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Jēkabpilī
09.03.2018.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU
REGULĒŠANAS KOMISIJAI
PRIEKŠLIKUMI
22.02.2018. KONSULTĀCIJU DOKUMENTAM
par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem
Ar šo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS” (reģistrācijas Nr. 45403003353,
juridiskā adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV – 5201) Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedz sekojošus priekšlikumus 22.02.2018. KONSULTĀCIJU
DOKUMENTAM par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem:
Nr.1
1.10. izteikt 34.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“34.2. sistēmas lietotājs vienu reizi divpadsmit mēnešu periodā pieprasa atjaunot
elektroenerģijas piegādi iepriekš izbeigtā slodzes samazinātā elektroenerģijas tirdzniecības
vai sistēmas pakalpojuma līgumā atļautās slodzes robežās ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā
no brīža, kad sistēmas lietotājs izbeidzis samazinājis slodzi elektroenerģijas tirdzniecības vai
sistēmas pakalpojuma līgumu attiecībā uz konkrēto objektu, ar nosacījumu, ka saglabājies
pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls, attiecīgajā pieslēguma vietā ir
pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda un sistēmas lietotājs pirms pieprasītās
elektroenerģijas piegādes atjaunošanas veicis norēķinu saskaņā ar sistēmas operatora
pakalpojuma tarifiem par vismaz trīs mēnešiem divpadsmit mēnešu periodā;”;
> Lai nerastos tehniskas un finansiālas problēmas ar pieslēgumu slodžu atjaunošanu,
ieteiktu izveidot sistēmas operatoram vienkāršu datu sistēmu, kurā redzams, cik liela slodze
klientam būs nepieciešamas atjaunot, ja ir pieteikts slodzes samazinājums. Un gadījumā, ja
pieslēguma lietotājs, šo jaudu neatjauno vismaz 9 mēnešu laikā, tad šo jaudu var pieteikt
jebkurš, esošajā kārtībā ar visām attiecināmajām un faktiskajām izmaksām.
Un slodzes neatjaunošanas gadījumā 9 mēnešu laikā visas faktiskās izmaksas
slodzes samazinājumam (tehniskie izdevumu utt.) tiek piestādītas pieslēguma lietotājam.
Nr.2
1.11. papildināt ar 41.1 punktu šādā redakcijā:
“41.1 Ja sistēmas lietotājs, kurš iepriekš pieprasījis uz laiku samazināt pieslēguma atļauto
slodzi, pieprasa sistēmas operatoram atjaunot pieslēguma atļauto slodzi, kāda tā bija pirms
samazināšanas, sistēmas operators sedz visas pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanas
faktiskās izmaksas, ar nosacījumu, ka izpildās visi šādi nosacījumi:
> Ja tiek atjaunota pieslēguma slodze pie iepriekš minētajiem nosacījumiem, tad
praktiski vienīgās izmaksas slodzes atjaunošanai sastādīs attiecināmās izmaksas, tādēļ
sistēmas operatoram būtu jāuzņemas visas izmaksas.
Piemērs: Ja tehniski no slodzes samazinājuma brīža tīklā nav izmaiņu 9 mēnešu
laikā, no slodzes samazinājuma, tad atjaunojot slodzi iepriekšējajā līmenī nerodas faktiskās
izmaksas!
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41.1 1. sistēmas lietotājs pieprasījis atjaunot pieslēguma atļauto slodzi vienu reizi
divpadsmit mēnešu periodā ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no pieslēguma atļautās slodzes
samazināšanas brīža;
41.1 2. pieslēguma vieta ir vidspriegums (6-20kV) vai zemspriegums (0,4kV), ja
pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100
ampēriem;
41.1 3. sistēmas lietotāja pieprasītais atļautās slodzes samazinājums nav mazāks par 50%
no atļautās slodzes;
> definēt kāds ir minimāli pieļaujamais slodzes samazinājums un atļaut samazināt
slodzes arī par 30% vai 25%.
41.1 4. pieslēguma noslodze vismaz trīs mēnešus divpadsmit mēnešu periodā pirms
pieslēguma atļautās slodzes samazināšanas bija vismaz 15% no atļautās slodzes.”;
Nr.3
1.12. papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā:
“42.1 Ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparāta ik stundas rādījumiem, konstatē,
ka laikā, kad pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma atļautā slodze,
pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto samazināto atļauto slodzi,
sistēmas operators ar nākamo mēnesi atjauno pieslēguma slodzi līdz elektroenerģijas
tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās atļautās slodzes lielumam.”;
> Nevēlamies piekrist šādam risinājumam! Ne visiem elektroenerģijas pieslēguma
lietotājiem ir speciālisti, kas seko līdzi patēriņam! Šajā gadījumā elektroenerģijas
pieslēguma lietotājs ir jābrīdina un tikai tad, ja no lietotāja nav reakcijas, atbildes,
jāpiemēro tarifs par atļautās slodzes pārsniegšanu esošajā kārtībā. Pieslēguma slodzes
atjaunošanu veic tikai tad, ja ir bijis pieprasījums par slodzes atjaunošanu no
elektroenerģijas pieslēguma lietotāja vismaz 9 mēnešu laikā no slodzes samazinājuma.
Piemērs: Kaltēs, rūpnīcā utt. tiek veikti remontdarbi, investīcijas utt., kuru laikā
jāpārbauda iekārtu darbība. Un šīs darbības laikā sistēmas operators piefiksē samazinātās
slodzes pārsniegšanu un automātiski atgriež slodzi nākamajā mēnesī rodas nevajadzīgas
izmaksas pieslēguma lietotājam. Atkal jārunā par slodzes samazinājumu, kuru nevarēs
veikt, jo nebūs 3 mēnešu efektīvas noslodzes!
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