
 

AS AJ POWER GAS 

Reģ. Nr. 40203049079 

Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048 

E: info@ajpower.lv 

Rīgā, 2020. gada 16. jūlijā                

         Nr. AJPG-99/20-id 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

sprk@sprk.gov.lv 

 

 

Par konsultāciju dokumentu par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas 

noteikumiem 

 

AS “AJ Power Gas” (turpmāk – AJPG) ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas sagatavoto konsultāciju dokumentu par Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves (turpmāk – IPGK) lietošanas noteikumiem. AJPG izsaka pateicību par 

ieguldīto darbu dabasgāzes nozares turpmākā sakārtošanā un atbalsta vairākas 

IPGK lietošanas noteikumos iekļautas izmaiņas, piemēram, saistību izpildes 

nodrošinājuma nosacījumu harmonizēšanu ar tiem nosacījumiem, kas ir spēkā 

dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos. 

Kaut arī ir apšaubāma tēze, ka tieši izsoles kā krātuves jaudas rezervēšanas veida 

trūkums esošajā regulējumā varētu atturēt tirgus dalībniekus no IPGK izmantošanas 

(kā tas labi redzams šī gada situācijā, kad pro rata jaudas rezervēšanas mehānisms ir 

novedis pie uzglabāšanas jaudas rezervācijas 100% līmenī no tehniskās jaudas), AJPG 

ar piesardzīgu optimismu raugās uz piedāvāto noteikumu projektu.  

Izsoles kā jaudas rezervēšansa veida ieviešanas gadījumā jau no nākamās 

iesūknēšanas sezonas, kas nepšaubāmi radītu neērtības uzglabāšanas sistēmas 

lietotājiem sarežģītās izsoļu procedūras dēļ, būtu īpaši svarīgi radīt uzglabāšanas 

sistēmas lietotājiem draudzīgu jaudas rezervēšanas dizainu. Šajā sakarā minami 

vairāki punkti, ko AJPG ieskatā jāiekļauj IPGK lietošanas noteikumu jaunajā redakcijā: 

1) Izsoļu datumi jānosaka pēc iespējas ātrāk, lai sistēmas lietotāji, kas ar savu 

komercdarbību to finansē un uztur, spētu precīzāk rēķināties ar turpmākajos gados 

pieejamajām uzglabāšanas jaudām.  

2) T.s. zema pieprasījuma gados nepieciešams ieviest fleksiblāku jaudas rezervācijas 

mehānismu, kas būtu atšķirīgs no stingrās un smagnējās izsoļu sistēmas. Šajos 

gadījumos veiksmīgi varētu darboties arī līdzšinēji izmantotā first come, first served 

metode. 
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3) Grupētās jaudas produktu izsoles ieviešamas tikai ar “pēdējā akceptētā solījuma” 

prēmijas noteikšanas principu. Šāda pieeja ļautu tirgotājiem brīvāk izpaust savas 

potenciālās uzglabāšanas vajadzības izsoles ierobežotajā formā, tādejādi sekmējot 

nonākšanu pie patiesas, visas tirgus informācijas iekļaujošas uzglabāšanas 

pakalpojuma cenas. 

AJPG vārdā izsaku cerību, ka, noslēdzoties tekošajam IPGK noteikumu pieņemšanas 

procesam, tie netiks kardināli mainīti vismaz vidējā termiņā, tajā pašā laikā paliekam 

atvērti dialogam un sadarbībai ar SPRK arī pie turpmāku jautājumu risināšanas.  

 

Ar cieņu, 

 

 

 

Pilnvarotā persona                 Krišjānis Baidekalns 

 


