Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
03.06.2021. sēdē
(prot. Nr.22.,2.p)
Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai un grozījumiem
sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem
Par lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 27.marta lēmumā Nr.1/7 “Sistēmas pieslēguma noteikumi
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (turpmāk – Grozījumu projekts)
Nr.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)

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta
1.9. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
Akciju sabiedrība “Augstsprieguma Ņemts vērā.
“7. 20 dienu laikā no pieteikuma tīkls” (turpmāk – AS “Augstsprieguma
saņemšanas sistēmas operators izsniedz tīkls”
sistēmas
lietotājam
tehniskos No Regulatora 2018.gada 27.marta
noteikumus, kuros nosaka pieslēguma lēmuma Nr.1/7 “Sistēmas pieslēguma
vietu un tehniskās prasības pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas
ierīkošanai. Ja tehnisko noteikumu dalībniekiem” (turpmāk – Noteikumi)
izstrāde ir komplicēta un to 7.punkta paredzēts svītrot pēdējo
sagatavošanai nepieciešams ilgāks teikumu, kas noteic tehnisko noteikumu
laika periods vai lietotājs sistēmas derīguma termiņu. Ja minētais teikums
operatoram nav iesniedzis visu tiek svītrots, AS “Augstsprieguma
1.
nepieciešamo informāciju, par tehnisko tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi
noteikumu
izsniegšanas
termiņu iegūst beztermiņa raksturu un ir spēkā
sistēmas operators rakstveidā informē nenoteiktu
laika
periodu.
sistēmas lietotāju 20 dienu laikā no AS “Augstsprieguma tīkls” ieskatā
pieteikuma saņemšanas.”;
tehnisko
noteikumu
derīguma
termiņam esošajā Noteikumu redakcijā
ir jābūt noteiktam, lai jauna
elektroenerģijas sistēmas pieslēguma
ierīkošanas vai esošā pieslēguma
tehnisko parametru maiņas process
būtu caurspīdīgs un termiņi – skaidri
definēti, tādējādi nodrošinot skaidrus
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Konsultācijai nodotā projekta
attiecīgā punkta galīgā redakcija

1.9. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Sistēmas operators 20 dienu laikā no
pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas
lietotājam tehniskos noteikumus, kuros
nosaka pieslēguma vietu un tehniskās
prasības pieslēguma ierīkošanai. Ja
tehnisko
noteikumu
izstrāde
ir
komplicēta
un
to
sagatavošanai
nepieciešams ilgāks laika periods vai
lietotājs sistēmas operatoram nav
iesniedzis
visu
nepieciešamo
informāciju, par tehnisko noteikumu
izsniegšanas termiņu, sistēmas operators
rakstveidā informē sistēmas lietotāju
20 dienu
laikā
no
pieteikuma
saņemšanas.
Tehnisko
noteikumu
derīguma termiņš nevar būt mazāks par
deviņiem mēnešiem.”;

1.10. svītrot 9.punkta otro teikumu;

2.

nosacījumus gan sistēmas operatoram,
gan lietotājam, kā arī netiktu lieki
rezervēta
pārvades
jauda.
AS “Augstsprieguma
tīkls”
lūdz
saglabāt Noteikumu 7.punkta pēdējo
teikumu – “Tehnisko noteikumu
derīguma termiņš nevar būt mazāks par
deviņiem mēnešiem”, iekļaujot to
Grozījumu projekta redakcijā.
AS “Augstsprieguma tīkls”
Ņemts vērā.
Noteikumu 9.punkts paredz regulējumu
rīcībai, ja sistēmas operators saņem
vairākus sistēmas lietotāju pieteikumus,
kurus izvērtējot sistēmas operators
secina, ka tehniski un ekonomiski
pamatoti
būtu
ierīkot
kopēju
pieslēguma vairāku sistēmas lietotāju
vajadzībām, proti, sistēmas operators
var izsniegt savstarpēji saistītus
tehniskos
noteikumus.
AS “Augstsprieguma tīkls” aicina šo
Noteikumu
punktu
svītrot,
jo
AS “Augstsprieguma tīkls” praksē
nepastāv
kopīga
elektroenerģijas
sistēmas
pieslēguma
ierīkošanas
precedenti. AS “Augstsprieguma tīkls”
kā sistēmas operators, lai īstenotu jaunu
elektroenerģijas sistēmas pieslēguma
ierīkošanu, individuāli sadarbojas ar
katru
no
sistēmas
lietotājiem
pieslēguma ierīkošanas procesā, katram
sistēmas
lietotājam
izsniedzot
tehniskos noteikumus konkrētajai
situācijai,
slēdzot
individuālu
vienošanos un secīgi pieslēguma
līgumu.
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1.10. svītrot 9.punktu.

