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 Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 

18.06.2020. sēdē 

(prot. Nr.26.,1.p) 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku 

N.p.k. Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai komentāriem 

(ir ņemts vērā, vai informācija 

par alternatīvu risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. 39. Pārvades sistēmas operators 

izveido regulatīvo rēķinu, kurā divu 

mēnešu laikā pēc 

kalendārā gada beigām uzskaita: 

39.1. starpību starp plānotajiem un 

faktiskajiem ieņēmumiem 

kalendārajā gadā; 

39.2. starpību starp plānotajām 

elektroenerģijas zudumu izmaksām 

un faktiskajām 

elektroenerģijas zudumu izmaksām, 

kuru aprēķina, ņemot vērā faktisko 

elektroenerģijas 

cenu kalendārajā gadā, nemainoties 

plānotajam elektroenerģijas 

zudumu apjomam 

kalendārajā gadā; 

39.3. starpību starp plānoto 

inflācijas radīto izmaksu 

pieaugumu regulatīvajā periodā un 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Izvērtējot  konsultāciju dokumenta 

par elektroenerģijas pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku (turpmāk 

– Metodikas projekts) 39.punktu 

par regulatīvajā rēķinā 

uzskaitāmajām izmaksām, 

secinām, ka tajā nav plānots ietvert 

izmaksu starpību starp sistēmas 

palīgpakalpojumu un jaudas 

rezervju iepirkumu sistēmas 

drošumam plānotajām un 

faktiskajām izmaksām. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

paskaidro, ka saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likuma 

(turpmāk – ETL) 14.pantu 

elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operators (turpmāk – pārvades 

sistēmas operators) patstāvīgi 

sniedz palīgpakalpojumus (..) vai 

Ņemts vērā 

Atbilstoši AS “Augstsprieguma 

tīkls” sniegtajam skaidrojumam 

Metodikas projekts papildināts ar 

38.5.apakšpunktu. Vienlaikus, 

ņemot vērā AS “Augstsprieguma 

tīkls” minētos apstākļus, noteikts, ka 

regulatīvajā rēķinā starpība starp 

plānoto un faktisko ieņēmumu un 

izdevumu saldo par pārvades 

sistēmas palīgpakalpojumiem tiek 

iekļauta, ja pārvades sistēmas 

operators pierāda, ka veicis visas 

darbības, lai palīgpakalpojumu 

iepirkumu izmaksas ir iespējami 

zemākās. 

38. Pārvades sistēmas operators 

izveido regulatīvo rēķinu, kurā divu 

mēnešu laikā pēc 

kalendārā gada beigām uzskaita: 

38.1. starpību starp plānotajiem un 

faktiskajiem ieņēmumiem 

kalendārajā gadā; 

38.2. starpību starp plānotajām 

elektroenerģijas zudumu izmaksām 

un faktiskajām 

elektroenerģijas zudumu izmaksām, 

kuru aprēķina, ņemot vērā faktisko 

elektroenerģijas 

cenu kalendārajā gadā, 

nemainoties plānotajam 

elektroenerģijas zudumu apjomam 

kalendārajā gadā; 

38.3. starpību starp plānoto 

inflācijas radīto izmaksu 

pieaugumu regulatīvajā periodā un 
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faktiskās inflācijas radīto izmaksu 

pieaugumu kalendārajā gadā 

(IIPkg), kuru aprēķina 

saskaņā ar šādu formulu: 

𝐼𝐼𝑃𝑘𝑔 = ((𝐼𝑝𝑒𝑟𝑠,𝑡 + 𝐼𝑠𝑎𝑖𝑚𝑛,𝑡 + 

𝐼𝑎𝑘𝑡 𝑢𝑧𝑡,𝑡 + 𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑙ī𝑔𝑝𝑎𝑘,𝑡) − 

𝐼𝑛𝑒,𝑡) × (𝑃𝐶𝐼𝑓 − 𝑃𝐶𝐼𝑝𝑙); 
39.4. starpību starp plānoto un 

faktisko ieņēmumu un izdevumu 

saldo par 

kompensācijām par tranzīta 

plūsmām. 

tos pērk. Pārvades sistēmas 

operators pērk palīgpakalpojumus, 

ievērojot atklātas, 

nediskriminējošas un uz tirgus 

principiem balstītas procedūras. 

Attiecīgi sistēmas 

palīgpakalpojumu iepirkumu, kā 

arī jaudas rezervju iepirkumu, 

ievērojot Regulatora 2013.gada 

26.jūnija lēmumā Nr.1/4 “Tīkla 

kodekss elektroenerģijas nozarē” 

minēto, veic, organizējot atbilstošu 

iepirkuma procedūru. 

Attiecībā uz sistēmas 

palīgpakalpojumu iepirkumu 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

paskaidro:  AS “Augstsprieguma 

tīkls” kā pārvades sistēmas 

operatoram saskaņā ar ETL 

13.panta trešo daļu jāatbild ne tikai 

par jaudas un elektroenerģijas ik 

brīža balansu, bet arī par lietotāju 

elektroenerģijas apgādes drošumu, 

nepārtrauktību un kvalitāti. Lai to 

nodrošinātu, ir nepieciešams 

pārvades sistēmas operatora 

licences darbības zonā sistēmu 

aprīkot ar pretavāriju 

automātikām, kas veic iedarbes 

pārvades un sadales elektrotīklos, 

kā arī elektrostacijās. Šobrīd 

vienīgi elektroenerģijas ražotājs 

AS “Latvenergo” spēj nodrošināt 

minēto pārvades sistēmas 

faktiskās inflācijas radīto izmaksu 

pieaugumu kalendārajā gadā, kuru 

aprēķina 

saskaņā ar šādu formulu: 

𝐼𝐼𝑃𝑘𝑔 = ((𝐼𝑝𝑒𝑟𝑠,𝑡 + 𝐼𝑠𝑎𝑖𝑚𝑛,𝑡 + 

𝐼𝑎𝑘𝑡 𝑢𝑧𝑡,𝑡 + 𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑙ī𝑔𝑝𝑎𝑘,𝑡) − 

𝐼𝑛𝑒,𝑡) × (𝑃𝐶𝐼𝑓 − 𝑃𝐶𝐼𝑝𝑙); 
38.4. starpību starp plānoto un 

faktisko ieņēmumu un izdevumu 

saldo par 

kompensācijām par tranzīta 

plūsmām; 

38.5. starpību starp plānoto un 

faktisko ieņēmumu un izdevumu 

saldo par pārvades sistēmas 

palīgpakalpojumiem, ja pārvades 

sistēmas operators pierāda, ka 

veicis visas darbības, lai 

palīgpakalpojumu iepirkumu 

izmaksas ir iespējami zemākās. 
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operatora pamatoto tehnisko 

prasību izpildi nepieciešamajā 

apjomā un kvalitātē.  Viens no 

elektroenerģijas kvalitātes 

rādītājiem ir spriegums. Pārvades 

tīklā par elektroenerģijas kvalitāti 

atbild pārvades sistēmas operators. 

Lai energosistēmā katrā 

pieslēguma punktā varētu 

nodrošināt nepieciešamo 

sprieguma kvalitāti, ir 

nepieciešams veikt sprieguma 

regulēšanu gan pārvades, gan 

sadales elektrotīklos. Pārvades 

tīklā spriegumu var regulēt šādi: 

izmantojot autotransformatorus, 

transformatorus, darbā esošus 

dispečervadības ģeneratorus, šunta 

reaktorus vai kondensatoru 

baterijas un arī Daugavas 

hidroelektrostaciju 

hidroagregātus, tos darbinot 

sinhronās kompensatora režīmā. 

Tā kā pašlaik vienīgi 

elektroenerģijas ražotāja 

AS “Latvenergo” rīcībā ir 

pietiekami lielas, operatīvi 

vadāmas un galvenos tranzīta 

mezglos izvietotas ģenerējošās 

jaudas, kas tehnoloģiski spējīgas 

darboties arī sinhronā 

kompensatora režīmā, tad Latvijas 

elektroenerģijas sistēmā tikai šie 

ģeneratori spēj nodrošināt minēto 
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pārvades sistēmas operatora 

pamatoto tehnisko prasību izpildi.  

Lai veiksmīgi varētu atjaunot 

sistēmas darbību elektroenerģijas 

sistēmas pilnīgas vai daļējas 

nodzišanas gadījumā, ir 

nepieciešams iedarbināt autonomā 

režīmā ģenerāciju. Šādu 

pakalpojumu var nodrošināt tikai 

AS “Latvenergo” piederošās 

hidroelektrostacijas, kurās ir 

uzstādītas autonomas ģenerējošas 

iekārtas, kas sistēmas pilnīgas 

nodzišanas gadījumā ir spējīgas 

nodrošināt elektroenerģijas 

pārvades sistēmai (turpmāk – 

pārvades sistēma) pieslēgto 

ģeneratoru palaišanu bez ārēja 

barošanas avota.  

Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 

Regulatora likuma normām 

AS “Latvenergo” uzskatāma par 

vienīgo tehniski iespējamo 

pakalpojuma sniedzēju. Līdz ar to 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

iepirkuma procedūras rezultātā 

saņem tikai AS 

“Latvenergo” piedāvājumu un  

AS “Augstsprieguma tīkls” nav 

iespējas ietekmēt šī piedāvājuma 

finansiālo apmēru. 

 

Savukārt attiecībā uz jaudas 

rezervju iepirkumu sistēmas 
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drošumam AS “Augstsprieguma 

tīkls” paskaidro, ka jaudas rezervju 

iepirkums ir tirgbalstīts un 

AS “Augstsprieguma tīkls” nav 

iespējams prognozēt šo rezervju 

uzturēšanas izmaksas nākotnē. 

Proti, līdzīgi kā elektroenerģijas 

tirgū svārstās elektroenerģijas 

cena, arī aizsardzības pakalpojuma 

sniedzējs nosaka jaudas rezervju 

uzturēšanas izmaksas un 

AS “Augstsprieguma tīkls” rīcībā 

nav nekādu mehānismu, kā precīzi 

plānot un ietekmēt šo izmaksu 

apmēru. 

Papildus attiecībā uz jaudas 

rezervju iepirkumu 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

paskaidro, ka iepirkuma 

procedūras nosacījumos ir spiesta 

norādīt, ka ģenerācijas avotam, kas 

nodrošinātu jaudas rezerves, ir 

jāatrodas Latvijas teritorijā. Lai 

gan  AS “Augstsprieguma tīkls” ir 

iniciējusi sadarbības uzsākšanu ar 

Lietuvas pārvades sistēmas 

operatoru “Litgrid” AB, lai  

AS “Augstsprieguma tīkls” 

iepirkumā varētu piedalīties arī 

Lietuvas teritorijā esošs 

ģenerācijas avots, tomēr šādu 

sadarbību līdz šim nav izdevies 

izveidot.  Tā kā saskaņā ar BRELL 

līgumu AS “Augstsprieguma 
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tīkls” jāuztur jaudas rezervju 

iepirkumu sistēmas drošumam 

100MW apjomā, faktiski 

iepirkuma procedūras ietvaros 

piedāvājumu iesniedz viens 

pretendents – AS “Latvenergo”. 

Līdz ar to AS “Augstsprieguma 

tīkls” nav iespējams ietekmēt 

jaudas rezervju sistēmas 

drošumam izmaksu apmēru. 

