras izmaiņas.  

Metodikas projekta 45.punktā paredzēts, ka pārvades tarifa mainīgo komponenti jeb 

atļauto ieņēmumu daļu par elektroenerģijas pārvades pakalpojumu veido elektroenerģijas 

zudumu izmaksas pārvades sistēmā un patēriņš tehnoloģiskajām vajadzībām. Ņemot vērā AS 

"Augstsprieguma tīkls" 2018.gada pārskatā minēto, elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā 

patēriņa izmaksas sastādīja 9 milj. EUR, kas veido ap 12% no pārvades tīkla pakalpojuma 

ieņēmumiem. Secinām, ka atbilstoši Metodikas projekta piedāvājumam ap 10% izmaksas 

plānots atgūt ar mainīgo tarifa komponenti un ap 90% izmaksas ar fiksēto komponenti. Šobrīd 

AS ST izmaksas par pārvades pakalpojumu veido mainīgā komponente 33% un fiksētā 

komponente 67%. Atbilstoši spēkā esošajai Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu 

tarifu aprēķināšanas metodikai sadales sistēmas operators regulatīvajā rēķinā drīkst iekļaut 

starpību starp plānotajām pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksām un prognozētajām 

pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksām kalendārajā gadā, neņemot vērā lietotājiem 

uzstādītās elektroenerģijas jaudas izmaiņas kalendārajā gadā (metodikas 39.14.punkts). Tā kā 

pēc tarifa struktūras izmaiņu veikšanas lietotājiem uzstādītā jauda nebūs mainījusies, bet būs 

mainījusies (būtiski palielinājusies) maksa par jaudas uzturēšanu, AS ST lūdz Regulatoru 

paskaidrot, vai sadales sistēmas operators drīkst iekļaut sadales sistēmas operatora 

regulatīvajā rēķinā izmaiņas maksā par pārvades jaudas uzturēšanu. 

 

2. Diferencēto tarifu aprēķins pārvades sistēmas lietotāju grupām.   

Metodikas projekta 5. punkts nosaka, ka pārvades sistēmas operators lieto izmaksu 

attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus un ieviešanu saskaņo ar Regulatoru, un atbilstoši 

tam tiek noteikts izmaksu īpatsvars, ko pārvades operators atgūst no katras lietotāju grupas. 

Metodikas projekta 47. punkts nosaka, ka atļautos ieņēmumus par pārvades sistēmas 

operatora sniegtajiem pakalpojumiem (elektroenerģijas pārvadi un jaudas uzturēšanu) nosaka 

atsevišķi trīs pārvades sistēmas lietotāju grupām atbilstoši elektroietaišu piederības robežai. 



 

 

Metodikas projekta 47.3. apakšpunktā minētais sadalījums pēc būtības atbilst tikai sadales 

sistēmas operatora pieslēgumam. Regulators metodikas projekta ietekmes izvērtējumā norāda, 

ka tarifa struktūras izmaiņu rezultātā  pārvades sistēmai pieslēgto galalietotāju tarifs varētu 

samazināties par 15%, savukārt sadales sistēmas operatora tarifs par 3%. 

Šāds nevienlīdzīgs samazinājums rada aizdomas, ka 5. punktā minētā izmaksu 

attiecināšanas modelī pastāv šķērssubsīdijas un būtisks tarifa samazinājums 47.1. un 47.2. 

punktos minētajiem pārvades sistēmas lietotājiem tiek panākts uz sadales sistēmas operatoram 

pieslēgto patērētāju rēķina. 

Atšķirība starp tarifiem faktiski mudina sadales sistēmai pieslēgtos patērētājus 

pārslēgties pie pārvades sistēmas operatora, tādejādi izraisot šādas negatīvas konsekvences: 

 

A. Konkurences kropļošana 

Patērētāji, kuriem nav tehniskas iespējas nepastarpināti pieslēgties pie pārvades 

sistēmas to lokācijas dēļ (tuvumā nav pārvades sistēma), bet kuri citādi atrodas tādos pašos 

ekonomiskajos un faktiskajos apstākļos attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu, pieprasīto jaudu 

un apgādes drošumu kā patērētāji, kuri var pieslēgties pie pārvades sistēmas, atrodas 

diskriminējošā stāvoklī. Savukārt, patērētāji, kuri ir pieslēgti pie pārvades sistēmas atrodas 

priviliģētā ekonomiskā stāvoklī, turklāt izveidotā valsts regulējuma ietvaros, pārdalot 

ekonomiskos labumus no citiem patērētājiem. Šajā gadījumā, jo īpaši runājot par nozīmīgiem 

apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kuri konkurē starptautiskajos tirgos, var izpildīties visi 

valsts atbalsta konstatējošie kritēriji. 

