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I

Konsultāciju dokumenta mērķis

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto
personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk –
Regulators) lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.1/16 „Dabasgāzes pārvades sistēmas
lietošanas noteikumi”” (turpmāk - Noteikumu projekts).

II

Noteikumu projekta nepieciešamība

Enerģētikas likuma 15.panta septītā daļa noteic, ka Regulators apstiprina dabasgāzes
pārvades sistēmas operatora izstrādātos sistēmas lietošanas noteikumus, kuriem
jābūt objektīvi pamatotiem, ekonomiski attaisnotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem,
atklātiem un pieejamiem visiem sistēmas lietotājiem un pretendentiem, kuri pieprasa
pieeju dabasgāzes pārvades sistēmai.
Pamatojoties uz Enerģētikas likumā noteikto pilnvarojumu, Regulators ar 2017.gada
13.aprīļa lēmumu Nr.1/16 apstiprināja noteikumus „Dabasgāzes pārvades sistēmas
lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi).
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – AS “Conexus Baltic Grid”),
balstoties uz pieredzi, kas gūta, uzsākot darbu atvērta dabasgāzes tirgū, un
pamatojoties uz Enerģētikas likuma 15. panta septītajā daļā noteikto, sagatavoja un
2017.gada 21.jūlijā iesniedza regulatoram apstiprināšanai Noteikumu grozījumu
projektu. Izvērtējot AS “Conexus Baltic Grid” iesniegtos priekšlikumus, Regulators
sagatavoja Noteikumu projektu.
Noteikumu projekts paredz precizēt īstermiņa jaudas produktu rezervēšanas
termiņus, tādējādi veicinot dabasgāzes pārvades sistēmas jaudu efektīvu
izmantošanu un nodrošinot sistēmas lietotājiem iespēju ātri reaģēt uz izmaiņām
dabasgāzes tirgū un attiecīgi plānot savu darbību, iegādājoties jaudas produktus
elastīgākos termiņos. Noteikumu projekts paredz, ka tad, kad beidzas ilgtermiņa
jaudas produktu rezervēšanas termiņš, sistēmas lietotājs var iesniegt pieteikumu
īstermiņa jaudas produktu rezervēšanai jebkuram kārtējā gāzes gada ceturksnim,
jebkuram gāzes ceturkšņa mēnesim un jebkurai gāzes mēneša gāzes dienai.
Noteikumu projektā tiek precizēts regulējums attiecībā uz nebalansa maksu.
Noteikumu projektā tiek atsevišķi nodalīti gadījumi, kad nebalansa daudzums ir
pozitīvs un kad – negatīvs. Attiecīgi tiek noteikts, kā katrā no minētajiem gadījumiem
tiek aprēķināta nebalansa maksa un noteikti sistēmas lietotāja un pārvades sistēmas
operatora pienākumi.
Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā.

III

Papildu informācija

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt
rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi
sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 18.augustam.
Priekšsēdētājs

R.Irklis
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Pielikums
konsultāciju
dokumentam
par
grozījumiem dabasgāzes pārvades
sistēmas lietošanas noteikumos