 

Pamatojoties uz minēto, 

AS “Augstsprieguma tīkls” lūdz 

Regulatoru papildināt Metodikas 

projekta 39.punktu arī ar izmaksu 

starpību starp sistēmas 

palīgpakalpojumu un jaudas 

rezervju iepirkumu sistēmas 

drošumam plānotajām un 

faktiskajām izmaksām, kā arī 

starpību starp tranzīta plūsmu 

plānoto un faktisko ieņēmumu un 

izdevumu saldo. 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

1. 

 

2.2. diferencētie tarifi – tarifi, pēc 

kuriem par pārvades sistēmas 

pakalpojumiem 

norēķinās pārvades sistēmas 

lietotāji, tajā skaitā elektroenerģijas 

ražotāji, kuru 

elektrostacijas tieši pieslēgtas 

pārvades sistēmai; 

AS “Latvenergo” 

Metodikas projektā paredzētā 

elektroenerģijas pārvades jaudas 

uzturēšanas tarifa ieviešana 

elektroenerģijas ražotājiem 

(turpmāk – ražotāju tarifs) radīs 

nepamatotas konkurences 

priekšrocības kaimiņvalstu 

elektroenerģijas ražotājiem, kuru 

saražotajai elektroenerģijai 

Nav ņemts vērā 

Atbilstoši  ETL 1.panta otrās daļas 

18.punktam elektroenerģijas tirgus 

dalībnieki ir elektroenerģijas 

ražotāji, tirgotāji, agregatori un 

galalietotāji, kas darbojas 

elektroenerģijas tirgū saskaņā ar 

brīvprātīgas līdzdalības principu. 

ETL 5.panta otrā daļa noteic, ka 

visiem tirgus dalībniekiem ir 

2.2. diferencētie tarifi – tarifi, pēc 

kuriem par pārvades sistēmas 

pakalpojumiem 

norēķinās pārvades sistēmas 

lietotāji, tajā skaitā 

elektroenerģijas ražotāji, kuru 

elektrostacijas tieši pieslēgtas 

pārvades sistēmai; 
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ražotāju tarifu 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 ražotāju tarifa 

ieviešana šiem ražotājiem radīs no 

sadales sistēmai pieslēgtajiem 

elektroenerģijas ražotājiem būtiski 

atšķirīgas sekas. 

Ražotāju tarifa piemērošanai 

pārvades sistēmas lietotājiem 

Latvijā nav ekonomiska 

pamatojuma, jo 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/Offici

al_documents/Acts_of_the_Agen

cy/Publication/ACER%20Practice

%20report%20on%20transmissio

tiesības elektroenerģijas 

transportēšanai izmantot pārvades 

sistēmu par ETL un likumā “Par 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” paredzētajā kārtībā 

noteiktajiem pārvades sistēmas 

pakalpojumu tarifiem. Likuma “Par 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 20.panta pirmā daļa 

nosaka, ka tarifi nosakāmi tādā 

apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu 

maksājumi segtu ekonomiski 

pamatotas sabiedrisko pakalpojumu 

izmaksas, savukārt šā likuma 

1.pantā noteiktais mērķis ir  

nodrošināt iespēju saņemt 

nepārtrauktus, drošus un 

kvalitatīvus sabiedriskos 

pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) 

atbilst ekonomiski pamatotām 

izmaksām. Līdz ar to ir pamats 

secināt, ka arī elektroenerģijas 

ražotājiem ir jāsedz izmaksas, kas 

pārvades sistēmas operatoram 

rodas, sniedzot ražotājiem sistēmas 

pakalpojumu, un šādu izmaksu 

segšanu nevar uzlikt uz citu tirgus 

dalībnieku pleciem. 

Ņemot vērā minēto, Metodikas 

projektā ir paredzēts, ka turpmāk 

elektrotīkla uzturēšanas izmaksu 

segšanā piedalās visi pārvades 

sistēmas lietotāji, tajā skaitā 

elektroenerģijas ražotāji. Papildus 
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n%20tariff%20methodologies%2

0in%20Europe.pdf); ražotāja 

darbība samazina pārvades 

sistēmas operatora izmaksas, nevis 

palielina tās. Vietējā ģenerācija 

palīdz pārvades sistēmas 

sprieguma un jaudas bilances 

uzturēšanai, samazina 

maksājumus par starpvalstu 

tranzītu un zudumus. Neatkarīgi 

no tā, kādā formā tiks ieviests 

ražotāju tarifs (kā mainīgā maksa 

par elektroenerģijas pārvadīšanu 

vai kā fiksēta maksa par 

pieslēguma pārvades sistēmai 

nodrošināšanai), tā samazinās 

pārvades sistēmai pieslēgto 

elektroenerģijas ražotāju 

konkurētspēju pret kaimiņvalstu 

ražotājiem, jo ražotāju tarifs būs 

jāieceno nākamās dienas tirgus 

piedāvājumos. Savukārt, ja 

konkurences dēļ to nevarēs iecenot 

tirgus piedāvājumos un 

ievērojot, ka ražotāju tarifam nav 

ekonomiskā pamatojuma, tad pēc 

būtības tā pārdalīs elektroenerģijas 

ražotāju akcionāru īpašumu par 

labu atsevišķiem pārvades 

sistēmas lietotājiem. Ražotāju 

tarifa  ieviešana liegs attīstību 

jauniem atjaunojamās enerģijas 

projektiem, jo gan pieslēguma 

maksas, gan ražotāju tarifa 

Regulators norāda, ka atbilstoši  

elektroenerģijas sadales sistēmas 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikai no 2021.gada 

elektroenerģijas ražotāju tarifs tiks 

piemērots elektroenerģijas 

ražotājiem, kas pieslēgti 

elektroenerģijas sadales sistēmai, un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas Nr.2019/243 18.panta 

1.punkts nosaka, ka ar tīkla maksu 

noteikšanai izmantoto metodi 

neitrāli atbalsta vispārējo sistēmas 

efektivitāti ilgtermiņā, raidot cenas 

signālus lietotājiem un ražotājiem, 

un jo īpaši metodi piemēro tā, lai 

neradītu ne pozitīvu, ne negatīvu 

diskrimināciju starp ražošanu, kas 

pieslēgta elektroenerģijas sadales 

sistēmai, un ražošanu, kas pieslēgta 

pārvades sistēmai. 

Attiecībā uz priekšlikumu atlikt 

ražotāju tarifa ieviešanu līdz šāda 

tarifa ieviešanai Baltijas valstu 

līmenī, lai saglabātu vienlīdzīgu 

konkurenci starp elektroenerģijas 

ražotājiem Baltijas valstīs, 

Regulators informē, ka diskusija ar 

kaimiņvalstīm par ražotāju tarifa 

ieviešanu jau notiek un šāda 

diskusija tiks turpināta.  Regulators 

atbalsta virzību uz pēc iespējas 

harmonizētu nozares vidi Baltijas 

valstīs, tomēr, ievērojot, ka ražotāju 
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1https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Practice%20report%20on%20transmission%20tariff%20methodologies%20in%20Europ

e.pdf 

savstarpēji neizslēdzoša 

piemērošana apdraudēs projektu 

ekonomisko dzīvotspēju. 

Piemēram, patērētājiem ir 

izveidota sistēma, kurā tie par 

jaunizveidotiem pieslēgumiem 

noteiktu laiku var nemaksāt 

sistēmas pakalpojuma tarifus. 

Ierosinām ar jauno 

elektroenerģijas pārvades sistēmas 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodiku ieviest ražotāju tarifu, 

atliekot tā piemērošanu līdz 

atbilstoša ražotāju tarifa 

piemērošanai vismaz 

kaimiņvalstīs Baltijā, un ar mērķi 

veicināt jaunu atjaunojamo 

energoresursu jaudu projektu 

attīstību, ieviešot ražotāju tarifu, 

precizēt sistēmas pieslēguma 

noteikumus elektroenerģijas 

ražotājiem attiecībā uz jaunajiem 

projektiem, ļaujot atgūt sākotnējās 

investīcijas pieslēguma izveidē. 

tarifa ieviešanas pamatojums ir 

saistīts ar vienlīdzības 

nodrošināšanu pārvades sistēmas 

lietotāju vidū un uz izmaksām 

balstītu pārvades sistēmas 

pakalpojumu tarifu struktūru, 

Regulators nevar viennozīmīgi 

atbalstīt pieeju, ka priekšnosacījums 

izmaiņām nacionālajā regulējumā ir 

citu Baltijas valstu regulatīvā 

ietvara izmaiņas. Saskaņā ar Eiropas  

Energoregulatoru sadarbības 

aģentūras ziņojumu1 

elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatori maksu elektroenerģijas 

ražotājiem nosaka 12 Eiropas 

Savienības dalībvalstīs. Īpaši 

izceļams, ka šāds ražotāju tarifs 

ieviests visās Skandināvijas valstīs, 

tai skaitā Somijā un Zviedrijā, ar ko 

Baltijas valstīm ir elektropārvades 

tīklu starpsavienojumi. Vienlaikus 

attiecībā uz argumentu, ka ražotāju 

tarifa ieviešana ierobežos Latvijas 

elektroenerģijas ražotāju 

konkurētspēju Baltijas reģionā, 

Regulators norāda, ka, neieviešot 

ražotāju tarifu, izmaksas, kas 

pārvades sistēmas operatoram 

rodas, sniedzot ražotājiem sistēmas 

pakalpojumu, tiek uzliktas uz pārējo 

2. Ekonomikas ministrija 

Attiecībā uz Regulatora Metodikas 

projekta priekšlikumu, ka 

elektrotīkla uzturēšanas izmaksu 

segšanā turpmāk jāpiedalās arī 

elektroenerģijas ražotājiem, 

Ekonomikas ministrija (turpmāk – 
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Ministrija) vērš uzmanību, ka 

šobrīd nevar atbalstīt šādu 

priekšlikumu, jo Ministrijas rīcībā 

nav informācijas par šī 

priekšlikuma pamatojumu. 

Norādām, ka gan Eiropas 

Savienības, gan arī nacionālā 

līmeņa politikas plānošanas 

dokumenti paredz atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas 

veicināšanu. Arī vairāki no 

Nacionālā enerģētikas un klimata 

plāna 2030.gadam uzdevumiem 

paredz novērst šķēršļus 

atjaunojamo energoresursu 

izmantojošo elektrostaciju 

ienākšanai elektroenerģijas tirgū. 

Tāpēc Ministrija uzskata, ka, 

ieviešot konkrēto priekšlikumu, ir 

kritiski svarīgi izvērtēt šāda 

priekšlikuma radītās sekas, tajā 

skaitā to, kā konkrētais 

priekšlikums ietekmēs vietējo 

elektroenerģijas ražotāju 

konkurētspēju Baltijas reģionā. Jo 

īpaši šis faktors ir svarīgs, ņemot 

vērā Baltijas valstu 

elektroenerģijas tirgus ciešo 

integrāciju. Tāpēc pirms šāda 

priekšlikuma ieviešanas Ministrija 

aicina Regulatoru izvērtēt, vai 

šobrīd ražotāju tarifa ieviešana ir 

pareizais risinājums, veicot 

detalizētu ietekmes izvērtējumu 

sistēmas lietotāju pleciem. Tas, 

piemēram, negatīvi ietekmē 

Latvijas rūpniecības nozares 

konkurētspēju ar valstīm, kur ir 

ieviests ražotāju tarifs un šo valstu 

rūpniecības nozares uzņēmumi 

nesedz  izmaksas, kas pārvades 

sistēmas operatoram rodas, sniedzot  

sistēmas pakalpojumu 

elektroenerģijas ražotājiem.  

