
Elektroenerģijas tirgus
atvēršana

27.03.2013.



Elektroenerģijas tirgus atvēršana Latvijā

 Visi elektroenerģijas lietotāji kopš 2007. gada jūlija ir tiesīgi
izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju.

 Līdz šim īstenoti elektroenerģijas tirgus atvēršanas 3 posmi:
- 2007.gada jūlijā,
- 2012.gada aprīlī,
- 2012.gada novembrī.

 Pašreiz elektroenerģijas tarifi ir noteikti tikai mājsaimniecības
lietotājiem.

 Pārējie lietotāji pērk elektroenerģiju par vienošanās cenu.
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Elektroenerģijas tirgus atvēršanas 1. posms

Elektroenerģijas tirgus atvēršanas 1.posmā elektroenerģiju tirgū
ienāca 1730 lietotāji.
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Elektroenerģijas tirgus atvēršanas 2. posms

Elektroenerģijas tirgus atvēršanas 2.posmā tirgū esošajiem 1730
lietotājiem pievienojās vēl 4800 lietotāji.

Aprīlis bija piemērots laiks tirgus atvēršanai, jo tirgus cenas bija
zemākas nekā regulētājā tarifā iekļautā cena.
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Elektroenerģijas tirgus atvēršanas 3. posms

Ņemot vērā 2012.gada aprīļa tirgus paplašināšanas pieredzi, valdība
2012.gada augusta beigās noteica jaunus saistītā lietotāja kritērijus,
samazinot to skaitu.

Pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas 3.posma, elektroenerģijas
iegāde tirgū ir obligāta visiem lietotājiem, izņemot mājsaimniecības.

5



Elektroenerģijas tirgus pilnīga atvēršana Latvijā

Gatavojot grozījumus normatīvajos aktos:

 Notika diskusijas, viedokļu apmaiņa un konsultācijas
Elektroenerģijas tirgus konsultatīvās padomes ietvaros;

 Veikts papildus darbs un padziļinātas konsultācijas ar sadales
sistēmas operatoru, elektroenerģijas tirgotājiem un SPRK.

Rezultātā, sagatavoto grozījumu projekts veido optimālo
regulējumu, kas sekmētu elektroenerģijas tirgus atvēršanu un
funkcionēšanu pēc iespējas efektīvākajā un lietotājam
draudzīgā veidā.
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Elektroenerģijas tirgus pilnīga atvēršana Latvijā

 Ministru kabinetā 20.11.2012. tika pieņemts zināšanai EM
informatīvais ziņojums par Latvijas elektroenerģijas tirgus
pilnīgu atvēršanu, kas paredz tirgus atvēršanu 2013.gada
1.septembrī.

 Likumprojekts «Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā» tika
atbalstīts 2013.gada 18.februāra MKK sēdē.

 Elektroenerģijas biržas Nord Pool Spot Latvijas cenu zonas
atvēršana plānota 2013. gada 3. jūnijā.
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Universālā pakalpojuma piedāvājums

Likuma grozījumi paredz:

 Elektroenerģijas cena netiks regulēta - Starta un Pamata tarifi
(regulētie tarifi) vairs nepastāvēs.

 Likumdošanas izmaiņas skar tikai elektroenerģijas cenas
regulēšanas jautājumu. OIK un elektrotīkla pakalpojumu
regulēšanu, kā arī PVN netiek skarti.

Universālā pakalpojuma piedāvājums – lietotāja
aizsardzības mehānisms

 Ja mājsaimniecības lietotājam nebūs spēkā esoša
elektroenerģijas tirdzniecības līgums ar kādu no tirgotājiem, kas
paredz lietotāja apgādi ar elektroenerģiju uz tirgus pilnīgas
atvēršanas dienu, elektroenerģijas piegādi šim lietotājam
nodrošina esošais tirgotājs saskaņā ar universālā pakalpojuma
piedāvājuma nosacījumiem.
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Tirgus modelis pēc tirgus pilnīgās atvēršanas

 Mājsaimniecības:

 vienots tirgotāja
līgums,

 vienots tirgotāja
rēķins,

 vienota tirgotāju
klientu apkalpošana.

 Pārējie lietotāji:

 divi līgumi,
 divi rēķini (opcija –

viens no tirgotāja),
 dalīta klientu

apkalpošana.
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Mājsaimniecības lietotāju ieguvumi

 1 rēķins:
saprotami un pārredzami,
mazāka komisijas maksa par rēķinu apmaksu.

 1 līgums:
mazākas kopējās izmaksas,
mazāk birokrātisku procedūru, līgumu.

 1 klientu apkalpošana:
mazākas kopējās izmaksas,
«vienas pieturas aģentūras» princips,
klientu apkalpošanas kvalitāte kā konkurences kritērijs.
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Paldies par uzmanību!


