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Par konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas
noteikumos"
AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
(turpmāk – SPRK) konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes
krātuves lietošanas noteikumos" (turpmāk – Noteikumi) un sniedz šādus komentārus un
priekšlikumus par konsultāciju dokumentu:
1.
ievērojot to, ka dabasgāzes iesūknēšanas brīdī nav zināms izņemšanas sezonas
beigu datums, tad sistēmas lietotājam nav zināms saņemtā produkta pieejamības termiņš,
savukārt par termiņa neievērošanu ir piemērojamas soda sankcijas (grupētās jaudas produkta
piemērošana visam nākamajam krātuves ciklam un krājumu pārcelšanas produkts (Noteikumu
grozījumu projekta 1.14.punkts)).
Lai sistēmas lietotājam jau rezervējot produktu būtu zināms saņemamā produkta
pieejamības termiņš, aicinām noteikt konstantu glabāšanas produktu beigu termiņu neatkarīgi
no faktiskā izņemšanas sezonas beigu datuma, piemēram: katra gada 1.jūnijs;
2.
Latvijas mainīgie laikapstākļi ietekmē apkures sezonu ilgumu, kas rezultējas
dabasgāzes patēriņa apjoma svārstībās. SPRK piedāvātais regulējums (Noteikumu grozījumu
projekta 1.14.punkts) attiecībā uz krājumu pārglabāšanu ar ievērojamām soda sankcijām
(grupētās jaudas produkta piemērošana visam nākamajam krātuves ciklam un krājumu
pārcelšanas produkts) motivēs tirgus dalībniekus glabāt krātuvē mazākus dabasgāzes apjomus,
maksimāli paļaujoties uz tiešajām piegādēm ziemas-pavasara mēnešos, kas ilgtermiņā mazinās
krātuves pievilcību tirgus dalībniekiem un arī apdraudēs gāzes apgādes drošumu Latvijā. AS
"Latvenergo" aicina SPRK atteikties no pārglabāšanas tarifa ieviešanas, tā vietā ļaujot tirgus
dalībniekiem sezonas beigās krājumu atlikuma pārglabāšanai patstāvīgi izvēlēties un iegādāties
sistēmas lietotājam piemērotāko glabāšanas produktu nākamajam krātuves ciklam.

Ja SPRK mērķis tomēr ir sodīt tirgus dalībniekus, tiem pārglabājot dabasgāzi uz nākamo
krātuves ciklu, tad pārglabāšanas produkta piemērošana uz visu nākamo krātuves ciklu nav
samērīga. Tā vietā aicinām piemērot 1/365 (vai 1/366) no pārglabāšanas tarifa par katru dienu
pēc uzglabāšanas produkta beigu termiņa līdz pārglabātās dabasgāzes izņemšanas dienai,
turklāt, šajā gadījumā nebūtu nepieciešams Noteikumu grozījumos noteikt "iecietības" slieksnis
5% apmērā. Piemēram, noteiktam dabasgāzes atlikumam pārsniedzot glabāšanas produkta
termiņu (piemēram, 1.jūniju, skat. iepriekšējo priekšlikumu), tas tiktu automātiski pārglabāts
produktā, kuru krātuves lietotājs jau laicīgi būs rezervējis nākamajam krātuves ciklam, vai arī
tas tiktu pārglabāts krājumu pārcelšanas produktā, bet tikai uz laiku, kamēr šis atlikums vēl
atrastos krātuvē (jo krātuves lietotājs joprojām ir tiesīgs to izņemt), par ko proporcionāli
krātuves izmantošanas dienu skaitam tiktu piemērots pārcelšanas tarifs, turklāt, ja šis produkts
iepriekš ir bijis grupētās jaudas produkts, tam nevajadzētu piemērot pretplūsmas tarifu;
3.
attiecībā uz Noteikumu grozījumu projekta 1.26.punktu AS "Latvenergo"
uzskata, ka "first come first served" nav efektīvākā sastrēgumvadības metode. Turklāt, tā kā
dabasgāzes izņemšanas jauda ir tieši atkarīga no krājuma daudzuma krātuvē, tad piemērotā
metode ir neproporcionāla un netaisnīga pret tiem krātuves lietotājiem, kas ar savu iesūknētās
gāzes apjomu garantē visiem lielāku izņemšanas jaudu. AS "Latvenergo" ieskatā taisnīgāka
sastrēgumvadība pie izņemšanas būtu proporcionāli atlikušo krājuma apjomam, saglabājot
produktu prioritāti, bet pie iesūknēšanas proporcionāli rezervētajam krātuves apjomam,
saglabājot produktu prioritāti. Papildus aicinām atbilstoši grozīt arī Noteikumu 59.1.punktu,
paredzot nodrošināt dabasgāzes izņemšanu proporcionāli atlikušajam krājuma apjomam, nevis
proporcionāli rezervētajai jaudai, kā tas ir pašreizējā regulējumā;
4.
aicinām papildināt Noteikumu grozījumu projektu ar katra jaudas produkta
izmantošanas kārtības noteikumiem;
5.
aicinām Noteikumu grozījumu projekta 8.1 punktu papildināt ar norādi, ka
sistēmas operators nākamajam krātuves ciklam atsevišķi norāda pieejamo jaudu arī divu gadu
produktam.
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