1.12. papildināt lēmumu ar 18.1punktu
šādā redakcijā:
“18.1 Visas pieslēguma ierīkošanas
pamatotās izmaksas sedz sistēmas
lietotājs, un pieslēguma maksā tās
ietver neatkarīgi no lietotājam atļautās
slodzes. Ja pieslēguma līgumā nav
noteikts citādi, pieslēguma ierīkošanu
saskaņā ar pieslēguma līgumu sistēmas
operators nodrošina ar nosacījumu, ka
sistēmas lietotājs ir pilnā apmērā
samaksājis pieslēguma līgumā noteikto
pieslēguma maksu.”;

3.

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”
(turpmāk – AS “Sadales tīkls”)
Noteikumus plānots papildināt ar jaunu
18.1punktu, saskaņā ar kuru “visas
pieslēguma ierīkošanas pamatotās
izmaksas sedz sistēmas lietotājs, un
pieslēguma maksā tās ietver neatkarīgi
no lietotājam atļautās slodzes”.
Atšķirībā no Noteikumu 36.punkta, kas
tiks svītrots līdz ar visu Noteikumu IV
nodaļu, jaunā 18.1punkta redakcijā
vairs nav ietverts nosacījums, ka
pieslēguma pamatotās izmaksas ietver
“izmaksas,
kuras
saistītas
ar
elektrotīkla daļas ierīkošanu attiecīgā
pieslēguma ierīkošanai”. Kontekstā ar
Noteikumu 47.punkta svītrošanu, kas
paredz, ka sistēmas operators sedz visus
ar papildu jaudas ierīkošanu saistītos
izdevumus, ir pamats domāt, ka varētu
mainīties pārvades sistēmas pieslēguma
maksas noteikšanas principi un
pieslēguma maksā turpmāk varētu tikt
ietvertas gan papildu izmaksu pozīcijas,
gan maksa par jaudas rezervi. Jānorāda,
ka Noteikumos un 18.1punktā lietotais
jēdziens “lietotājam atļautā slodze”,
noslēdzoties pieslēguma procesam,
netiek izmantots kā saistošs lielums
turpmākajos
norēķinos
par
saņemtajiem
pārvades
sistēmas
pakalpojumiem, jo, nosakot maksu par
jaudas
uzturēšanu,
ņem
vērā
transformatoru uzstādīto jaudu saskaņā
ar to tehniskajām pasēm.
Aicinām sīkāk skaidrot šī punkta
redakcijas izmaiņu mērķi un to, vai
izmaiņu rezultātā ir plānots mainīt
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Daļēji ņemts vērā.
Ievērojot, ka Regulators sadarbībā ar
AS “Augstsprieguma tīkls” turpina darbu
pie jauna noteikumu projekta, kurā
noteiks
regulējumu
saistībā
ar
pieslēgumiem
pārvades
sistēmai,
grozījumu
mērķis
nav
mainīt
Noteikumos
noteiktos
pieslēguma
maksas noteikšanas principus un kārtību.
Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma
9.panta otrajai daļai pieslēguma maksa
atbilst pamatotām attiecīgā sistēmas
pieslēguma
ierīkošanas
izmaksām.
Noteikumu izpratnē par pamatotām
uzskatāmas faktiskās izmaksas un
attiecināmās izmaksas (Noteikumu
34.punkts).
Tomēr
pieslēgumiem
pārvades sistēmai attiecināmās izmaksas
pieslēguma maksā netika ietvertas
(Noteikumu 36.punkts).
Ievērojot, ka tiks svītrota visa Noteikumu
IV
nodaļa,
ieskaitot
Noteikumu
36.punktu, ar jauno 18.1punktu būtībā
tiek saglabāts Noteikumu 36.punktā
noteiktais regulējums.