Attiecībā uz norādi, ka ražotāju 

tarifa ieviešanai nav ekonomiska 

pamata, jo atšķirībā no citām 

valstīm Latvijā elektroenerģijas 

ražotājiem ir jāsedz pilnīgi visa 

elektrostacijas pieslēguma maksa, 

tai skaitā arī par sistēmas 

infrastruktūras stiprināšanu, un ka 

elektroenerģijas ražotāju darbība 

samazina pārvades sistēmas 

operatora izmaksas, palīdzot 

pārvades sistēmas sprieguma un 

jaudas bilances uzturēšanai, 

samazinot maksājumus par 

starpvalstu elektroenerģijas tranzītu 

un zudumiem, Regulators sniedz 

šādu paskaidrojumu. Šobrīd visi 

lietotāji maksā visas ar pārvades 

sistēmas pieslēguma izbūvi saistītās 

izmaksas, ja pieprasītā pieslēguma 

jauda ir lielāka par 100 ampēriem, 

tomēr elektroenerģijas ražotāji 

šobrīd nemaksā par saņemtajiem 

sistēmas pakalpojumiem, lai gan 
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reģionālā griezumā, kā arī apsvērt 

iespēju šādu risinājumu ieviest 

vienoti visās Baltijas valstīs, 

tādējādi saglabājot vienlīdzīgu un 

godīgu konkurenci starp 

elektroenerģijas ražotājiem. 

pārvades sistēmas operators 

nodrošina pārvades sistēmas 

uzturēšanu līdz elektroenerģijas 

ražotāja piederības robežai tādā 

pašā mērā, kā tas tiek nodrošināts 

citiem sistēmas lietotājiem. 

Vienlaicīgi ir ņemts vērā tas, ka 

elektroenerģijas ražotājiem var būt 

labvēlīga ietekme uz pārvades 

sistēmas operatora izmaksām, jo 

ražotāju tarifs tiks ierobežots un 

vidējā pārvades maksas vērtība 

gadā, ko maksās elektroenerģijas 

ražotāji, nepārsniegs 

0,5 EUR/MWh, kas ir ievērojami 

mazāk nekā tarifs, kas tiek 

piemērots pārējiem sistēmas 

lietotājiem.  

Attiecībā uz norādi, ka ražotāju 

tarifa ieviešana atstās negatīvu 

ietekmi uz elektroenerģijas 

ražošanas jaudu pietiekamību 

ilgtermiņā, radot šķēršļus jaunu 

atjaunojamo elektroenerģijas 

ražošanas jaudu ienākšanai Latvijā, 

Regulators norāda, ka atbilstoši 

2019.gada novembrī publicētajam  

Eiropas Energoregulatoru 

sadarbības aģentūras ikgadējam 

uzraudzības ziņojumam par 

iekšējiem elektroenerģijas un 

3. AS “Augstsprieguma tīkls” 

Ražotāju tarifa ieviešana 

vērtējama kontekstā ar tās 

iespējamo ietekmi uz 

elektroenerģijas ražošanas jaudu 

pietiekamību ilgtermiņā, īpaši 

ņemot vērā ražošanas jaudu 

sarukšanas tendenci, kā arī plānoto 

desinhronizāciju no BRELL 

sistēmas un pieaugošo 

pieprasījumu pēc balansēšanas 

jaudām. 

Savos ikgadējos novērtējuma 

ziņojumos AS “Augstsprieguma 

tīkls” ir atkārtoti norādījusi, ka 

turpmākajā desmitgadē sagaidāms 

ģenerējošo jaudu deficīts gan 

Latvijā, gan Baltijā kopumā. 

Turklāt nākamajā dekādē atbilstoši 

enerģētikas politikas plānošanas 

dokumentiem sagaidāma vēja, 

saules un izkliedētās ģenerācijas 

attīstība Baltijas elektroenerģijas 

sistēmā un līdz ar to pieaugs 

nepieciešamība pēc balansēšanas 

jaudām. Sistēmas drošuma un 

stabilitātes nodrošināšanai, tas 

prasīs lielāku balansēšanas jaudas 
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2 http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202018%20-

%20Electricity%20Wholesale%20Markets%20Volume.pdf 
3 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2017.pdf 

iesaisti, kas, pēc esošajām 

prognozēm, būs nepietiekama. 

Turklāt 2025.gadā plānotā Baltijas 

energosistēmas sinhronizācija ar 

kontinentālās Eiropas 

elektrosistēmu arī palielinās 

frekvences un balansēšanas 

rezervju nepieciešamību. Tajā 

pašā laikā, apturot 

nekonkurētspējīgo 

termoelektrostaciju darbību, 

Baltijā samazinās centralizētās, 

regulējamās jaudas. Šādai 

tendencei turpinoties, nākotnē 

pieaugs elektroapgādes jaudu 

nepietiekamības risks. Tāpēc ir 

svarīgi apzināt aktivitātes, kas 

veicina vai, tieši pretēji, – ierobežo 

šo risku. 

dabasgāzes tirgiem2 uzstādītās 

elektroenerģijas ražošanas jaudas 

Latvijā ir pietiekamas. Vienlaikus 

norādāms, ka Somijā, Zviedrijā, 

Dānijā un Francijā, kur ir noteikts 

elektroenerģijas ražotāju tarifs, 

atjaunojamo elektroenerģijas 

ražošanas jaudu pieaugums bijis 

ievērojami straujāks nekā Latvijā, 

kur šobrīd nav noteikts ražotāju 

tarifs3. Lai arī Regulators piekrīt, ka 

investīciju vidi ietekmē plašs 

faktoru loks un statistika par Eiropas 

Savienības dalībvalstīm nesniedz 

apliecinājumu tam, ka tieši ražotāju 

tarifs ir būtisks šķērslis jaunu 

atjaunojamo elektroenerģijas 

ražošanas jaudu veicināšanai.   

Vienlaikus Regulators uzsver, ka 

elektroenerģijas jaudu attīstības 

regulatīvo ietvaru, tai skaitā atbalsta 

mehānismu izveidi atjaunojamo 

energoresursu īpatsvara valsts 

energobilancē, izstrādā enerģētikas 

politikas veidotājs. Šobrīd 

Regulatoram nav pamata veidot 

pozitīvi diskriminējošu tarifu 

struktūru attiecībā uz 

atjaunojamajiem energoresursiem. 

4. Vēja enerģijas asociācija 

Metodikas projekts paredz, ka 

pārvades sistēmas izmaksu 

segšanā piedalīsies arī 

elektroenerģijas ražotāji, kas 

pieslēgti pārvades sistēmai, 

atsaucoties uz citu valstu 

Enerģētikas regulatoru reģionālās 

asociācijas dalībvalstu pieredzi, 

tomēr tajā faktiski nav izvērtēta 

ietekme uz elektroenerģijas 



13 

ražotājiem, šī brīža projektiem 

attīstības stadijā, kā arī nav 

izvērtēta ietekme uz investīciju 

lēmumiem nākotnē 

elektroenerģijas ražošanas nozarē. 

Metodikas projekts neapraksta arī 

izmaksu kompensējošus 

mehānismus atjaunojamās 

enerģijas ražošanai, kas ir ieviesti 

Regulatora minētajās Enerģētikas 

regulatoru reģionālās asociācijas 

dalībvalstīs. Šāda Metodikas 

projekta stāšanās spēkā gadījumā 

elektroenerģijas ražotājiem, īpaši 

atjaunojamo energoresursu 

(turpmāk – AER) tehnoloģiju 

attīstītājiem, būs jāpārdomā 

investīciju lēmumi, redzot Latviju 

kā jaudas maksu ziņā 

nekonkurētspējīgu valsti 

salīdzinājumā ar tās 

kaimiņvalstīm. Līdz ar to Vēja 

enerģijas asociācija vēlas uzsvērt, 

ka jaunā aprēķina metodika 

neveicinās AER tehnoloģiju 

attīstību un klimata mērķu 

sasniegšanu Latvijā. 

Aicinām atlikt Metodikas projekta 

pieņemšanu līdz brīdim, kad 

jautājums un tā ietekme tiks atklāti 

izdiskutēti, iesaistot nozari. 

Punkti, par kuriem Vēja enerģijas 

asociācija rosina diskutēt, ir:  

nepiemērot maksu par pārvades 

Attiecībā uz priekšlikumu, ieviešot 

ražotāju tarifu, izveidot mehānismu, 

kas jaunajiem elektroenerģijas 

ražošanas projektiem ļautu atgūt 

sākotnējās investīcijas pieslēguma 

izveidē, Regulators norāda, ka 

priekšlikums vērtējams kontekstā ar  

noteikumiem par efektīvas atļautās 

slodzes izmantošanas 

nosacījumiem. 

Attiecībā uz priekšlikumu atlikt 

Metodikas projekta pieņemšanu līdz 

brīdim, kad Metodikas projekts un 

tā ietekme uz elektroenerģijas 

ražotājiem tiks izdiskutēta ar 

elektroenerģijas ražošanas nozari, 

Regulators norāda, ka 2020.gada 

22.maijā Regulators rīkoja diskusiju 

par Metodikas projektu, uz kuru tika 

uzaicinātas organizācijas, kas pauda 

savu viedokli un priekšlikumus par 

Metodikas projektu. Diskusijas 

laikā Regulators uzklausīja 

iesaistīto personu priekšlikumus un 

detalizēti skaidroja savu pozīciju arī 

attiecībā uz ražotāju tarifu. 
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tīkla uzturēšanu jaunajiem vēja 

parkiem, kas izbūvēti un pieslēgti 

pārvades sistēmas tīklam bez 

valsts atbalsta elektroenerģijas 

piemaksas vai kapitāla 

līdzfinansējuma veidā; gadījumā, 

ja iepriekšējā punktā minētais 

priekšlikums nav atbalstāms, 

aicinām ņemt vērā jaudas 

izmantošanas koeficientu un 

attiecināt maksājumu uz 

3500 darba stundām gadā, ņemot 

vērā, ka vēja parki nenoslogo 

pārvades tīklu pilnā jaudā visu 

gadu; ņemt vērā jaunās uzbūvētās 

elektroenerģijas jaudas 

ģeogrāfisko atrašanos, attālumu 

līdz patērētājiem un pieslēguma 

vietu pārvades tīklam, un tās 

ietekmi uz 

elektroenerģijas zudumu pārvades 

tīklā samazinājumu. Attiecīgi 

izstrādāt piemaksas 

sistēmu, kas atbilst 

elektroenerģijas zudumu 

ekonomiskajam ieguvumam. 

