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Par Sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas sadales sistēmai projektu

Iesniedzam SIA “RTO Elektrotīkli” (turpmāk – RTOE) ierosinājumus “Sistēmas
pieslēguma noteikumu elektroenerģijas sadales sistēmai” grozījumiem (turpmāk –
Noteikumi).
RTOE ieskatā Noteikumu 15.punktā minēto atsauci uz Elektroenerģijas tirgus likumu
nepieciešams precizēt, lai skaidri būtu saprotams par kādu izmaksu sadalījumu un kuru
minētā likuma pantu un daļu ir runa. Ja atsauce ir domāta uz Elektroenerģijas tirgus
likuma 9.panta 2. un 2.1 daļu, tad piedāvājam Noteikumu 15.punkti izteikt šādā
redakcijā:

15. Sistēmas lietotājam ir tiesības izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija
atbilst sistēmas operatora noteiktajām prasībām, ja ierīko pieslēgumu, uz kuru
neattiecas Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta 2. un 2.1daļā
noteiktais pieslēguma izmaksu sadalījums starp sistēmas operatoru un
sistēmas lietotāju. Par izvēlēto būvkomersantu sistēmas lietotājs informē
sistēmas operatoru termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā
minēto vienošanos.
RTOE ieskatā elektroenerģijas sadales sistēmas operatora, kura tīklam ir pieslēgti
mazāk kā 100 000 lietotāju un ir neliels faktisko lietotāju skaits, Noteikumu 40.6, 42.,
50. un 63.punktos minētās Pieslēgšanas maksas noteikšana, uzturēšana un
administrēšana varētu radīt lielu administratīvo slogu, ņemot vērā nelielo šādu
gadījumu skaitu gada ietvaros. Kā iespējamu risinājumiem šajā gadījumā redzam
“mazajiem sistēmas operatoriem” izmantot AS “Sadales tīkls” noteikto Pieslēgšanas
maksu. Tādēļ piedāvājam papildināt Noteikumu 43.punktu šādās redakcijā:

43. Slodzes vienības izbūves izmaksas un pieslēgšanas izmaksas sistēmas
operators katru gadu līdz 1.aprīlim publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”, un tās stājas spēkā no 1.maija un ir piemērojamas pieslēguma
maksas noteikšanā pieslēgumiem, par kuriem pieslēguma līgums noslēgts pēc
30.aprīļa. Slodzes vienības izbūves izmaksu un pieslēgšanas izmaksu aprēķinu
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un to pamatojošo informāciju sistēmas operators iesniedz Regulatoram katru
gadu līdz 1.martam. Sadales sistēmas operators, kuram pieslēgts
mazāk kā 100 000 lietotāju, drīkst noteikt tādu pašu Pieslēgšanas
maksas apmēru, kādu piemēro sadales sistēmas operators, kura
tīklam tas ir pieslēgts.
RTOE uzskata praksi, ka sadales sistēmas operators līdzfinansē tādu pieslēgumu izbūvi,
kuru spriegums nepārsniedz 400V un ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva
nepārsniedz 100A, par atbalstāmu un kopumā veiksmīgi strādājoša. Tomēr mūsu
ieskatā būtu nepieciešams noteikt robežas līdz kādam līmenim šāda līdzfinansēšana
notiek. RTOE praksē ir bijuši gadījumi, kad potenciālais lietotājs lūdz īstenot 0,4kV 25A
pieslēgumu nepilna kilometra (650m) attālumā no tuvākās iespējamās 0,4kV
pieslēguma vietas. Šāda pieslēguma izbūve ar 50% sadales sistēmas operatora
līdzfinansējumu nav ekonomiski pamatota, jo prognozējamie ieņēmumi par sadales
pakalpojumiem nespēj atpelnīt ieguldījumus no sadales operatora puses, kā rezultātā
šādi ieguldījumi ilgtermiņā paaugstina sadales sistēmas tarifu un neveicina sadales
operatora izmaksu optimizāciju. Ņemot vērā to, ka piedāvāto Noteikumu 49.3 punktā
ir ievesta jauna prakse, kas atvieglo pieslēguma maksas noteikšanu atkarībā no to
attāluma no iespējamās pieslēguma vietas pie sistēmas operatora 0,4kV elektrolīnijas
RTOE ierosina tādu pašu praksi piemērot pieslēguma maksas līdzfinansēšanas
griestiem, nosakot attālumu līdz kādam sadales sistēmas operators līdzfinansē
pieslēguma maksā iekļauto kabeļa līnijas izbūvi. Iespējamie griesti varētu būt
piemēram 100m vai 200m. Tādēļ piedāvājam Noteikumu 56.punktu izteikt šādā
redakcijā:

56. Ierīkojot pieslēgumu, kura spriegums nepārsniedz 400 voltus un
ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta
noteikto lielumu (100A), sistēmas lietotājs sedz 50% un sistēmas operators
sedz 50% no būvdarbu izmaksām vai slodzes vienības izbūves izmaksām, kas
ietvertas pieslēguma maksā, ja attālums no plānotās elektroietaišu
piederības robežas līdz tuvākajai attiecīgā sistēmas operatora 0,4
kV elektrolīnijai, mērot taisnā līnijā sistēmas operatora
elektroietaišu novietojuma plānā, ievērojot mērogu, nav lielāks par
100 metriem. Ja iepriekšminētais attālums pārsniedz 100 metrus,
kabeļa līnijas izbūves daļu virs 100 metru attāluma aprēķinātajā
pieslēguma maksā 100% apmērā sedz lietotājs.

Ar cieņu,
Valdes loceklis

Gaidis Gaspažiņš

2