 

B. Sadales sistēmas pakalpojuma tarifa paaugstināšana 

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs patērētājiem ar gada patēriņu virs 20 000 MWh ir 

konkurētspējīgs salīdzinot ar tarifiem reģionā (skat. EUROSTAT datus par elektroenerģijas 

cenas komponentēm ne-mājsaimniecību klientiem 2019.gadā). 

Sadales sistēmai pieslēgtiem patērētājiem pārslēdzoties pie pārvades sistēmas, 

samazināsies sadales sistēmā sadalītais elektroenerģijas apjoms un attiecīgi ST ieņēmumi. 

Saskaņā ar Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku 

sadales sistēmas pakalpojumu tarifi tiek noteikti izmantojot izmaksu attiecināšanas metodi, 

atbilstoši nosakot atļautos ieņēmumus pa sprieguma pakāpēm. Ja patērētājiem pārslēdzoties 

pie augstsprieguma tīkla konkrētā sprieguma pakāpē samazinās sadalītais elektroenerģijas 

apjoms, lai segtu sprieguma pakāpes sadales sistēmas uzturēšanas pamatotās izmaksas, 

pārējiem patērētājiem vidējais tarifs var būtiski palielināties. 

 

3. Elektroietaišu piederības robeža 

Lai mazinātu tarifa atšķirības dažādām lietotāju grupām un neradītu atšķirīgus 

konkurences apstākļus pārvades un sadales sistēmu lietotājiem, AS ST ierosina Metodikas 

47.3 minētai lietotāju grupai pārskatīt elektroietaišu piederības robežu, nododot pārvades 

sistēmas lietotāju valdījumā un apkalpošanā to izmantotos 110 kV transformatorus.  

Šādā gadījumā pēc AS ST ieskata, tas mazinātu vai izslēgtu 110 kV transformatoru 

izmaksu attiecināšanu un  ietekmi uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifa aprēķinu.  

 Pēc AS ST  ieskata optimālākais 110 kV transformatoru lietošanas jautājumu 

risinājums ir dalībnieku savstarpējs transformatoru nomas darījums. 

 

Lai veicinātu elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas kopējo efektivitāti, 

uzlabotu sistēmas pakalpojumu izmaksu pārskatāmību, mazinātu sadales sistēmas 

galalietotāju nevienlīdzību attiecībā pret salīdzināmiem pārvades sistēmas lietotājiem, kā arī 

samazinātu sadales sistēmas pakalpojumu tarifa paaugstināšanās riskus, ko var izraisīt 

energoietilpīgu sadales sistēmas lietotāju pārslēgšanās pie pārvades sistēmas operatora 

elektrotīkla, AS “Sadales tīkls” lūdz Regulatoru: 

1) Izvērtēt diferencēto tarifu veidošanas atbilstību un aprēķinā izmantoto izmaksu 



 

 

attiecināšanu starp pārvades sistēmas lietotāju grupām, novēršot iespējamu šķērssubsidēšanu 

starp pārvades sistēmai pieslēgtu sadales operatoru un citiem pārvades sistēmai pieslēgtiem 

lietotājiem;  

2) nolūkā līdzsvarot un vienādot kritērijus pārvades sistēmas tarifu piemērošanai 

visiem pārvades sistēmas lietotājiem izvērtēt iespēju noteikt vienu unificētu tarifu visām 

pārvades sistēmas lietotāju grupām;   

3)    aicināt pārvades operatoru ar lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 

110/6-20 kV transformatora 6-20 kV pusē, nodibināt savstarpējus darījumus, nododot  

transformatoru valdījuma vai lietošanas tiesības šiem pārvades sistēmas lietotājiem, kas ļaus 

piemērot tiem tādu pašu pārvades tarifu kā citām pārvades sistēmas lietotāju grupām.  
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