5. 19. Uzkrātie pārslodzes ieņēmumi 

tiek izmantoti jaunu aktīvu iegādes 

vai izveides finansēšanai. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2019.gada 5.jūnija 

Regulas Nr.2019/943 par 

elektroenerģijas iekšējo tirgu 

(turpmāk – Regula Nr.2019/943) 

19.panta 3.punktu ir noteikts, ka 

gadījumā, ja pārslodzes 

Nav ņemts vērā 

Veicot detalizētu izvērtējumu, 

Regulators secināja, ka ekonomiski 

pamatotākais risinājums ir novirzīt 

uzkrātos pārslodzes ieņēmumus 

jaunajām investīcijām, kas 

ilgtermiņā samazina kapitāla 

izmaksas un līdz ar to arī pārvades 

19. Uzkrātie pārslodzes ieņēmumi 

tiek izmantoti jaunu aktīvu iegādes 

vai izveides finansēšanai. 
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ieņēmumus nevar izmantot Regulā  

Nr.2019/943 minētajiem 

prioritārajiem mērķiem, 

pārslodzes ieņēmumus var 

izmantot kā ienākumus, kas 

regulatīvajām iestādēm jāņem 

vērā, apstiprinot tīkla tarifu 

aprēķināšanas metodiku vai 

nosakot tīkla tarifus vai abas 

minētās darbības. 

No minētā secināms, ka Regulā  

Nr.2019/943 ietvertas regulatīvās 

iestādes tiesības, lemjot par tarifu 

apstiprināšanas metodiku vai 

tarifiem, lemt par atlikušo 

pārslodzes ieņēmumu izlietošanu. 

Jau šobrīd, definējot pārslodzes 

ieņēmumu izmantošanas veidus 

bez konkrēto faktisko apstākļu 

izvērtēšanas tarifa apstiprināšanas 

brīdī, netiks nodrošināta Regulā  

Nr.2019/943 paredzētā 

izvērtējuma veikšana, jo šobrīd 

Metodikas projekta 19.punktā 

ietvertais izmantošanas veids nav 

pamatots ar atbilstošu un ar 

pārvades sistēmas operatoru 

konsultētu novērtējumu. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams 

svītrot Metodikas projekta 

19.punktu vai veikt izmaiņas tajā, 

paredzot, ka Regulators, lemjot par 

pārslodzes ieņēmumu 

izmantošanu, izvērtējot pārvades 

sistēmas pakalpojuma tarifus, 

salīdzinot ar risinājumu, kad 

pārslodzes ieņēmumi tiek novirzīti 

operatīvo izmaksu segšanai kā 

papildu ieņēmumi, apstiprinot 

pārvades sistēmas pakalpojumu 

tarifus. Metodikas projekta 

aprakstošajā daļā jau tika sniegts 

ekonomiskais novērtējums, kur 

redzams, ka Regulatora piedāvātais 

risinājums ilgtermiņā sniedz 

būtiskākus ekonomiskos 

ieguvumus.  

Vienlaikus Regulators norāda, ka arī 

Lietuvas regulators visus uzkrātos 

pārslodzes ieņēmumus plāno 

novirzīt investīciju projektiem 

(sinhronizācijas otrajam posmam). 
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sistēmas operatora sniegto 

informāciju, sniedz pamatojumu 

norādītajam pārslodzes ieņēmumu 

izmantošanas veidam. 

Papildus vēršam uzmanību, ka 

atbilstoši AS “Augstsprieguma 

tīkls” aprēķiniem, ieviešot 

plānotās izmaiņas un nenovirzot 

pārslodzes ieņēmumus, lai 

nodrošinātu rentabilitāti pēc 

2020.gada 31.decembra,  

AS “Augstsprieguma tīkls” 

lietotājiem būtiski pieaugtu 

kopējās ar pārvades pakalpojumu 

sniegšanu saistītās izmaksas, 

salīdzinot ar pašreizējām 

izmaksām. Tai skaitā AS “Sadales 

tīkls'” izmaksas varētu pieaugt par 

4%. 

Ievērojot iepriekš minēto, 

paredzamo ekonomikas kritumu 

saistībā ar Covid-19 pandēmiju, 

AS “Augstsprieguma tīkls” aicina 

Regulatoru detalizēti izvērtēt 

plānoto izmaiņu ietekmi uz 

mājsaimniecībām, 

elektroenerģijas ražotājiem, to 

konkurētspēju un ekonomiku 

kopumā un atļaut izmantot 

pārslodzes ieņēmumus 

rentabilitātes nodrošināšanai pēc 

2020.gada 31.decembra. 

6. AS “Sadales tīkls” Nav ņemts vērā 
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47. Atļautos ieņēmumus par 

pārvades sistēmas operatora 

sniegtajiem pakalpojumiem 

(elektroenerģijas pārvadi un jaudas 

uzturēšanu) nosaka atsevišķi trīs 

pārvades sistēmas 

lietotāju grupām atbilstoši 

elektroietaišu piederības robežai 

(turpmāk – pārvades sistēmas 

lietotāju grupām): 

47.1. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110 kV līnijas (turpmāk – 110 kV 

līniju lietotāju 

grupa); 

47.2. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110 kV kopnes (turpmāk – 110 kV 

kopņu lietotāju 

grupa); 

20 

47.3. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110/6-20 kV transformatora 6-20 kV 

pusē (turpmāk 

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 

sistēmas 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%. 

Atšķirības prognozētajam pārvades 

sistēmai pieslēgto galalietotāju 

tarifa samazinājumam dažādām 

lietotāju grupām ir skaidrojamas ar 

to, ka Metodikas projekts paredz 

pārvades sistēmas pakalpojumu 

tarifu pāreju uz izmaksām balstītu 

tarifu struktūru. Ņemot vērā, ka 

lielākā daļa no pārvades sistēmas 

operatora izmaksām ir fiksētas, tas 

nozīmē lielāku tarifa par pārvades 

jaudas uzturēšanu un attīstīšanu 

(tarifa fiksētās daļas) īpatsvaru 

kopējās galalietotāja izmaksās par 

pārvades sistēmas pakalpojumu. 

Līdz ar to atšķirības prognozētajam 

pārvades sistēmai pieslēgto 

galalietotāju tarifa samazinājumam 

dažādām lietotāju grupām saistītas 

nevis ar šķērssubsīdijām izmaksu 

attiecināšanas modelī, bet gan ar 

faktu, ka dažādām lietotāju grupām 

ir atšķirīga uzstādītā jaudas 

noslodze. Tādējādi sadales sistēmas 

operatora kopējās izmaksas par 

pārvades sistēmas pakalpojumu 

būtiskāk samazināmas, samazinot 

kopējo transformatoru uzstādīto 

jaudu vai nodrošinot efektīvāku 

uzstādītās transformatoru jaudas 

noslodzi. 

46. Atļautos ieņēmumus par 

pārvades sistēmas operatora 

sniegtajiem pakalpojumiem 

(elektroenerģijas pārvadi un jaudas 

uzturēšanu) nosaka atsevišķi trīs 

pārvades sistēmas 

lietotāju grupām atbilstoši 

elektroietaišu piederības robežai 

(turpmāk – pārvades sistēmas 

lietotāju grupām): 

46.1. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110 kV līnijas (turpmāk – 110 kV 

līniju lietotāju 

grupa); 

46.2. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110 kV kopnes (turpmāk – 110 kV 

kopņu lietotāju 

grupa); 
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46.3. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110/6-20 kV transformatora 6-20 

kV pusē (turpmāk 
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– 110 kV transformatoru lietotāju 

grupa). 

Šāds nevienlīdzīgs samazinājums 

rada aizdomas, ka 5.punktā 

minētajā izmaksu 

attiecināšanas modelī pastāv 

šķērssubsīdijas un būtisks tarifa 

samazinājums 47.1. un 

47.2.apakšpunktā 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, tādējādi izraisot 

negatīvas konsekvences –  

konkurences kropļošanu un 

sadales sistēmas pakalpojuma 

tarifa paaugstināšanu. AS “Sadales 

tīkls” lūdz izvērtēt diferencēto 

tarifu veidošanas atbilstību un 

aprēķinā izmantoto izmaksu 

attiecināšanu starp pārvades 

sistēmas lietotāju grupām, 

novēršot iespējamu 

šķērssubsidēšanu starp pārvades 

sistēmai pieslēgtu sadales sistēmas 

operatoru un citiem pārvades 

sistēmai pieslēgtiem lietotājiem; 

lai līdzsvarotu un vienādotu 

kritērijus pārvades sistēmas tarifu 

piemērošanai 

visiem pārvades sistēmas 

lietotājiem, izvērtēt iespēju noteikt 

Attiecībā uz principu, ka pārvades 

sistēmas lietotāji tiek iedalīti trīs 

grupās atbilstoši elektroietaišu 

piederības robežai, un priekšlikumu 

noteikt vienotu tarifu visām lietotāju 

grupām, Regulators paskaidro, ka 

pārvades sistēmas lietotāju 

iedalīšana grupās atbilstoši to 

elektroietaišu piederības robežai 

tiek veikta jau kopš 1997.gada un 

līdzīgi principi diferencēto tarifu 

noteikšanā tiek izmantoti arī 

Lietuvā un Igaunijā. Esošās lietotāju 

grupas un tiem piemērojamo tarifu 

struktūra  veidota, lai katra lietotāju 

grupa segtu uz to attiecināmas 

pārvades izmaksas, un nav 

ekonomiskā pamata attiecināt  

lietotāju 110/6-20 kV 

transformatora 6-20 kV pusē 

pārvades sistēmas izmaksas uz 

lietotājiem, kas pieslēgti pie 110 kV 

līnijām vai kopnēm, tādējādi 

veidojot šķērssubsīdijas. Papildus 

Regulators norāda, ka pie pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu 

projekta izvērtēšanas atkārtoti tiks 

vērtēts arī izmaksu attiecināšanas 

modelis, saistībā ar kuru tiks vērtēts 

arī apstāklis, ka 110 kV 

transformatori tiek izmantoti ne 

tikai elektroenerģijas nodošanai 

sadales sistēmai, bet arī 

elektroenerģijas novirzīšanai no 

– 110 kV transformatoru lietotāju 

grupa). 
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vienu unificētu tarifu visām 

pārvades sistēmas lietotāju 

grupām. 

 

Sniedzot papildu pamatojumu 

vienota pārvades sistēmas 

pakalpojumu tarifa noteikšanai, 

kas pimšķietami varētu samazināt 

situāciju, kad AS “Sadales tīkls” 

atrodas nevienlīdzīgā situācijā 

attiecībā pret citiem pārvades 

sistēmas lietotājiem, norādām, ka 

minētā nevienlīdzīgā situācija 

veidojas vēsturiski noteikto 

elektroietaišu piederības robežu 

dēļ un faktiski tikai AS “Sadales 

tīkls” noteiktam, no citiem 

lietotājiem atšķirīgam pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifa dēļ. 

ETL definē elektroenerģijas tirgus 

darbību un paredz pienākumu 

nodrošināt, lai elektroenerģijas 

piegāde lietotājiem tiktu veikta 

visefektīvākā veidā (3.panta 

pirmā daļa “(1) Likums 

reglamentē elektroenerģijas tirgū 

veicamo darbību veidus, kas ietver 

elektroenerģijas ražošanu, 

elektroenerģijas pārvadi (turpmāk 

— pārvade), elektroenerģijas 

sadali (turpmāk — sadale), 

elektroenerģijas kā brīvas 

apgrozības preces tirdzniecību un 

tirdzniecībai nepieciešamo 

sadales sistēmas uz pārvades 

sistēmu.  
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pakalpojumu nodrošināšanu.”). 

