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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
sprk@sprk.gov.lv
Par grozījumiem Inčukalna pazemes
gāzes krātuves lietošanas noteikumos
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) ir izvērtējusi
2021. gada 25. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators)
tīmekļvietnē publicēto konsultāciju dokumentu par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2020. gada 1. oktobra padomes lēmumā Nr. 1/14 "Inčukalna pazemes
gāzes krātuves lietošanas noteikumi" (turpmāk – grozījumu projekts) un sniedz šādu viedokli.
Grozījumu projekts paredz, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve)
grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta izsoli sistēmas operatoram
pienākums organizēt līdz attiecīgā gada 30. aprīlim, ja pēc krātuves jaudas izsoles, kas tiek
organizēta līdz attiecīgā gada 15. martam, provizoriskā krātuves pieejamā jauda nākamajam
krātuves ciklam ir vienāda vai lielāka par 5% no krātuves tehniskās jaudas prognozes
nākamajam krātuves ciklam.
Sabiedrība lūdz Regulatoru skaidrot vai pirms katra no grozījumu projektā noteiktajiem
datumiem, attiecīgi 15. marta un 30. aprīļa, Sabiedrībai ir tiesības organizēt krātuves jaudas
izsoles vairākkārtēji, publicējot vairākus paziņojumus par Inčukalna PGK jaudas izsoļu norisi
gan pirms 15. marta, gan 30. aprīļa.
Ievērojot minēto un, ja grozījumu projekts Regulatora ieskatā nepiešķir tiesības
Sabiedrībai rīkot vairākas krātuves jaudas izsoles pirms minētajiem marta un aprīļa datumiem,
Sabiedrība lūdz Regulatoru krātuves lietošanas noteikumos ieviest regulējumu, kas paredz, ka
gan pirms 15. marta, gan 30. aprīļa Sabiedrībai ir tiesības organizēt vairākas grupētās jaudas
produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta izsoles atbilstoši krātuves jaudas izsoļu
kalendāram, kuru Sabiedrībai ir pienākums publicēt savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā līdz attiecīgā
gada 15. martam jeb krātuves izņemšanas sezonas datumam, kad Sabiedrība savā tīmekļvietnē
publicē pirmo paziņojumu par krātuves jaudas izsoli.
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