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Par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 

 

AS "Sadales tīkls" ir iepazinies ar sabiedrības līdzdalībai publicēto konsultāciju 

dokumentu un sniedz savus komentārus par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos 

elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem (turpmāk – Noteikumi), kas turpmāk būs piemērojami 

tikai pārvades sistēmas pieslēgumu īstenošanai. 

1) Noteikumus plānots papildināt ar jaunu punktu 18.1, saskaņā ar kuru "visas 

pieslēguma ierīkošanas pamatotās izmaksas sedz sistēmas lietotājs, un pieslēguma maksā tās 

ietver neatkarīgi no lietotājam atļautās slodzes". Atšķirībā no esošā Noteikumu 36.punkta, kas 

tiks svītrots līdz ar visu IV nodaļu, jaunā 18.1 punkta redakcijā vairs nav ietverts nosacījums, 

ka pieslēguma pamatotās izmaksas ietver "izmaksas, kuras saistītas ar elektrotīkla daļas 

ierīkošanu attiecīgā pieslēguma ierīkošanai". Kontekstā ar 47.punkta svītrošanu, kas paredz, ka 

sistēmas operators sedz visus ar papildu jaudas ierīkošanu saistītos izdevumus, ir pamats domāt, 

ka varētu mainīties pārvades sistēmas pieslēguma maksas noteikšanas principi un pieslēguma 

maksā turpmāk varētu tikt ietvertas gan papildus izmaksu pozīcijas, gan maksa par jaudas 

rezervi. Jānorāda, ka Noteikumos un 18.1 punktā lietotais jēdziens "lietotājam atļautā slodze" 

noslēdzoties pieslēguma procesam netiek izmantots kā saistošs lielums turpmākajos norēķinos 

par saņemtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem, jo nosakot maksu par jaudas uzturēšanu 

ņem vērā transformatoru uzstādīto jaudu saskaņā ar to tehniskajām pasēm.  

Aicinām sīkāk skaidrot šī punkta redakcijas izmaiņu mērķi un skaidrot vai izmaiņu 

rezultātā  ir plānots mainīt līdzšinējo pieslēguma maksas aprēķināšanas kārtību, t.sk. slodzes 

palielināšanas gadījumiem, kā arī rosinām izteikt Noteikumu 18.1 punktu šādā redakcijā: 

"18.1 Visas pieslēguma ierīkošanas pamatotās izmaksas, kuras saistītas ar elektrotīkla 

daļas ierīkošanu attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai, sedz sistēmas lietotājs, un pieslēguma 

maksā tās ietver neatkarīgi no lietotājam atļautās slodzes. Ja pieslēguma līgumā nav noteikts 

citādi, pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar pieslēguma līgumu sistēmas operators nodrošina ar 

nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir pilnā apmērā samaksājis pieslēguma līgumā noteikto 

pieslēguma maksu. "; 



 

 

2) Lai nodrošinātu savstarpēji koordinētas un efektīvas elektroapgādes sistēmas 

attīstību, t.sk. novērstu liekas un paralēlās infrastruktūras ierīkošanu un uzturēšanu sistēmā, AS 

"Sadales tīkls" aicina izvērtēt iespēju Noteikumus papildināt ar nosacījumu, ka jauna pārvades 

sistēmas ierīkošana būtu īstenojama tikai tajos gadījumos, ja pieprasīto jaudu tehnisku apstākļu 

dēļ nav iespējams nodrošināt izmantojot sadales sistēmu un par to sadales sistēmas operators ir 

sniedzis savu atzinumu. Līdzīga prakse, atbilstoši AS "Sadales tīkls" rīcībā esošajai 

informācijai, pastāv Lietuvā. Jaunu pārvades sistēmas jaudu uzstādīšana vietās, kur jau pastāv 

atbilstoša sadales sistēmas infrastruktūra valstiskā mērogā raugoties ir nepieņemama, jo 

palielina izmaksu slogu tautsaimniecībai, mazina uzņēmēju konkurētspēju. Problemātiku 

tūlītēji nerisinot, plaisa starp pārvades un sadales sistēmas tarifiem tikai pieaugs. AS "Sadales 

tīkls" rosina ietvert nosacījumu, ka lai pārvades sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises 

(ierīkotu jaunu pieslēgumu), sistēmas lietotājs iesniedz elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatoram elektroenerģijas sadales sistēmas operatora atzinumu, kurā izvērtētas tehniskās 

iespējas pieslēgumu nodrošināt no elektroenerģijas sadales sistēmas un saņemts atzinums par 

sadales sistēmas neatbilstību attiecīgas jaudas pieslēguma nodrošināšanai. 

3) AS "Sadales tīkls" rosina Noteikumus papildināt ar nosacījumu, ka pārvades 

sistēmas operators sedz visas ar pārvades sistēmas pieslēguma atļautās slodzes samazināšanu 

saistītās izmaksas. Regulējumam ir jābūt motivējošākam, lai arī pārvades sistēmas operators 

būtu ieinteresēts aktīvāk iesaistīties sistēmas jaudu sakārtošanā un efektīvākas darbības 

nodrošināšanā. Šobrīd pārvades sistēmas lietotāji par pārvades sistēmas pakalpojumu maksā 

atbilstoši uzstādītajām transformatoru jaudām un sedz izmaksas par uzstādīto jaudu 

samazināšanu, ja vien tas nenotiek vienlaicīgi ar pārvades sistēmas plānoto transformatoru 

nomaiņu. Pārvades sistēmas lietotāja rīcības iespējas ir ierobežotas, savukārt pārvades sistēmas 

operators nav pietiekami motivēts samazināt jaudas. Praktiski nepastāv risinājums, kā pārvades 

sistēmas operatoram sniegt signālu par iespējām samazināt pieslēguma jaudu, jo lietotāja 

pieteikums nozīmē faktisku transformatoru uzstādītās jaudas izmaiņu, kas pilnībā jāapmaksā 

lietotājam. Šāds princips elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru un elektroenerģijas 

sadales sistēmas operatorus nostāda būtiski nevienlīdzīgā situācijā. No pārvades sistēmas 

lietotāja perspektīvas raugoties vēl kritiskāka šī situācija varētu veidoties tikai tajā gadījumā, ja 

pilnībā atsakoties no pieslēguma, piemēram, sistēmas lietotājam vairs turpmāk nespējot segt 

finansiālās saistības pret pārvades sistēmas operatoru par saņemto pakalpojumu, tiktu pieprasīts 

segt visas ar pārvades sistēmas pieslēguma likvidēšanu (pārvades sistēmas elektroietaišu 

demontāžu) saistītās izmaksas. Lai risinātu minēto problemātiku, AS "Sadales tīkls" lūdz 

Noteikumus papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

" 18.2 Ja sistēmas lietotājs pieprasa esošā pieslēguma jaudas samazināšanu, nemainot 

pieslēguma spriegumu, tad sistēmas operators sedz visas ar pieslēguma jaudas samazināšanu 

saistītās izmaksas.". 
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