Elektroenerģijas piegāde ir 

elektroenerģijas transportēšana 

(pārvade un sadale) 

augstsprieguma vai vidēja un zema 

sprieguma sistēmās, kuras definē 

ETL 10.pants: "Pārvades sistēma 

ietver savstarpēji savienotus tīklus 

un iekārtas, tajā skaitā starpvalstu 

savienojumus, kuru spriegums ir 

110 un vairāk kilovoltu un kuri tiek 

izmantoti pārvadei līdz 

attiecīgajai sadales sistēmai vai 

lietotājiem. Pārvades sistēma ir 

elektroenerģijas sistēmas 

īpašnieka vai pārvades sistēmas 

operatora īpašums." un 17.panta 

pirmā daļa: ("(1) Sadales sistēma 

ietver vidēja un zema sprieguma 

sadales tīklus un iekārtas, kuras 

izmanto elektroenerģijas piegādē 

lietotājiem un kurās spriegums ir 

zemāks par 110 kilovoltiem.").  

No minētā izriet, ka pārvades 

sistēma ietver savstarpēji 

savienotus tīklus un iekārtas, kuru 

spriegums ir 110 un vairāk 

kilovoltu un kuri tiek izmantoti 

pārvadei līdz attiecīgajai sadales 

sistēmai vai lietotājiem. Sadales 

sistēma ietver vidēja un zema 

sprieguma sadales tīklus un 

iekārtas, kuras izmanto 

elektroenerģijas piegādē 
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lietotājiem un kurās spriegums ir 

zemāks par 110 kilovoltiem. 

Pamatojoties uz likuma garu, 

likumdevējs, nosakot, kas ir 

pārvades un sadales sistēmas, 

nodala sprieguma pakāpes, kurās 

attiecīgi pārvades vai sadales 

sistēmas operatori sniedz likumā 

noteiktos pakalpojumus, t.i., 

110 kV un augstākā spriegumā 

tiek sniegti pārvades sistēmas 

pakalpojumi, zemākā par 110 kV 

tiek sniegti sadales sistēmas 

pakalpojumi. 

Transformatoru piederības 

robežas jautājums nav likuma 

tvērumā, bet savstarpējas 

operatoru attiecības un 

pakalpojuma līguma jautājums. 

AS “Sadales tīkls” ieskatā tarifa 

piesaistei elektroietaišu piederības 

robežai nav pamata. 110/6-20 kV 

transformatoru atrašanās sadales 

sistēmas operatora īpašumā 

nenozīmē, ka sadales sistēmas 

operators vienlaikus sniedz 

pakalpojumus 110 kV līmenī, un 

otrādi – 110/6-20 kV 

transformatoru atrašanās pārvades 

sistēmas operatora īpašumā 

nenozīmē, ka pārvades sistēmas 

operators sniedz pakalpojumus 6-

20 kV līmenī. Iepriekš minēto 

apgalvojumu apstiprina, 
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piemēram, SIA “Vats” pieslēgums 

un attiecības ar pārvades sistēmas 

operatoru, kas nosaka, ka 

pakalpojuma sniegšanas robeža ir 

110 kV līnijās pirms 110/6-20 kV 

transformatoriem, un SIA “Vats” 

pieder gan 110 kV transformatori, 

gan augstsprieguma slēgiekārtas 

uz apakšstacijas pievienojumiem 

pārvades sistēmas operatora 

elektrolīnijām. Turklāt pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku, nosakot 

atsevišķu tarifu pārvades sistēmas 

lietotāju grupai elektroietaišu 

piederības robežā 110/6-20 kV 

transformatora 6-20 kV pusē, var 

interpretēt kā apstiprinājumu 

pārvades pakalpojuma sniegšanai 

sadales sistēmā 6-20 kV pusē. 

ETL 16.panta otrā daļa (“(2) 

Pārvades tarifi nav atkarīgi no 

attāluma starp lietotāja un 

ražotāja atrašanās vietām. Ir 

pieļaujamas citas atšķirības 

tarifos, ja regulators tādas ir 

noteicis tarifu aprēķināšanas 

metodikā.”) paredz vienotu 

pārvades sistēmas pakalpojumu 

tarifu visiem pārvades sistēmas 

lietotājiem (nedalot pa grupām), 

tomēr ļauj Regulatoram noteikt 

šādu dalījumu tarifu aprēķināšanas 

metodikā. Tā ir būtiska atšķirība 
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no sadales sistēmas pakalpojuma 

tarifiem, kuru diferencēšana 

paredzēta ETL 20.panta otrajā 

daļā: (“(2) Sadales tarifi vienā 

licences darbības zonā nav 

atkarīgi no attāluma starp 

lietotāja un ražotāja atrašanās 

vietām. Tarifu atšķirības ir 

pieļaujamas starp sprieguma un 

patēriņa līmeņiem, ja tās ir 

ekonomiski pamatotas un visiem 

attiecīgā sprieguma un patēriņa 

līmeņa grupas lietotājiem 

vienādas.”).  

Regulatora izstrādātajā Metodikas 

projektā nav saskatāms 

pamatojums un argumenti dažādu 

tarifu noteikšanai trīs atsevišķām 

pārvades sistēmas lietotāju 

grupām atbilstoši elektroietaišu 

piederības robežai. Paredzot 

atšķirīgu pārvades sistēmas 

pakalpojumu tarifu AS “Sadales 

tīkls” noteiktajai elektroietaišu 

piederības robežai, Regulators 

atbalsta energoietilpīgo sistēmas 

lietotāju pāreju uz pieslēgumu pie 

pārvades sistēmas, jo atbilstoši 

Metodikas projektā ietvertajam 

skaidrojumam plaisa starp tarifa 

lielumu AS “Sadales tīkls” un 

citiem lietotājiem (ar piederības 

robežu 110kV līnijās un kopnēs) 

kļūst ievērojama. Vērtējot 
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Metodikas projekta 47.pantu, 

varētu secināt, ka tarifa 

noteikšanas atbilstoši 

elektroietaišu piederības robežai 

mērķis ir paredzēt, ka pārvades 

sistēmas operators var gūt 

ieņēmumus no lietotāju grupām 

atbilstoši to elektroapgādei 

nepieciešamajām pārvades 

sistēmas iekārtām. Tomēr jāņem 

vērā, ka situācija elektrosistēmā ir 

būtiski mainījusies un šķietami 

tikai AS “Sadales tīkls” 

vajadzībām uzstādītie 110 kV 

transformatori tiek izmantoti ne 

tikai elektroenerģijas nodošanai 

sadales sistēmai, bet arī 

elektroenerģijas padošanai no 

sadales sistēmas uz pārvades 

sistēmu un tās tālākai 

transportēšanai visiem pārvades 

sistēmas lietotājiem. Atbilstoši 

ETL 10.pantam pārvades sistēma 

ietver savstarpēji savienotus tīklus 

un iekārtas, un pakalpojumu 

sniegšanai ir nepieciešama vienota 

sistēma, tādējādi pārvades 

sistēmas pakalpojuma tarifs ir 

nosakāms vienoti pārvades 

sistēmai kopumā, jo esošajā 

situācijā, kad elektroenerģijas 

plūsmas tiek pārvadītas abos 

virzienos, vairs nevar uzskatīt, ka 

kāda pārvades sistēmas daļa tiek 
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izmantota tikai noteiktas lietotāju 

grupas vai konkrēta lietotāja 

vajadzībām. 

Diferencējot pārvades sistēmas 

pakalpojumu tarifu grupās pēc 

piederības robežas, tiek radīta 

nevienlīdzīga un diskriminējoša 

situācija pārvades sistēmas 

lietotājiem un tiek pozitīvi 

ietekmētas proporcionāli mazākās 

elektroenerģijas sistēmas lietotāju 

daļas intereses (gan pēc saņemtā 

pakalpojumu apjoma, gan pēc 

galalietotāju skaita). Likumā “Par 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” noteiktais 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas princips: Sabiedriskos 

pakalpojumus regulē saskaņā ar 

šo likumu izveidota sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas iestāde, 

kas darbojas neatkarīgi un 

patstāvīgi, izpildot šajā likumā 

noteiktās funkcijas, pieņem 

lēmumus un izdod administratīvos 

aktus, lai aizstāvētu lietotāju 

intereses un veicinātu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju attīstību 

saskaņā ar taisnīguma, atklātības, 

neitralitātes, vienlīdzības un 

proporcionalitātes principiem. 

Nevienlīdzīgs pārvades 

pakalpojumu tarifs (un citi 

pakalpojumam piesaistītie un pēc 
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tarifa gradētie maksājumi) 

apdraud sadales sistēmas un 

elektrosistēmas loģisku attīstību –  

AS “Sadales tīkls” veiktie 

kapitālieguldījumi 110/6-20 kV 

apakšstacijās pēc laika var 

izrādīties nevajadzīgi. Dažādu 

noteikumu piemērošana 

ekvivalentos darījumos ar citu 

tirgus dalībnieku rada 

konkurences ziņā nelabvēlīgākus 

apstākļus AS “Sadales tīkls” 

sistēmai pieslēgtajiem lietotājiem.  

Apkopojot iepriekš minēto, ETL, 

definējot pārvades un sadales 

sistēmas, nosaka sprieguma 

līmeni, kurā tiek sniegti pārvades 

vai sadales pakalpojumi. Attiecīgi 

tarifi ir jānosaka pārvades vai 

sadales sistēmās. Pārvades 

sistēmas pakalpojuma tarifs ir 

nosakāms vienots visai pārvades 

sistēmai (sistēmas lietotājiem) kā 

savstarpēji savienotam tīklam un 

iekārtu kopumam. 

7. Ekonomikas ministrija 

Paužam bažas par Regulatora 

izstrādāto tarifikācijas modeli, kas 

paredz iedalīt pārvades sistēmas 

lietotājus trīs grupās atbilstoši 

elektroietaišu piederības robežai – 

110 kV līniju lietotāju grupa, 

110 kV kopņu lietotāju grupa un 

110 kV transformatoru lietotāju 
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grupa. Šāds lietotāju iedalījums 

neatbilst ne pārvades sistēmas 

kopējai būtībai, ne arī vēsturiski 

izveidotajai Latvijas 

elektroenerģijas sistēmai. 

Pirmkārt, Ministrija vērš 

uzmanību, ka pārvades sistēmas 

operatora pamatpienākums ir 

rūpēties par pārvades sistēmas 

drošu funkcionēšanu, tajā skaitā 

nodrošinot pienācīgu pārvades 

tīkla jaudu, stabilu sistēmas 

darbību, kā arī atbilstošu 

elektroenerģijas pārvadīšanu. 

Ministrijas ieskatā pārvades 

sistēma būtu skatāma kā vienots 

kopums iepriekš minētā mērķa 

sasniegšanai, un tās dalīšana 

lietotāju grupās nebūtu atbalstāma. 

Jebkāda lietotāju grupu veidošana 

Ministrijas ieskatā būtu vērtējama 

kritiski, jo tas rada pamatu 

nevienlīdzīgai pieejai un 

disproporcijai starp dažādiem 

pārvades sistēmas lietotājiem. 