1.12. papildināt lēmumu ar 18.1punktu
šādā redakcijā:
“18.1 Visas pieslēguma ierīkošanas
pamatotās izmaksas, kas saistītas ar
elektrotīkla daļas ierīkošanu attiecīgā
pieslēguma
nodrošināšanai,
sedz
sistēmas lietotājs, un pieslēguma maksā
tās ietver neatkarīgi no lietotājam atļautās
slodzes. Ja pieslēguma līgumā nav
noteikts citādi, pieslēguma ierīkošanu
saskaņā ar pieslēguma līgumu sistēmas
operators nodrošina ar nosacījumu, ka
sistēmas lietotājs ir pilnā apmērā
samaksājis pieslēguma līgumā noteikto
pieslēguma maksu.”

līdzšinējo
pieslēguma
maksas
aprēķināšanas kārtību, t.sk. slodzes
palielināšanas gadījumiem, kā arī
rosinām izteikt Noteikumu 18.1punktu
šādā redakcijā:
“18.1 Visas pieslēguma ierīkošanas
pamatotās izmaksas, kas saistītas ar
elektrotīkla daļas ierīkošanu attiecīgā
pieslēguma
nodrošināšanai, sedz
sistēmas lietotājs, un pieslēguma maksā
tās ietver neatkarīgi no lietotājam
atļautās slodzes. Ja pieslēguma līgumā
nav noteikts citādi, pieslēguma
ierīkošanu saskaņā ar pieslēguma
līgumu sistēmas operators nodrošina ar
nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir
pilnā apmērā samaksājis pieslēguma
līgumā noteikto pieslēguma maksu.”.
II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta
Grozījumu projekts
AS “Augstsprieguma tīkls”
Grozījumu projektā tiek lietots termins
“tehniskie parametri”, taču Grozījumu
projekts nedefinē tehniskos parametrus.
AS “Augstsprieguma tīkls” ieskatā,
Grozījumu
projektā
lietotajai
terminoloģijai jābūt skaidrai un
nepārprotamai, lai gan sistēmas
operators, gan sistēmas lietotājs gūtu
4.
vienotu izpratni par tiem izvirzītajām
tiesiskajām prasībām. Ņemot vērā
minēto, AS “Augstsprieguma tīkls”
lūdz papildināt Grozījumu projektu ar
2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6. tehniskie parametri ir sistēmas
operatora tehniskajos noteikumos
noteikti pieslēgumu raksturojošie
tehniskie rādītāji.”.
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Nav ņemts vērā.
Ciktāl tas attiecas uz pieslēguma
ierīkošanu
pārvades
sistēmai,
Noteikumos tiek saglabāts spēkā esošais
regulējums. Ievērojot, ka Regulators
sadarbībā ar AS “Augstsprieguma tīkls”
turpina darbu pie jauna noteikumu
projekta, kurā noteiks regulējumu
saistībā ar pieslēgumiem pārvades
sistēmai, kā arī to, ka jautājumos saistībā
ar tehnisko parametru maiņu pārvades un
sadales sistēmu operatoru viedokļi
atšķiras, AS “Augstsprieguma tīkls”
priekšlikums tiks izvērtēts apspriežot
jauno noteikumu projektu, kuru šā gada
trešajā ceturksnī konsultāciju procesa
ietvaros plānots nodot publiskajai
konsultācijai.

Grozījumu projekts

AS “Augstsprieguma tīkls”
Ņemot vērā, ka sistēmas lietotājs sedz
elektroenerģijas sistēmas pieslēguma
ierīkošanas faktiskās izmaksas, kā arī
to, ka elektroenerģijas sistēmas
pieslēgums ir pārvades sistēmas daļa,
t.sk.
attiecīgos
gadījumos
arī
apakšstacija,
AS “Augstsprieguma
tīkls” ieskatā nepieciešams precizēt
Noteikumu 11.2.apakšpunktu, izsakot
to šādā redakcijā:
“11.2. sistēmas operatora pieprasīto
finanšu garantiju apmērs nevar
pārsniegt
pieslēguma
ierīkošanas
faktiskās izmaksas.”.

