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Sabiedrisko pakalpojumu  

regulēšanas komisijai (SPRK) 
 

 

PRIEKŠLIKUMI   

Par Konsultāciju dokumentu  

Par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos 

 elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 

 

 

LOSP izvērtējot izsludināto konsultāciju dokumentu sniedz sekojošus priekšlikumus: 

 

1) LOSP atbalsta sezonālo jaudu atslēgšanas risinājumus, kas ļautu ierobežot Obligātās 

iepirkuma komponentes (turpmāk – OIK) diferenciācijas negatīvos efektus, vienlaikus 

uzskatām, ka 41.14. apakšpunktā noteiktais kritērijs, par pieslēguma noslodzi, ir samazināms 

līdz 7% viena mēneša periodā, kas joprojām ļautu pietiekami efektīvi ierobežot šī punkta 

izmantošanu nenoslogotu pieslēgumu atslēgšanai. 

 

2) Neierobežot sistēmas lietotāja izvēli atļautās slodzes samazinājumam (41.13. apakšpunkts). 

Sistēmas lietotājs samazina jaudu tik, cik tas ir nepieciešams un atslogo AS “Sadales tīkls” 

rezervētās jaudas, kā arī veic maksājumus atbilstoši esošajai pieslēguma slodzei. Neredzam 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) risku, kāpēc nevarētu veikt 

atļautās slodzes samazinājumu mazāk kā 50% no atļautās slodzes. Tāpēc aicinām svītrot 

noteikumu grozījumu projekta 41.13.apakšpunktu. 

3) Ņemot vērā lauksaimnieku norādījumus par sezonalitāti un iepriekšējo gadu kārtības 

saglabāšanu, kad bija iespēja samazināt pieslēguma jaudas, lūdzam izstrādāt un īstenot 

mehānismu par elektroenerģijas patērētāju pārmaksāto, ar jaudu un (OIK) saistīto maksājumu 

kompensēšanu no 2018.gada janvāra līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim. 

4) Lūdzam piemērot šo noteikumu grozījumos noteiktās iespējas arī tiem elektroenerģijas 

patērētājiem, kuri ir atslēguši vai samazinājuši pieslēguma jaudu no 2017. gada 31. jūlija, lai 

to varētu palielināt vai atjaunot šo noteikumu grozījumu noteiktajās izmaksās un kārtībā. 

5) Lai izvairītos no situācijām, kad samazinātais patēriņš varētu tikt pārsniegts par vienu 

ampēru vai vienu kilovatstundu, un no nākošā mēneša automātiski tiktu palielināta atļautā 
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slodze līdz līmenim, kāds tas bija pirms samazinājuma, lūdzam noteikt minimālo pārsniegumu 

10% apmērā un izteikt 42.1.punktu sekojošā redakcijā: “Ja sistēmas operators, pamatojoties uz 

mēraparāta ikstundas rādījumiem, konstatē, ka laikā, kad pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma 

samazināta pieslēguma atļautā slodze, pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja 

pieprasīto samazināto atļauto slodzi par vairāk kā 10%, sistēmas operators ar nākamo mēnesi 

atjauno pieslēguma slodzi līdz elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā 

noteiktās atļautās slodzes lielumam.”; 

Vienlaicīgi ar šiem noteikumiem nepieciešams veikt šādus grozījumus sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifu noteikšanas metodikā: 

 

1) Samazināt sadales lietotāju grupas, lai ierobežotu izmaksu disproporciju starp dažādām 

spriegumu pakāpēm, kas radusies no OIK diferenciācijas. Priekšlikums - sākotnēji apvienot 

līniju un kopņu tarifus, taču izvērtēt arī visu lietotāju grupu apvienošanu vienā tarifā. 

 

2) Samazināt kapitāla atdevi sadales sistēmas operatoriem atbilstoši LOSP priekšlikumiem, kas 

tika iesniegti SPRK 2016.gadā un veikt papildus analīzi sistēmas operatora izmaksu 

samazināšanai. 

 

3) Noteikt pienākumu elektroenerģijas ražotājiem maksāt sistēmas pakalpojumus tādā pašā 

apmērā kā patērētājiem. 

 

4) Noteikumos nepieciešams paredzēt precīzāku un vienkāršāku atbalstu tajos gadījumos, kad 

lietotājs par saviem līdzekļiem ir izbūvējis jaunu pieslēgumu. LOSP ierosinājums ir paredzēt, 

ka lietotājs nemaksā sistēmas pakalpojuma fiksēto maksu, līdz atgūtas ir jauna pieslēguma 

faktiskās izmaksas. Šo izmaksu atgūšanas periodā nav piemērojami jaudu samazināšanas vai 

atslēgšanas nosacījumi, proti, fiksēto izmaksu samazinājums ir aprēķināms par pilnu pieprasīto 

pieslēguma jaudu. 

 

      LOSP ieskatā veicot augšminētos grozījumus, ievērojami samazinātos patērētāju izmaksas, 

kas saistītas ar sadales tarifu un OIK reformu un tiktu veicināta reģionālo komersantu 

konkurētspēja. 

 

 

 

 

 
Valdes priekšsēdētājs                                                                                        Edgars Treibergs 
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