Minētās bažas faktiski tiek 

apstiprinātas ar Metodikas 

projekta anotācijā norādīto, proti, 

ka izmaksu samazinājums 

attiecībā uz katru lietotāju grupu ir 

atšķirīgs. Turklāt jāņem vērā, ka 

pārvades sistēmas operatora 

pienākumos nebūtu jāietilpst tādu 

pasākumu veikšana, kas īpaši 



28 

fokusētos uz uzdevumiem, kas 

veicinātu elektroenerģijas lietotāju 

pieslēgšanos pārvades sistēmai. 

Neapšaubām, ka pastāv objektīva 

nepieciešamība pie zināmiem 

nosacījumiem sistēmas 

dalībniekiem nodrošināt iespēju 

pieslēgties pie pārvades sistēmas, 

taču šiem gadījumiem tipiski jābūt 

pamatotiem ar tehniskiem 

kritērijiem, piemēram, pastāv 

risks, ka sadales sistēmas jauda 

nespēs apkalpot attiecīgo klientu 

pienācīgā apjomā un kvalitātē. 

Vienlaikus jānorāda, ka īpaši 

labvēlīgu nosacījumu radīšana 

pārvades sistēmas pieslēgumu 

ierīkošanai un ekspluatācijai nav 

salāgojama ar optimāli sabalansētu 

un ilgtspējīgu elektroenerģijas 

sistēmas darbību, jo pēc būtības 

tiek radīta sistēma, ka pārvades 

sistēmas pieslēgumi nav pamatoti 

ar tehniskiem apsvērumiem, bet 

gan ir ekonomiski motivēti. Tas 

pēc būtības novērš pārvades 

sistēmas operatoru no savas 

pamatfunkcijas veikšanas un 

paredz, ka pārvades sistēmas 

operators zināmā veidā pilda 

sadales sistēmas operatora 

funkcijas. 

Otrkārt, norādām, ka valsts 

elektroenerģijas sistēma ir 
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izveidota tā, ka 110 kV 

transformatoru lietotāju grupai 

atbilst tikai sadales sistēmas 

operatora AS “Sadales tīkls” 

pieslēgums. Metodikas izmaiņas 

faktiski palielina plaisu starp 

sadales un pārvades sistēmas 

pieslēgumiem. Jāņem vērā, ka 

lielie elektroenerģijas patērētāji, 

kuri šobrīd ir pieslēgti pie 

elektroenerģijas sadales tīkla, bet 

kuriem atrašanās vieta ļauj 

pieslēgties pie pārvades sistēmas, 

būtiski atšķirīgu tarifu dēļ var 

izmantot šo iespēju un veidot 

pieslēgumu pie pārvades sistēmas. 

Šādas sekas savukārt draud ar 

palielinātiem sadales sistēmas 

operatora tarifiem, jo zaudētie 

ieņēmumi būtu jāatgūst no 

pārējiem sadales sistēmas 

operatora klientiem, kas ilgtermiņā 

padarīs elektroenerģijas sistēmu 

nekonkurētspējīgu. No Metodikas 

projekta anotācijas nav izsecināms 

plānoto izmaiņu mērķis, ieguvumi 

un ietekme uz kopējo 

elektroenerģijas sistēmu. 

Metodikas izmaiņu rezultātā 

faktiski notiktu izmaksu pārdale 

starp lietotāju grupām. Ievērojot 

minēto, Ministrija nevar atbalstīt 

Metodikas projektā paredzēto 

lietotāju grupēšanu un uzskata, ka 
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būtu jānosaka vienots tarifs visiem 

pārvades sistēmas lietotājiem. 

8. AS “Augstsprieguma tīkls” 

AS “Augstsprieguma tīkls” ir 

iepazinusies ar AS “Sadales tīkls” 

Regulatoram iesniegto un 

papildināto viedokli par 

Regulatora Metodikas projektu. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

nepiekrīt AS “Sadales tīkls” 

vēstulē paustajam viedoklim, ka 

AS “Sadales tīkls” atrodas 

nevienlīdzīgā situācijā attiecībā 

pret citiem pārvades sistēmas 

lietotājiem un ka, diferencējot 

pārvades sistēmas pakalpojumu 

tarifu grupās pēc piederības 

robežas, tiek radīta nevienlīdzīga 

un diskriminējoša situācija 

pārvades sistēmas lietotājiem un 

tiek pozitīvi ietekmētas 

proporcionāli mazākās 

elektroenerģijas sistēmas lietotāju 

daļas intereses. 

Praksē tiesiskās vienlīdzības 

princips nozīmē, ka vienādos 

faktiskajos un tiesiskajos 

apstākļos izturēšanās ir vienāda, 

savukārt atšķirīgos apstākļos 

izturēšanās ir jābūt atšķirīgai. Lai 

konstatētu vienlīdzības principa 

pārkāpumu attiecībā uz 

AS “Sadales tīkls”, vērtējams, vai 
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visi pārvades sistēmas lietotāji 

atrodas vienādos 

faktiskos apstākļos – citiem 

vārdiem, vai piemērotais pārvades 

sistēmas lietotāju grupu 

sadalījums, pastāvot vienādiem 

apstākļiem, nepamatoti diferencē 

lietotāju grupas. 

AS “Augstsprieguma tīkls” vēlas 

paskaidrot, ka Metodikas projektā 

ietvertais lietotāju grupu 

sadalījums ir ietverts arī šobrīd 

spēkā esošajā metodikā. Šāds 

iedalījums ir izveidots, 

pamatojoties uz 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

izmaksu attiecināšanas modeli, kas 

saskaņots ar Regulatoru un kas 

nodrošina, ka attiecīgā lietotāja 

grupa sedz uz to attiecināmās 

izmaksas. 

Atbilstoši izmaksu attiecināšanas 

modelim izmaksas starp lietotāju 

grupām tiek attiecinātas 

proporcionāli pakalpojuma 

sniegšanai izmantoto aktīvu 

vērtībai. Šāds izmaksu 

attiecināšanas modelis nodrošina, 

ka uz konkrētu lietotāju grupu tiek 

attiecinātas izmaksas atbilstoši 

lietotāju elektroietaišu piederības 

robežai, tarifu aprēķinā iekļaujot 

izmaksas par AS “Augstsprieguma 

tīkls” īpašumā vai valdījumā esošo 
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pārvades aktīvu uzturēšanu un jo 

īpaši novēršot šķērssubsīdijas 

starp lietotāju grupām. 

Ņemot vērā minēto, 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

ieskatā secināms, ka katra no 

pārvades sistēmas lietotāju 

grupām atrodas atšķirīgos 

apstākļos. Līdz to ir pieļaujama 

atšķirīga tarifa noteikšana un nav 

konstatējams vienlīdzības principa 

pārkāpums. 

Attiecībā uz AS “Sadales tīkls” 

komentārā noradīto piemēru par 

SIA “Vats”, kas AS “Sadales tīkls” 

ieskatā ir uzskatāms par 

vienlīdzīguma principa 

pārkāpumu, AS “Augstsprieguma 

tīkls” paskaidro, ka SIA “Vats” 

pieslēguma un elektroietaišu 

piederības robežas īpatnības ir 

radušās vēsturiski izveidojušās 

situācijas dēļ un 

AS “Augstsprieguma tīkls” nav 

bijusi iespēja šo situāciju mainīt, 

t.i., SIA “Vats” nav piekritusi tās 

objekta – 110kV apakšstacijas 

“Ventspils Nafta”, Naftas ielā 11, 

Ventspilī, – īpašumtiesību maiņai. 

Ja AS “Sadales tīkls” pieslēgums 

un piederības robeža tiku izveidota 

analoģiski SIA “Vats” 

pieslēgumam, tas radītu situāciju, 

kurā  AS “Augstsprieguma tīkls” 
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būtu apgrūtinoši vai pat 

neiespējami pildīt tai ETL uzliktos 

pārvades sistēmas operatora 

pienākumus, jo pārvades sistēmas 

110 kV objekti vairs nebūtu 

savstarpēji savienoti ar pārvades 

sistēmas operatora rīcībā esošu 

infrastruktūru un pārvades 

sistēmas operators būtu spiests 

organizēt tranzīta plūsmas caur 

AS “Sadales tīkls” piederošiem 

objektiem. Šī rezultātā AS 

“Augstsprieguma tīkls” nespētu 

nodrošināt pārredzamu, 

kontrolētu, stabilu un nepārtrauktu 

110 kV tīkla darbību. 

Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka 

šāda veida pieslēgumi ir tikai divi 

– viens SIA “Vats” pieslēgums 

apakšstacijā “Ventspils Nafta” un 

otrs VAS “Latvijas dzelzceļš” 

pieslēgums apakšstacijā 

“Saulkrasti”, kas arī izveidojies 

vēsturiskās situācijas dēļ, 

AS “Augstsprieguma tīkls” kā 

pārvades sistēmas operators, kurš 

ir atbildīgs par sistēmas drošu un 

stabilu darbību, norāda, ka 

situācijas, kura pamatota ar 

vēsturiski radītiem apstākļiem, kas 

nav vēlami un ko 

AS “Augstsprieguma tīkls” nav 

varējusi mainīt, tālāka attīstīšana 

nav atbalstāma. 
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AS “Augstsprieguma tīkls” 

nepiekrīt AS “Sadales tīkls” 

komentārā veiktajai pārvades un 

sadales sistēmu definīciju analīzei, 

no kuras AS “Sadales tīkls” 

secinājusi, ka transformatoru 

piederības robežas jautājums nav 

likuma tvērumā, bet savstarpējas 

operatoru attiecības un 

pakalpojuma līguma jautājums, un 

AS “Sadales tīkls” ieskatā tarifa 

piesaistei elektroietaišu piederības 

robežai nav pamata. 

AS “Augstsprieguma tīkls” vēlas 

uzsvērt ETL 10.pantā ietvertās 

pārvades sistēmas definīcijas 

nozīmību pārvades sistēmas 

operatora statusa definēšanā. Proti, 

ETL 10.pants skaidri akcentē, ka 

pārvades sistēma ietver savstarpēji 

savienotus tīklus un iekārtas (..), 

kuras tiek izmantotas pārvadei līdz 

attiecīgajai sadales sistēmai vai 

lietotājiem. Turpat noteikts, ka 

pārvades sistēma ir 

elektroenerģijas sistēmas 

īpašnieka vai pārvades sistēmas 

operatora īpašums. ETL 10.panta 

pirmā un otrā teikuma sasaiste 

skaidri norāda uz pārvades sistēmu 

kā lietu kopību, kurai ir precīzi 

definētas īpašumtiesības – 

pārvades sistēmas operators vai 

elektroenerģijas sistēmas 
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īpašnieks. Šobrīd 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

pārvades sistēmu kā lietu kopību 

nomā no elektroenerģijas sistēmas 

īpašnieka. Tā kā 

AS “Augstsprieguma tīkls” no 

elektroenerģijas sistēmas 

īpašnieka nomātie transformatori 

kā daļa no lietu kopības nav 

atdalāmi no pārējās pārvades 

sistēmas un tie nepieciešami 

pārvades sistēmas pakalpojuma 

sniegšanai, AS “Augstsprieguma 

tīkls” secina, ka apgalvojums, ka 

transformatoru piederības robežas 

jautājums nav likuma tvērumā, bet 

savstarpējas operatoru attiecības 

un pakalpojuma līguma jautājums, 

nav pamatots. 

