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Par dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu projektu
Atsaucoties uz Jūsu 09.03.2017. Konsultāciju dokumentā “Par akciju sabiedrības
“Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem” ietverto
aicinājumu sniegt priekšlikumus un komentārus par noteikumu projektu, iesniedzam Jums
izskatīšanai šādus priekšlikumus:
noteikumu
projekta
punkts

priekšlikumi

Nosaukumā
un visā
noteikumu
projekta
tekstā

izslēgt no noteikumu projekta nosaukuma, kā arī visa noteikumu projekta
teksta pašreizējā licencētā pārvades sistēmas operatora nosaukumu u.c.
identificējošu informāciju (t.sk. bankas rekvizītus), kurai mainoties būs
nepieciešams veikt noteikumu grozījumus. Dabasgāzes pārvades sistēmas
lietošanas noteikumi būs ārējs normatīvais akts un konkrēta komersanta
nosaukuma ietveršana nosaukumā un normatīvā akta tekstā rada iespaidu, ka
normatīvais akts būs spēkā tikmēr, kamēr pārvades sistēmas operatora
pienākumus pildīs konkrētais komersants

2.14.

noteikt gāzes gada sākumu atbilstoši Komisijas regulas Nr.984/2013 9.panta
otrajam punktam – 1.oktobrī. Nosakot gāzes gadu ar 1.oktobri, ilgtermiņa
jaudas produktus varēs rezervēt jau no 2017.gada

4.

ņemot vērā to, ka sistēmas dalībnieku un pārvades sistēmas operatora
savstarpējā saziņa notiek, izmantojot standartizētus datu formātus, un jaudas
rezervēšana, nominēšana un renominācija var notikt jebkurā diennakts
stundā, ietvertais nosacījums par citiem termiņiem valsts svētku dienām vai
citām brīvdienām ir nepamatots

9.

nepieciešams precizēt atbilstoši faktiskajai situācijai un vēsturiskajam
dalījumam, proti, pārvades sistēmā tiek nodrošināts tāds darba spiediens, lai
jebkurā pārvades sistēmas daļā nodrošinātu vismaz 1,6 MPa darba spiedienu

16.

precīzi jānorāda iesniedzamo dokumentu identificējoša informācija – kuru
iestāžu izsniegtie dokumenti un kādi dokumentu veidi ir nepieciešami.

Papildus lūdzam izvērtēt, kuru publiski pieejamu informāciju var aizstāt ar
norādi uz tīmekļa vietni, kur šī informācija pieejama

34.

nav atrunāta maksājumu kārtība gadījumā, kad tiek pārtraukta atslēdzamās
jaudas produkta nodrošināšana. Mūsu ieskatā, ja atslēdzamās jaudas produkts
tiek pārtraukts, tad sistēmas dalībniekam nav pienākuma veikt maksājumus
par pakalpojumu, kurš faktiski netiek sniegts, turklāt pārvades sistēmas
operatoram pārtraucot pakalpojuma sniegšanu, sistēmas dalībnieks jau
visticamāk ir cietis ievērojamus zaudējumus

45.2, 45.3.

precizēt sistēmas operatora paziņošanas/informēšanas pienākuma termiņu:
“nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas stundas laikā”, kā arī paredzēt, ka saziņa
notiek atbilstoši 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam

103.

lai tirdzniecību virtuālajā tirdzniecības punktā varētu veikt iespējami
operatīvi, t.sk. tekošās dienas ietvaros, nepieciešams precizēt, ka virtuālajā
tirdzniecības punktā darījumus iesniedz gan kā nominācijas, gan
renominācijas, atsaucoties uz konkrētiem XI. nodaļas punktiem

143.

ierosinām izvērtēt tādu nebalansa maksas aprēķina kārtību, kas aizstāj
noteikumu projektā ietvertos koeficientus 1,20 un 0,80 ar faktiskajām
balansēšanas izmaksām konkrētajai gāzes dienai, paredzot, ka tās pēc fakta
nosaka pārvades sistēmas operators analoģiski elektroenerģijas balansēšanas
maksas noteikšanai. Šāda pieeja ļautu pārvades sistēmas operatoram attīstīt
balansēšanas pakalpojuma tirgu, vienmēr nodrošinot sistēmas lietotājus ar
ekonomiski pamatotām pakalpojuma izmaksām
pašreizējās dienas standarta produkta neesamība radīs situāciju, kurā sistēmas
lietotājam liegta iespēja operatīvi palielināt dabasgāzes patēriņu pat tad, ja
ekonomiski un/vai tehniski tas būtu nepieciešams, piemēram, izdevīgāki
darījumi ELBAS tirgū vai arī avārijas, regulēšanas rezervju aktivizācija
TECos, tāpēc pakalpojumam ir jābūt pieejamam no noteikumu spēkā stāšanās
dienas.

180.