Nav ņemts vērā.
Noteikumos tiek saglabāts spēkā esošais
regulējums. Ievērojot, ka Regulators
sadarbībā ar AS “Augstsprieguma tīkls”
turpina darbu pie jauna noteikumu
projekta, kurā noteiks regulējumu
saistībā ar pieslēgumiem pārvades
sistēmai, AS “Augstsprieguma tīkls”
priekšlikums tiks ietverts jaunajā
noteikumu projektā, kuru šā gada trešajā
ceturksnī konsultāciju procesa ietvaros
plānots nodot publiskajai konsultācijai.

Grozījumu projekts

AS “Sadales tīkls”
Lai nodrošinātu savstarpēji koordinētas
un efektīvas elektroapgādes sistēmas
attīstību, t.sk. novērstu liekas un
paralēlās infrastruktūras ierīkošanu un
uzturēšanu sistēmā, AS “Sadales tīkls”
aicina izvērtēt iespēju Noteikumus
papildināt ar nosacījumu, ka jauna
pārvades sistēmas ierīkošana būtu
īstenojama tikai tajos gadījumos, ja
pieprasīto jaudu tehnisku apstākļu dēļ
nav iespējams nodrošināt, izmantojot
sadales sistēmu, un par to sadales
sistēmas operators ir sniedzis savu
atzinumu. Līdzīga prakse atbilstoši
AS “Sadales tīkls” rīcībā esošajai
informācijai pastāv Lietuvā. Jaunu
pārvades sistēmas jaudu uzstādīšana
vietās, kur jau pastāv atbilstoša sadales
sistēmas
infrastruktūra,
valstiskā
mērogā raugoties, ir nepieņemama, jo
palielina
izmaksu
slogu

Nav ņemts vērā.
Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma
9.panta otrajai daļai sistēmas operatoram
tā licences darbības zonā un termiņā ir
pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas
dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu
attiecīgai sistēmai saskaņā ar Regulatora
noteiktajiem
vienotiem
sistēmas
pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas
dalībnieks izpilda sistēmas operatora
noteiktās tehniskās prasības pieslēguma
ierīkošanai. Saskaņā ar Elektroenerģijas
tirgus likuma 8.panta otro daļu
Regulators nosaka vienotus sistēmas
pieslēguma noteikumus elektroenerģijas
ražotājiem un lietotājiem, kā arī
pieslēguma
maksas
noteikšanas
metodiku.
Likumdevējs Elektroenerģijas tirgus
likumā vai citos likumos nav noteicis un
nav pilnvarojis Regulatoru noteikt
ierobežojumus pieslēgumiem pārvades

5.

6.
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Grozījumu projekts

7.

tautsaimniecībai, samazina uzņēmēju
konkurētspēju. Problemātiku tūlītēji
nerisinot, plaisa starp pārvades un
sadales sistēmas tarifiem tikai pieaugs.
AS “Sadales tīkls” rosina ietvert
Noteikumos nosacījumu, ka, lai
pārvades sistēmai pieslēgtu jaunas
elektroietaises
(ierīkotu
jaunu
pieslēgumu), sistēmas lietotājs iesniedz
elektroenerģijas pārvades sistēmas
operatoram elektroenerģijas sadales
sistēmas operatora atzinumu, kurā
izvērtētas
tehniskās
iespējas
pieslēgumu
nodrošināt
no
elektroenerģijas sadales sistēmas un
saņemts atzinums par sadales sistēmas
neatbilstību
attiecīgas
jaudas
pieslēguma nodrošināšanai.
AS “Sadales tīkls” rosina Noteikumus
papildināt ar nosacījumu, ka pārvades
sistēmas operators sedz visas ar
pārvades sistēmas pieslēguma atļautās
slodzes
samazināšanu
saistītās
izmaksas. Regulējumam ir jābūt
motivējošākam, lai arī pārvades
sistēmas operators būtu ieinteresēts
aktīvāk iesaistīties sistēmas jaudu
sakārtošanā un efektīvākas darbības
nodrošināšanā.
Šobrīd
pārvades
sistēmas lietotāji par pārvades sistēmas
pakalpojumu
maksā
atbilstoši
uzstādītajām transformatoru jaudām un
sedz izmaksas par uzstādīto jaudu
samazināšanu, ja vien tas nenotiek
vienlaicīgi ar pārvades sistēmas plānoto
transformatoru nomaiņu. Pārvades
sistēmas lietotāja rīcības iespējas ir
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sistēmai, tostarp tādus, kas atkarīgi no
sadales sistēmas operatora atzinuma.