Nav pamatots arī AS “Sadales 

tīkls” paustais komentārs, ka nav 

veicama tarifa piesaiste 

elektroietaišu piederības robežai. 

Proti, pārvades sistēmas tarifi 

nosakāmi atbilstoši izmaksām par 

pārvades sistēmas pakalpojuma 

sniegšanu. Saskaņā ar ETL 1.panta 

otrās daļas 26.punktu sistēmas 

pakalpojums ir elektroenerģijas 

pārvade vai sadale, kas nodrošina 

elektroenerģijas plūsmas no 

ražotājiem līdz lietotājiem.  

Savukārt šī paša panta otrās daļas 

9.punkts nosaka, ka 
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elektroenerģijas pārvade ir 

elektroenerģijas transportēšana, 

kas neietver elektroenerģijas 

tirdzniecību, savstarpēji savienotā 

augstsprieguma sistēmā, lai 

elektroenerģiju piegādātu 

enerģijas lietotājiem. Tātad 

AS “Augstsprieguma tīkls” un 

AS “Sadales tīkls” sniegtā 

sistēmas pakalpojuma ietvaros tiek 

veikta enerģijas piegāde enerģijas 

lietotājam. Lai noskaidrotu 

enerģijas piegādes nozīmi, 

AS “Augstsprieguma tīkls”, 

izmantojot sistēmisko tiesību 

normu interpretēšanas metodi, 

secināja, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 21.janvāra 

noteikumu Nr.50 

“Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi” (turpmāk – 

MK noteikumi)  enerģijas 

piegādes robeža ir saistāma ar 

sistēmas pieslēgumu, kas atbilstoši 

MK noteikumu 

2.24.apakšpunktam ir sistēmas 

operatora elektrotīkla daļa, kura 

ierīkota elektroapgādes 

nodrošināšanai lietotājam vai 

elektroenerģijas saņemšanai no 

ražotāja līdz elektroietaišu 

piederības robežai. Savukārt 

saskaņā ar MK noteikumu 

2.12.apakšpunktu elektroietaišu 
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piederības robeža ir līgumā 

noteikta robeža starp sistēmas 

operatora un lietotāja vai ražotāja 

elektroietaisēm vai starp lietotāja 

un apakšlietotāja elektroietaisēm. 

No minētā secināms, ka gan ETL, 

gan MK noteikumos ir 

nepārprotami definēta pārvades 

tarifa un elektroietaišu piederības 

robežas sasaiste un AS “Sadales 

tīkls” pieņēmums uzskatāms par 

nepamatotu. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

nepiekrīt arī AS “Sadales tīkls” 

komentārā ietvertajam 

secinājumam, ka ETL 16. un 

20.panta formas atšķirību dēļ 

sadales tarifu diferenciācija ir 

pieļaujama, taču attiecībā uz 

pārvades tarifiem ETL 16.panta 

otrajā daļā ir nepārprotami 

noteikts, ka tam jābūt vienotam 

visiem pārvades sistēmas 

lietotājiem (nedalot pa grupām). 

AS “Augstsprieguma tīkls” vēlas 

norādīt, ka ETL 16.pants skaidri 

nosaka, ka ir pieļaujamas citas 

atšķirības tarifos, ja regulators 

tādas ir noteicis tarifu 

aprēķināšanas metodikā. Tātad 

lēmums par tarifu diferenciāciju ir 

pieņemams, apstiprinot tarifu 

aprēķināšanas metodiku. Turklāt 

Regulatoram ir arī saistošs likuma 
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“Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 20.panta pirmajā 

daļā minētais, ka tarifi nosakāmi 

tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie 

tarifu maksājumi segtu 

ekonomiski pamatotas sabiedrisko 

pakalpojumu izmaksas un 

nodrošinātu sabiedrisko 

pakalpojumu rentabilitāti (..). Šis 

vispārīgais princips Regulatoram 

jāņem vērā, arī izstrādājot tarifu 

aprēķināšanas metodiku. 

AS “Sadales tīkls” komentārā 

ietvertais arguments, ka 

Regulatora izstrādātajā Metodikas 

projektā nav saskatāms 

pamatojums un argumenti dažādu 

tarifu noteikšanai trīs atsevišķām 

pārvades sistēmas lietotāju 

grupām atbilstoši elektroietaišu 

piederības robežai, nav pamatots, 

jo metodikā atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu izstrādes 

pamatprincipiem ir ietveramas 

tiesību normas bez papildinājuma, 

kas pamato šīs tiesību normas 

izstrādi. 

Attiecībā uz 110kV 

transformatoru izmantošanu 

elektroenerģijas padošanai no 

sadales sistēmas uz pārvades 

sistēmu AS “Augstsprieguma 

tīkls” paskaidro, ka katra pārvades 

sistēmas pieslēguma – 
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apakšstacijas patēriņa un 

ģenerācijas attiecība ir tikai un 

vienīgi AS “Sadales tīkls” 

kompetencē un 

AS “Augstsprieguma tīkls” vai 

pārvades sistēmai pieslēgtie 

lietotāji to nekādi nevar ietekmēt.  

Turklāt to, ka transformatori ir 

uzstādīti tikai un vienīgi 

pakalpojuma nodrošināšanai 

AS “Sadales tīkls”, nekādā veidā 

neietekmē virziens, kādā tiek 

pārvadīta elektroenerģija. Uzskats, 

ka tas ir iemesls vienota tarifa 

ieviešanai visiem pārvades 

sistēmas lietotājiem, 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

ieskatā ir maldīgs, jo neviens cits 

pārvades sistēmas lietotājs nevar 

nedz ietekmēt AS “Sadales tīkls” 

nepieciešamo pieslēgumu skaitu 

(uzstādīto transformatoru skaitu 

un līdz ar to šo transformatoru 

apkalpošanas izmaksu apjomu), 

nedz AS “Sadales tīkls” noteikto 

kārtību, kādus un cik 

elektroenerģijas ražotājus 

AS “Sadales tīkls” pieslēdz 

saviem tīkliem (tas ir, kā cits 

sistēmas operators veido savus 

sadales sistēmas darbības 

principus).  Līdz ar to šāda vienota 

tarifa ieviešana šī iemesla dēļ ir 

uzskatāma par nevienlīdzīgu 
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attieksmi pret citiem pārvades 

sistēmas lietotājiem. Pamatojoties 

uz izklāstīto viedokli, 

AS “Augstsprieguma tīkls” aicina 

Regulatoru neatbalstīt vienota 

pārvades tarifa ieviešanu un virzīt 

izstrādāto Metodikas projektu 

apstiprināšanai. 

9. Metodikas projekts Būvmateriālu ražotāju 

asociācija 

Norādām nepieciešamību 

Metodikas projektā ieviest 

mehānismu, ka sistēmas īpašnieks 

būtu tiesīgs samazināt kapitāla 

atdevi, tādējādi samazinot 

nozīmīgu izmaksu posteni, kas 

ietekmētu tarifu līmeni. Pašreizējā 

situācijā mūsu asociācija sagaida, 

ka valsts kā kapitāldaļu īpašnieks 

vismaz uz divu gadu periodu 

samazinātu dividenžu apjomu vai 

arī kā alternatīvu risinājumu 

esošās dividendes atgrieztu 

sistēmas operatoram tarifu 

izmaksu samazināšanai. Apstrādes 

rūpniecība aptver proporcionāli 

lielāko daļu Latvijas patēriņa, kā 

rezultātā šāds risinājums 

nodrošinātu efektīvu atbalstu 

starptautiskās konkurētspējas 

palielināšanai. 

Nav ņemts vērā 

Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 

20.pantu sabiedrisko pakalpojumu 

tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai 

lietotāju izdarītie tarifu maksājumi 

segtu ekonomiski pamatotas 

sabiedrisko pakalpojumu izmaksas 

un nodrošinātu sabiedrisko 

pakalpojumu rentabilitāti, ja 

nozares speciālie likumi neparedz 

citus tarifu noteikšanas principus. 

Savukārt kapitāla atdeves likmi 

nosaka Regulators saskaņā ar 

Kapitāla atdeves likmes 

aprēķināšanas metodiku, aprēķinā 

izmantojot finanšu tirgus rādītājus.  

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 10.panta pirmajai daļai un 

Administratīvā procesa likuma 

7.pantā noteiktajam tiesiskuma 

principam Regulators ir pakļauts 

likumam un tiesībām un darbojas 

normatīvajos aktos noteiktās 

kompetences ietvaros, līdz ar to  

Regulatoram nav tiesiska pamata 

Metodika 
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pieņemt lēmumus, kas ļautu 

pārvades sistēmas operatoram 

nepiemērot ekonomiski pamatotu 

kapitāla atdeves likmi. Vienlaikus 

Regulators norāda, ka Metodikas 

projektā ir paredzēts, ka turpmāk 

pārvades sistēmas operators 

pārslodzes ieņēmumus novirza 

investīcijām, kas atbilstoši 

Metodikas projektam samazina 

regulējamo aktīvu bāzi, tādējādi arī 

kapitāla atdeves izmaksas.  

10. 47. Atļautos ieņēmumus par 

pārvades sistēmas operatora 

sniegtajiem pakalpojumiem 

(elektroenerģijas pārvadi un jaudas 

uzturēšanu) nosaka atsevišķi trīs 

pārvades sistēmas 

lietotāju grupām atbilstoši 

elektroietaišu piederības robežai 

(turpmāk – pārvades sistēmas 

lietotāju grupām): 

47.1. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110 kV līnijas (turpmāk – 110 kV 

līniju lietotāju 

grupa); 

47.2. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

AS “Sadales tīkls” 

Lai samazinātu tarifu atšķirības 

dažādām lietotāju grupām un 

neradītu atšķirīgus konkurences 

apstākļus pārvades un sadales 

sistēmu lietotājiem, AS “Sadales 

tīkls” ierosina Metodikas projekta 

47.3.apakšpunktā minētajai 

lietotāju grupai pārskatīt 

elektroietaišu piederības robežu, 

nododot pārvades sistēmas 

lietotāju valdījumā un apkalpošanā 

to izmantotos 110 kV 

transformatorus. Šādā gadījumā, 

pēc AS “Sadales tīkls” ieskata, tas 

samazinātu vai izslēgtu 110 kV 

transformatoru izmaksu 

attiecināšanu un ietekmi uz 

pārvades sistēmas pakalpojumu 

tarifa aprēķinu. Pēc AS “Sadales 

tīkls” ieskata, optimālākais 110 kV 

transformatoru lietošanas 

Nav ņemts vērā 

Minētais priekšlikums nav 

Metodikas projekta tvērumā, bet 

enerģētikas politikas veidotāja 

kompetencē. Lai  AS “Sadales tīkls” 

valdījumā tiktu nodoti 110 kV 

transformatori, ir nepieciešams 

veikt grozījumus ETL 10.pantā un 

17.pantā, jo šobrīd ETL nosaka, ka 

sadales sistēma ietver aktīvus, kuros 

spriegums  ir zemāks par 110 kV. 

