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A. Nesaistošo jaudu pieprasījumu norādes

 

Iesaistītie pārvades sistēmas 
saņēmuši nekādas pazīmes par jaudu palielin
starpsavienojuma punktos starp AS "Conexus Baltic Grid" ieejas
Grid ieejas-izejas sistēmu, tuv

Šajā analīzē ir iekļauti šādi periodi:

a) nesaistošas jaudas pieprasī

459/2017 regulas spēkā stā
 

b) nesaistošas jaudas piepras
gada 6. aprīļa un kuri bū
 

 

 Tā kā, par pamatu tiek ņemts vērā saņ

palielināšanas nepieciešamību.

 

 

 

Nesaistošo jaudu pieprasījumu norādes 

ēmas operatori, AS "Conexus Baltic Grid" un AB Amber Grid nav 
īmes par jaudu palielināšanas nepieciešam

punktos starp AS "Conexus Baltic Grid" ieejas-izejas sist
tuvākajam periodam. 

ļ ādi periodi: 

nesaistošas jaudas pieprasījumi, kas saņemti 8 nedēļu laikā pēc 2017. gada 6. apr
ēkā stāšanās. 

nesaistošas jaudas pieprasījumi, kas saņemti vēlāk nekā pēc astoņā
ri būtu jāņem vērā pašreizējā pieauguma jaudas cikl

par pamatu tiek ņemts vērā saņemto pieteikumu skaits kopā 0, nav pazīmes par jaudu 

palielināšanas nepieciešamību. 

 

 

Grid" un AB Amber Grid nav 
nepieciešamību, attiecībā uz 

izejas sistēmu un AB Amber 

ā ēc 2017. gada 6. aprīļa - EK-

ē ņām nedēļām pēc 2017. 
 pieauguma jaudas ciklā. 

emto pieteikumu skaits kopā 0, nav pazīmes par jaudu 



 
 

B. Pieprasījumu izvērtējums

i. Plānotais apjoms, virziens un inkrementālās 

  

 

Saņemto pieteikumu skaits, esoš
punktos AS "Conexus Baltic Grid" ieejas
sistēmai, ir nulle. 

 

C.  Secinājumi par nesaisto

uzsākšanu 

 

Izvērtējot  saņemto pieteikumu

jaudu un jaudu palielināšanas 

 

Pamatojoties uz iepriekš min

uzsākti. 

 

Tomēr, tiks veikts priekšizpēte Latvijas un Lietuvas starpsavienojumu uzlabošanai. Pētījumam būtu 

jānosaka, vai pēc jaunizbūvētu

Somiju (Balticconnector) un reģionālās gāzes tirgus zonas a

papildu jauda.  

 

D. Izmaksas 

Maksas netika iekļautas nesaistoš
 
 

E. Kontaktinformācija 

 

Mindaugas Beržanskis 

m.berzanskis@ambergrid.lt 

 

Jānis Skubeņičs 

janis.skubenics@conexus.lv 

 

Pieprasījumu izvērtējums 

Plānotais apjoms, virziens un inkrementālās jaudas pieprasījumu ilgums

emto pieteikumu skaits, esošā inkrementālo jaudu pieprasījumu procesā
AS "Conexus Baltic Grid" ieejas-izejas sistēmai un AB Amber Grid ieejas

nesaistošo inkrementālo jaudu palielināšanas

pieteikumu rezultātus var secināt ka nav nepieciešamība 

un jaudu palielināšanas projekts netiks uzsākts.   

minēto nekādi tehniskie izpētes projekti par jaudu

veikts priekšizpēte Latvijas un Lietuvas starpsavienojumu uzlabošanai. Pētījumam būtu 

jaunizbūvētu savienojumu starp Lietuvu un Poliju (GIPL), kā arī starp Igauniju un 

Somiju (Balticconnector) un reģionālās gāzes tirgus zonas attīstībai Baltijas valstīs būs nepieciešama 

ļautas nesaistošās tirgus pieprasījuma norāžu fāzē. 

 

 

jaudas pieprasījumu ilgums

jumu procesā, starpsavienojuma 
un AB Amber Grid ieejas-izejas 

palielināšanas projektu 

 palielināt  inkrementālo 

jaudu palielināšanu netiks 

veikts priekšizpēte Latvijas un Lietuvas starpsavienojumu uzlabošanai. Pētījumam būtu 

savienojumu starp Lietuvu un Poliju (GIPL), kā arī starp Igauniju un 

ttīstībai Baltijas valstīs būs nepieciešama 


