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Par Konsultāciju dokumentu par
grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem
AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - AST) ir izskatījusi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2018.gada 22.februāra
Konsultāciju dokumentu par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un neatbalsta ar Grozījumu Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmumā Nr.1/6 “Sistēmas
pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (turpmāk – noteikumu
projekts) 1.1., 1.8., 1.11. un 1.12. punktu plānotās izmaiņas tālāk norādīto apsvērumu
dēļ.
Ar noteikumu projekta 1.1.punktu plānots svītrot vārdus "pārvades sistēmas
operators" no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta
lēmuma Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem” (turpmāk - Noteikumi) 1.punkta. Šādas izmaiņas Noteikumu 1.punktā,
kura mērķis ir definēt Noteikumu piemērojamības jomu, sniedz iespēju interpretēt, ka
Noteikumi nav attiecināmi uz pārvades sistēmas operatoru. Ņemot vērā, ka
Noteikumu prasības ir nepārprotami attiecināmas uz pārvades sistēmas operatoru, ar
noteikumu 1.1.punktu plānotās izmaiņas nav uzskatāmas par korektām.
Ar noteikumu projektu 1.8.punktu plānots noteikt, ka pieslēguma ierīkošana
uzskatāma par pabeigtu dienā, kad sistēmas operators par to rakstveidā paziņojis
sistēmas lietotājam. Šādas izmaiņas piešķir sistēmas operatoram rīcības brīvību
neatkarīgi no tā, kādi nosacījumi ir ietverti pieslēguma līgumā. Tāpat noteikumu
projekta 1.8.punktā nav ietverti nekādi kritēriji, kuriem pastāvot, sistēmas operatoram
būtu jāpaziņo par pieslēguma ierīkošanas pabeigšanu. Savukārt, attiecībā uz noteikto
10 dienu termiņu AST vēlas norādīt, ka termiņa noteikšana elektroietaises
pieslēgšanai sistēmai pēc tam, kad saņemts sistēmas lietotāja apliecinājums, var radīt
situāciju, kurā sistēmas operatoram ir pienākums pieslēgt elektroietaisi sistēmai brīdī,
kad pieslēguma ierīkošana nav pilnībā pabeigta. Ņemot vērā minēto, AST aicina
Regulatoru saglabāt esošo Noteikumu 26.punkta redakciju.

Ar noteikumu projekta 1.11. un 1.12. punktu plānotas izmaiņas saistībā ar pieslēguma
slodzes izmaiņām, kas pēc būtības attiecināmas uz sadales sistēmas lietotājiem. Proti,
noteikumu projekta 1.11.punkts ir sasaistāms ar Noteikumu 42. punktu, jo abos šajos
punktos ir atrunāta situācija, kad visas ar pieslēguma slodzes izmaiņām saistītās
faktiskās izmaksas sedz sistēmas operators. Turklāt Noteikumu 42.punktā minētā
pieslēguma slodzes samazināšana attiecināma tikai uz sadales sistēmas lietotāju.
Savukārt, noteikumu projekta 1.11. un 1.12. punktā atrunāti gadījumi, kas saistīti ar
pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanu pēc tam, kad tā tikusi samazināta Noteikumu
42.punkta kārtībā, bet šo punktu redakcijas tiek attiecinātas uz visiem sistēmas
lietotājiem. Attiecīgi konstatējama pretruna. Ņemot vērā minēto, noteikumu projekta
1.11. un 1.12. punkta prasības nevar būt attiecināmas uz pārvades sistēmas
lietotājiem. Līdz ar to AST lūdz Regulatoru noteikumu projekta 1.11. un 1.12. punktu
attiecināt tikai uz sadales sistēmas lietotājiem.
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