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada
13.aprīļa lēmumā Nr.1/16 „Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas
noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15.panta septīto daļu un
45.2 panta trešo un sesto daļu
1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumā
Nr.1/16 „Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2017,
80.nr. (5907)) šādus grozījumus:
1.1. papildināt 37.punktā aiz vārda “divus” un “sešus” ar vārdu “gāzes”;
1.2. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:
„42. Pieteikumus īstermiņa jaudas produktu rezervēšanai sistēmas lietotājs iesniedz
atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam šādos
termiņos:
42.1. pieteikumu ceturkšņa jaudas produkta rezervēšanai – ne vēlāk kā līdz plkst.
15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laika
periodā) gāzes dienā D-1 pirms attiecīgā gāzes ceturkšņa sākuma un ne ātrāk kā
divus gāzes mēnešus pirms gāzes gada pirmā ceturkšņa jaudas izmantošanas
perioda sākuma;
42.2. pieteikumu mēneša jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne vēlāk kā
līdz plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC
vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1 pirms attiecīgā gāzes mēneša sākuma un
ne ātrāk kā 29 gāzes dienas pirms gāzes ceturkšņa pirmā mēneša jaudas
izmantošanas perioda sākuma;
42.3. pieteikumu gāzes dienas D jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne
vēlāk kā līdz plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00
UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1 un ne ātrāk kā deviņas gāzes dienas
pirms pirmās gāzes dienas gāzes mēnesī, kurš ietver gāzes dienu D. Pārvades
sistēmas operators savā tīmekļa vietnē norāda netiešās piešķiršanas metodes
izmantošanas laikā (biržas tirdzniecības sesijas sākums un beigas) rezervēšanai
nodoto jaudu;
42.4. pieteikumu pašreizējās dienas jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne
vēlāk kā divas stundas un 30 minūtes pirms pašreizējās dienas jaudas produkta
jaudas izmantošanas sākuma (t.i., ne vēlāk kā trīs stundas un 30 minūtes pirms
gāzes dienas beigām), bet ne ātrāk kā plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas
laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laiku periodā) gāzes dienā D-1.”;
1.3. aizstāt 106.punktā vārdu “dienas” ar vārdiem “pašreizējās dienas”;
1.4. izteikt 125. un 126.punktu šādā redakcijā:
„125. Ja sistēmas lietotāja gāzes dienā D pārvades sistēmā ievadīto dabasgāzes
daudzumu summa nav vienāda ar gāzes dienā D no pārvades sistēmas izvadīto
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dabasgāzes daudzumu summu, sistēmas lietotājam šajā gāzes dienā D ir nebalanss.
Pārvades sistēmas operators sistēmas lietotāja balansēšanas portfelim gāzes dienas D
nebalansa daudzumu aprēķina kā starpību starp pārvades sistēmā ievadīto un no
pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu. Gāzes dienas D nebalansa
daudzums ir pozitīvs, ja sistēmas lietotāja ievadīto dabasgāzes daudzumu summa
gāzes dienā D ir lielāka par izvadīto daudzumu summu šajā gāzes dienā D. Gāzes
dienas D nebalansa daudzums ir negatīvs, ja sistēmas lietotāja izvadīto dabasgāzes
daudzumu summa gāzes dienā D ir lielāka par ievadīto daudzumu summu šajā gāzes
dienā D. Sistēmas lietotājam dienas nebalansa maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu
130. un 131.punktu.
126. Nosakot nebalansa maksu, uzskata, ka Pārvades sistēmas operators pārdod
sistēmas lietotājam trūkstošo dabasgāzi, ja nebalansa daudzums ir negatīvs, un pērk
no sistēmas lietotāja pārpalikušo dabasgāzi, ja nebalansa daudzums ir pozitīvs,
tādejādi nodrošinot sistēmas lietotāja pārvades sistēmā ievadītās un no sistēmas
izvadītās dabasgāzes daudzuma balansu.”;
1.5. aizstāt 131.1. apakšpunktā vārdus, zīmi un skaitli “ ja balanss < 0”ar vārdiem “ja
nebalansa daudzums ir negatīvs”;
1.6. aizstāt 131.2.apakšpunktā vārdus, zīmi un skaitli “ ja balanss > 0”ar vārdiem “ja
nebalansa daudzums ir pozitīvs”;
1.7. papildināt ar 131.1punktu šādā redakcijā:
“131.1 Ja gāzes dienas D ieejas punktu piešķīrumu summa ir vienāda ar nulli,
nebalansa maksa tiek aprēķināta saskaņā ar 131.1. apakšpunktu, kur Q5+ ir viss
dabasgāzes nebalansa daudzums.”;
1.8. svītrot 2.pielikuma 5.1.apakšpunktā vārdus un iekavas “(pārvades sistēmas jaudu
rezervēšanu ieejas un izejas punktā)”;
1.9. izteikt 3.pielikuma 7.1. un 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1. Ja pārskata periodā vismaz vienā balansēšanas periodā ir fiksēts Sistēmas
lietotāja balansēšanas portfeļa nebalanss un nebalansa daudzums ir negatīvs, Pārvades
sistēmas operators par pārskata periodu izraksta un nosūta Sistēmas lietotājam rēķinu
līdz mēneša 10.datumam uz Līgumā norādīto Sistēmas lietotāja elektroniskā pasta
adresi. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā nosūtīšanas diena.
7.2. Ja pārskata periodā vismaz vienā balansēšanas periodā ir fiksēts Sistēmas
lietotāja balansēšanas portfeļa nebalanss un nebalansa daudzums ir pozitīvs, Sistēmas
lietotājs par pārskata periodu izraksta un nosūta Pārvades sistēmas operatoram rēķinu
līdz mēneša 10.datumam uz Līgumā norādīto Pārvades sistēmas operatora
elektroniskā pasta adresi. Pārvades sistēmas operators Sistēmas lietotāja rēķinu
nemaksā, bet pozitīvā nebalansa daudzumu uzskaita un attiecina kā Sistēmas lietotāja
dienas nebalansa maksas kredītu. Sistēmas lietotāja dienas nebalansa maksas kredītu
sistēmas operators attiecina uz nākamajiem pārskata periodiem. Puses veic norēķinus
nākamā kalendārā gada janvārī par iepriekšējo kalendāro gadu vai Līguma
izbeigšanas gadījumā.”.
2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis".
Priekšsēdētājs
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