 

 

46. Atļautos ieņēmumus par 

pārvades sistēmas operatora 

sniegtajiem pakalpojumiem 

(elektroenerģijas pārvadi un jaudas 

uzturēšanu) nosaka atsevišķi trīs 

pārvades sistēmas 

lietotāju grupām atbilstoši 

elektroietaišu piederības robežai 

(turpmāk – pārvades sistēmas 

lietotāju grupām): 

46.1. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110 kV līnijas (turpmāk – 110 kV 

līniju lietotāju 

grupa); 

46.2. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 
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elektroietaišu piederības robeža ir 

110 kV kopnes (turpmāk – 110 kV 

kopņu lietotāju 

grupa); 

20 

47.3. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110/6-20 kV transformatora 6-20 kV 

pusē (turpmāk 

– 110 kV transformatoru lietotāju 

grupa). 

jautājumu risinājums ir dalībnieku 

savstarpējs transformatoru nomas 

darījums. Līdz ar to AS “Sadales 

tīkls” rosina pārvades sistēmas 

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. 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110 kV kopnes (turpmāk – 110 kV 

kopņu lietotāju 

grupa); 

20 

46.3. atļauto ieņēmumu daļa, kas 

atgūstama no pārvades sistēmas 

lietotājiem, kuru 

elektroietaišu piederības robeža ir 

110/6-20 kV transformatora 6-20 

kV pusē (turpmāk 

– 110 kV transformatoru lietotāju 

grupa). 

 III. Citi priekšlikumi un jautājumi 

1. 

 

45. Atļauto ieņēmumu daļa, ar kuru 

atgūst izmaksas, kas saistītas ar 

elektroenerģijas 

pārvades sistēmas pakalpojumu, 

tiek aprēķināta saskaņā ar šādu 

formulu: 

AIpārv = Itehn proc + (Itehn proc / 

Ieksp ) x (Ikor - IPSO ef), kur 

AIpārv – atļautie ieņēmumi no 

elektroenerģijas pārvades sistēmas 

pakalpojuma sniegšanas. 

AS “Sadales tīkls” 

Metodikas projekta 45.punktā 

paredzēts, ka pārvades tarifa 

mainīgo komponenti jeb atļauto 

ieņēmumu daļu par 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 

apmēram 12% no pārvades tīkla 

pakalpojuma ieņēmumiem. 

Secinām, ka atbilstoši Metodikas 

projekta piedāvājumam apmēram 

Regulators paskaidro, ka atbilstoši  

Elektroenerģijas sadales sistēmas 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikas 39.14.apakšpunktam 

sadales sistēmas operators 

regulatīvajā rēķinā iekļauj starpību 

starp plānotajām pārvades sistēmas 

pakalpojumu izmaksām un 

prognozētajām pārvades sistēmas 

pakalpojumu izmaksām kalendārajā 

gadā, neņemot vērā lietotājiem 

uzstādītās elektroenerģijas jaudas 

izmaiņas kalendārajā gadā. Līdz ar 

to sadales sistēmas operators 

regulatīvajā rēķinā iekļauj visu 

plānoto un faktisko pārvades 

sistēmas pakalpojumu izmaksu 

starpību (mainīgo un fiksēto 

44. Atļauto ieņēmumu daļa, ar kuru 

atgūst izmaksas, kas saistītas ar 

elektroenerģijas 

pārvades sistēmas pakalpojumu, 

tiek aprēķināta saskaņā ar šādu 

formulu: 

AIpārv = Itehn proc + (Itehn proc / 

Ieksp ) x (Ikor - IPSO ef), kur 

AIpārv – atļautie ieņēmumi no 

elektroenerģijas pārvades sistēmas 

pakalpojuma sniegšanas. 
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10% izmaksu plānots atgūt ar 

mainīgo tarifa komponenti un 

aptuveni 90% izmaksu – ar fiksēto 

komponenti. Šobrīd AS “Sadales 

tīkls” izmaksas par pārvades 

pakalpojumu veido mainīgā 

komponente 33% apmērā un 

fiksētā komponente 67% apmērā. 

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.apakšpunkts). Tā kā pēc 

tarifa struktūras izmaiņu veikšanas 

lietotājiem uzstādītā jauda nebūs 

mainījusies, bet būs mainījusies 

(būtiski palielinājusies) maksa par 

jaudas uzturēšanu, AS “Sadales 

tīkls” lūdz Regulatoru paskaidrot, 

vai sadales sistēmas operators 

drīkst iekļaut sadales sistēmas 

operatora regulatīvajā rēķinā 

izmaiņas maksā par pārvades 

jaudas uzturēšanu. 

komponenti), neskaitot izmaksu 

starpību, kas radusies sakarā ar  

uzstādītās elektroenerģijas jaudas 

izmaiņām. 
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2. Metodikas projekts Finanšu ministrija 

Aicinām Regulatoru pirms 

Metodikas projekta 

apstiprināšanas veikt rūpīgu un 

padziļinātu izvērtējumu un 

aprēķinus plānotajai izmaiņu 

ietekmei uz pārvades sistēmas 

pakalpojumu gala lietotājiem, 

valsts budžetu, kā arī valsts 

ekonomiku kopumā, īpaši ņemot 

vērā, ka nākotnē valsts 

ekonomikai sagaidāmi 

izaicinājumu pilni gadi. Turklāt 

padziļināta analīze būtu veicama 

ne tikai attiecībā uz tiem pārvades 

sistēmas pakalpojumu lietotājiem, 

kuriem prognozējams tarifa 

samazinājums, bet arī uz tiem, 

kuriem atbilstoši Regulatora 

piedāvātajam Metodikas 

projektam paredzēts kopējā tarifa 

pieaugums. 

Sagatavojot Metodikas projektu, 

Regulators,  pamatojoties uz tam 

pieejamajiem datiem, jau veica 

Metodikas projektā iekļauto 

jauninājumu potenciālās ietekmes  

izvērtējumu uz pārvades sistēmas 

pakalpojumu tarifiem, tai skaitā arī 

potenciālo ietekmi uz atsevišķiem 

pārvades sistēmas pakalpojumu 

lietotājiem. Regulators papildus 

norāda, ka Metodikas projektā 

iekļauto jauninājumu potenciālā 

ietekme uz lietotājiem Metodikas 

projekta aprakstošajā daļā norādīta 

kā vidējā vērtība uz atsevišķām 

lietotāju grupām, līdz ar to ietekme 

uz katru konkrēto lietotāju var būt 

atšķirīga. 

Metodika 

3. AS “Augstsprieguma tīkls” 

Konsultāciju dokumentā 

Regulators secina, ka plānoto 

izmaiņu (gan struktūras, gan 

ražotāju tarifs) spēkā stāšanās 

rezultātā kopējās izmaksas sadales 

sistēmas operatoriem varētu sarukt 

par 3%, tieši pārvades sistēmai 

pieslēgto gala lietotāju tarifs 

varētu samazināties par 15%, 

savukārt pārvades sistēmai 

pieslēgto elektroenerģijas ražotāju 
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kopējās izmaksas nepārsniegtu 

~2,5 milj. EUR. 

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

veiktajiem aptuveniem 

aprēķiniem, aprēķinos pēc 

piedāvātā Metodikas projekta 

iekļaujot AS “Augstsprieguma 

tīkls” 2020.gada budžetā plānotās 

izmaksas, plānoto izmaiņu 

rezultātā atsevišķiem 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

lietotājiem – elektroenerģijas 

ražotājiem un enerģijas lietotājiem 

– kopējās izmaksas par pārvades 

sistēmas pakalpojumiem varētu 

pieaugt. Papildus minētajam 

elektroenerģijas ražotāju izmaksas 

pieaugtu arī par ražotāja tarifu. 

AS “Augstsprieguma tīkls” aicina 

Regulatoru veikt detalizētu 

izvērtējumu par plānoto izmaiņu 

ietekmi uz pārvades sistēmas 

pakalpojumu lietotājiem. Šobrīd 

no Konsultāciju dokumenta nav 

skaidri izprotami šāda 

novērtējuma rezultāti. Lai izprastu 

Metodikas projekta ietekmi, 

veicama padziļināta analīze par 

katru no pārvades sistēmas 

pakalpojumu lietotājiem, tai skaitā 

akcentējot uzmanību uz tiem, 

kuriem paredzama būtiska 

ietekme ne tikai ar tarifa 
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Vanags, 67873183 

samazinājumu, bet arī tarifa 

pieaugumu ar iespējamām 

secīgām negatīvām 

konsekvencēm. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

ieskatā Regulatora secinājums 

Konsultāciju dokumentā varētu 

radīt maldīgu priekšstatu 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

lietotājiem.  

4. 74. Šīs metodikas 15., 26. un 

27.punkts stājas spēkā 2021.gada 

1.janvārī. Līdz 2020.gada 

31.decembrim kapitāla izmaksas 

aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2015.gada 26.februāra lēmumu 

Nr.1/6 “Elektroenerģijas pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika” (Latvijas 

Vēstnesis, 2015, 41.nr.). 

 

75. Ja pēc šīs metodikas 15., 26. un 

27.punkta spēkā stāšanās pārvades 

sistēmas operators elektroenerģijas 

pārvades pakalpojuma sniegšanai 

izmanto no elektroenerģijas 

sistēmas īpašnieka nomātus aktīvus 

un tas rada izmaksas, kas pārsniedz 

tarifu aprēķinā paredzētās pārvades 

sistēmas kapitāla izmaksas, šo 

izmaksu starpību pilnā apmērā 

iekļauj regulatīvajā kontā. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Esam izvērtējuši Metodikas 

projekta 74. un 75.punkta prasības 

attiecībā uz Metodikas projekta 

15., 26. un 27.punkta spēkā 

stāšanos 2021.gada 1.janvārī. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

norāda, ka 74. un 75.punkta 

redakcijas ir pieņemamas ar 

nosacījumu, ka 

AS “Augstsprieguma tīkls” un 

AS “Latvenergo” īstenotā 

pārvades aktīvu reforma tiks 

pabeigta līdz 2020.gada 

31.decembrim. 

Regulators paskaidro, ka Metodikas 

projektā 74.punkts iekļauts, 

ievērojot, ka līdz 2020.gada 

31.decembrim plānots pabeigt 

pārvades sistēmas aktīvu 

pārņemšanu pārvades sistēmas 

operatora īpašumā. Savukārt  

75.punkts Metodikas projektā 

iekļauts, lai nodrošinātu iespēju 

pārvades sistēmas operatoram atgūt 

papildus radušās kapitāla izmaksas, 

ja pārvades sistēmas aktīvu 

pārņemšanas process netiek pabeigts 

līdz 2020.gada 31.decembrim. 

74. Šīs metodikas 15., 26. un 

27.punkts stājas spēkā 2021.gada 

1.janvārī. Līdz 2020.gada 

31.decembrim kapitāla izmaksas 

aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2015.gada 26.februāra lēmumu 

Nr.1/6 “Elektroenerģijas pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika” (Latvijas 

Vēstnesis, 2015, 41.nr.). 

 

75. Ja pēc šīs metodikas 15., 26. un 

27.punkta spēkā stāšanās pārvades 

sistēmas operators elektroenerģijas 

pārvades pakalpojuma sniegšanai 

izmanto no elektroenerģijas 

sistēmas īpašnieka nomātus aktīvus 

un tas rada izmaksas, kas pārsniedz 

tarifu aprēķinā paredzētās 

pārvades sistēmas kapitāla 

izmaksas, šo izmaksu starpību pilnā 

apmērā iekļauj regulatīvajā kontā. 
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Priekšsēdētājs                 R. Irklis 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

  