Nav ņemts vērā.
Ievērojot, ka Regulators sadarbībā ar
AS “Augstsprieguma tīkls” turpina darbu
pie jauna noteikumu projekta, kurā
noteiks
regulējumu
saistībā
ar
pieslēgumiem
pārvades
sistēmai,
priekšlikums tiks izvērtēts noteikumu
projekta izstrādāšanas laikā.

ierobežotas, savukārt pārvades sistēmas
operators nav pietiekami motivēts
samazināt jaudas. Praktiski nepastāv
risinājums, kā pārvades sistēmas
operatoram sniegt signālu par iespējām
samazināt pieslēguma jaudu, jo
lietotāja pieteikums nozīmē faktisku
transformatoru
uzstādītās
jaudas
izmaiņu, kas pilnībā jāapmaksā
lietotājam.
Šāds
princips
elektroenerģijas pārvades sistēmas
operatoru un elektroenerģijas sadales
sistēmas operatorus nostāda būtiski
nevienlīdzīgā situācijā. No pārvades
sistēmas
lietotāja
perspektīvas
raugoties, vēl kritiskāka šī situācija
varētu veidoties tikai tajā gadījumā, ja,
pilnībā atsakoties no pieslēguma,
piemēram, sistēmas lietotājam vairs
turpmāk nespējot segt finansiālās
saistības pret pārvades sistēmas
operatoru par saņemto pakalpojumu,
tiktu pieprasīts segt visas ar pārvades
sistēmas
pieslēguma
likvidēšanu
(pārvades
sistēmas
elektroietaišu
demontāžu) saistītās izmaksas. Lai
risinātu
minēto
problemātiku,
AS “Sadales tīkls” lūdz Noteikumus
papildināt ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
“18.2 Ja sistēmas lietotājs pieprasa
esošā
pieslēguma
jaudas
samazināšanu, nemainot pieslēguma
spriegumu, tad sistēmas operators sedz
visas
ar
pieslēguma
jaudas
samazināšanu saistītās izmaksas.”.
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Grozījumu projekts

8.

AS “Augstsprieguma tīkls” lūdz
Regulatoru izvērtēt nepieciešamību
Grozījumu projektā iekļaut regulējumu
attiecībā uz sistēmas operatora
izsniegtajiem
tehniskajiem
noteikumiem, kas izdoti līdz attiecīgā
lēmuma par grozījumiem Noteikumos
spēkā stāšanās dienai, un to, kā
nodrošināma šo tehnisko noteikumu
īstenošana.

Nav ņemts vērā.
Ar Grozījumu projektu tiek saglabāta
esošā pārvades sistēmas pieslēgumu
ierīkošanas
prakse,
pieslēgumu
ierīkošanas regulējums pēc būtības netiek
pārskatīts un mainīts. Ņemot vērā, ka
Grozījumu projekts neparedz būtiskas
izmaiņas, kas ierobežotu izsniegto
tehnisko
noteikumu
īstenošanu,
Regulatora ieskatā nav nepieciešams
regulējums attiecībā uz sistēmas
operatora izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem, kas izdoti līdz grozījumu
Noteikumos spēkā stāšanās dienai.

III. Citi komentāri un priekšlikumi/precizējumi
Sece 67873188
Priekšsēdētāja p.i.
padomes loceklis

I. Birziņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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