Pārvades
sistēmas
pakalpojumu
līguma
3.2.punkts

ja šādu pakalpojumu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams piedāvāt agrāk par
1.augustu, ierosinām papildināt pārejas noteikumus, paredzot, ka periodā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz pašreizējās dienas standarta produkta
ieviešanas brīdim sistēmas lietotājiem ir atļauts faktiski pārsniegt iepriekš
iegādāto dienas produktu, nominējot vai renominējot gāzes apjomu, kas
pārsniedz iepriekš nopirkto dienas jaudas produktu. Par faktiski pārsniegto
dienas jaudas produkta apjomu operators izraksta rēķinu saskaņā ar
pašreizējās dienas standarta produkta tarifiem
pārvades sistēmas pakalpojuma izpildes termiņš nevar beigties līdz ar
attiecīgās nominācijas apstiprināšanu, jo nominācijas apstiprināšana
negarantē pakalpojuma nodrošināšanu. Ierosinām noteikt, ka pakalpojuma
izpildes termiņš beidzas līdz ar attiecīgā pakalpojuma faktiskās izpildes
termiņu

tā kā rēķinus paredzēts sūtīt elektroniski, tad līgumā jāparedz, ka rēķini ir
Pārvades
derīgi bez paraksta un to aizstāj ar autorizāciju (vai arī jāparaksta ar drošu
sistēmas
pakalpojumu elektronisko parakstu)

līguma
6.4.punkts
jānorāda, kādā veidā notiek korekcija, ja pārmaksājis ir lietotājs - lietotājs
izraksta kredītrēķinu (jo pakalpojums nav saņemts), vai arī pārvades sistēmas
operators samazina nākošā rēķina summu;

Pārvades
sistēmas
pakalpojumu būtu nepieciešams noteikt maksimālo termiņu par kādu pārrēķinu var veikt.
Pašreizējā līguma redakcija šādu pārrēķina termiņu neierobežo, tomēr no
līguma
6.10.punkts praktiskiem apsvērumiem, kā to ir pierādījis arī elektroenerģijas tirgus, būtu
nepieciešams noteikt saprātīgu termiņu, piemēram 3 mēneši, par kuru ir
iespējams koriģēt datus
Pārvades
sistēmas
pakalpojumu
līguma
8.punkts

paredzēt pārvades operatoram atbildību par platformas darbības kvalitāti un
pienākumu atlīdzināt lietotājam zaudējumus, ja platformas kļūmes dēļ
lietotājs nav varējis pilnvērtīgi izmantot platformu, lai veiktu jaudas
rezervēšanu, nomināciju, renomināciju vai sniegtu/saņemtu jebkādu
informāciju

tā kā balansēšanas process nav precīzi prognozējams un ir iespējama
situācija, kad pārvades sistēmas operators, balansējot sistēmas lietotāju,
Balansēšanas pārsvarā ir iegādājies gāzi no sistēmas lietotāja, nepieciešams paredzēt
līguma
sistēmas lietotājam (kuram, kā pārdevējam ir atbildības par PVN aprēķinu)
7.2.punkts tiesības izrakstīt un nosūtīt pārvades sistēmas operatoram rēķinu par
dabasgāzes pārpalikumu pārvades sistēmā, nevis bezgalīgi kreditēt pārvades
sistēmas operatoru
Pilnvērtīgai brīva dabasgāzes tirgus funkcionēšanai ir nepieciešams jauns regulējums
gan attiecībā uz gāzes pārvadi, gan attiecībā uz Inčukalna pazemes gāzes krātuves, kurai ir
būtiska loma dabasgāzes apgādes nodrošināšanai, lietošanu, tāpēc aicinām Dabasgāzes
pārvades sistēmas lietošanas noteikumu projektu skatīt vienlaicīgi ar Inčukalna pazemes gāzes
krātuves lietošanas noteikumu projektu.
Iepazīstoties ar 16.03.2017. Konsultāciju dokumentā ietverto Inčukalna pazemes gāzes
krātuves lietošanas noteikumu projektu, konstatējām, ka noteikumiem ir nepieciešami atsevišķi
būtiski precizējumi, piemēram, skaidrāk jānorāda krātuves operatora atbildība par glabāšanā
nodoto gāzi, jāparedz vienlīdzīgāka sastrēgumu vadības procedūra, kā arī noteikumiem jāstājas
spēkā pēc iespējas ātrāk, jo to pašreiz noteiktais spēkā stāšanās datums liedz AS “Latvenergo”
izmantot gāzes krātuvi dabasgāzes piegādēm līdz pat 01.04.2018., tādējādi gāzes tirgu līdz
krātuves lietošanas noteikumu spēkā stāšanās dienai nevar uzskatīt par atvērtu. Izvērstus
ierosinājumus un komentārus par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu
projektu iesniegsim līdz 31.03.2017.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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