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Šīs ziņojums ir kopīgs novērtējums par potenciālu inkrementālo jaudu projektiem, ko īsteno:

JSC "Conexus Baltic Grid"

AB Amber Grid

Stigu iela 14

Savanoriu av.28

LV-1021 Rīga

LT-03116 Vilnius

Latvija

Lietuva

E: info@conexus.lv

E: info@ambergrid.lt
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A. Nesaistošo jaudu pieprasījumu norādes
Pārvades sistēmu operatori AB Amber Grid ir saņēmuši nesaistošas pieprasījuma norādes par
konstanto jaudu savienojuma punktos starp AB Amber Grid (Lietuva) ieejas-izejas sistēmu un AS
"Conexus Baltic Grid" (Latvija) ieejas-izejas sistēmu nākamajam periodam, kā parādīts zemāk.
Norādes tika iesniegtas tikai AB Amber Grid, nevis abās ieejas-izejas pusēs.
Indikācijas tika sniegtas ne vēlāk kā 8 nedēļas pēc jaudas palielināšanas procesa sākuma, tātad līdz
2019. gada 26. augustam.
Par pamatu šā pieprasījuma novērtēšanai ir izmantota apkopotās nesaistošās pieprasījuma norādes,
kuras AB Amber Grid ir saņēmis par konstanto jaudu:
No

Uz

Gāzes gads

Apjoms

[ieejasizejas
sistēmas
nosaukums]

[ieejasizejas
sistēmas
nosauku
ms]

[yyyy/yy]

[(kWh/d)/y ]

“IZEJAS
JAUDA”

Lietuva
Lietuva
Lietuva
Latvija
Latvija
Latvija

[jā, PSO] vai
[nē]

“IEEJAS
JAUDA”
Latvija
Latvija
Latvija
Lietuva
Lietuva
Lietuva

Pieprasījums
iesniegts citam
operatoram

2020/2021
2021/2022
2022/2023
2020/2021
2021/2022
2022/2023

27 000 000
27 000 000
27 000 000
9 000 000
9 000 000
9 000 000

(sīkāka
informācija
norādīta
zemāk)
No
No
No
No
No
No

Pieprasījumu
norāžu
saņemšanas
periods*
[lūdzam
iekļaut
periodus
saskaņā
numuriem no
1)-3)]
2
2
2
2
2
2

Papildus
informācija
(jaudu veids,
ja tas ir
atšķirīgs no
grupētās
brīvi
piešķiramās
jaudas)

* Pieprasījuma saņemšanas datuma norādīšanai izmanto šādu standartizētu periodu:
1) vēlāk nekā astoņas nedēļas pēc ikgadējās jaudas izsoles iepriekšējā jaudas palielināšanas
ciklā, kas iepriekš nav ņemts vērā;
2) astoņu nedēļu laikā pēc šī gada ikgadējās jaudas izsoles (0–8 nedēļas pēc gada ikgadējās
izsoles);
3) ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc gada ikgadējās jaudas izsoles, bet tas tiks ņemts vērā šajā
jaudas pieauguma ciklā (9–16 nedēļas pēc ikgadējās izsoles).
AS "Conexus Baltic Grid" nesaņēma nesaistošo jaudu pieprasījumus konstantai jaudai.

```

B. Pieprasījuma izvērtējums
i. Vēsturiskie dati par izmantošanu
Vēsturiskie dati par Kiemenai starpsavienojuma punkta izmantošana ir pieejama Amber Grid
un Conexus Baltic Grid WEB vietnēs un publicēta arī ENTSOG platformā.
Kiemenai starpsavienojuma punkta tehniskā jauda virzienā no Lietuvas uz Latviju ir 67,6
GWh/d un virzienā no Latvijas uz Lietuvu ir 65,1 GWh/d. Visas tehniskās jaudas ir pieejamas
kā konstantā jauda.
ii. Kārtējā gada izsoles rezultāti
Kiemenai starpsavienojuma punktā 2019.gadā nav rezervēts neviens gada jaudas produkts.
iii. Plānotais apjoms, virziens un inkrementālās jaudas pieprasījuma ilgums
Pieprasījums pēc papildu jaudas, kas PSO iesniegts pieauguma procedūras pieprasījuma
indikācijas posmā, tiek nosegts ar esošo tehnisko jaudu.

C. Secinājumi par nesaistošo inkrementālās jaudas projektu/procesu
Sakarā ar nesaistošo norāžu līmeni, kas saņemts pieauguma procedūras pieprasījuma indikācijas
posmā, papildu kapacitātes projekts netiks uzsākts.

D. Pagaidu grafiks
Sakarā ar to, ka papildu kapacitātes projekts netiks uzsākts, informācija netiks sniegta.

E. Pagaidu pasākumi esošās jaudas izsolē attiecīgajā starp-savienojuma
punktā
Sakarā ar to, ka papildu kapacitātes projekts netiks uzsākts, informācija netiks sniegta.

F. Maksas
Nesaistošo tirgus pieprasījumu norāžu posmā maksa netika ieviesta.

```

G. Kontaktinformācija

JSC "CONEXUS BALTIC GRID"

AB AMBER GRID

Kaspars Skrābāns
Jānis Skubeņičs

Asta Ramanauskienė
Mindaugas Beržanskis

Commercial Division
Telephone:
+371 29213960
+371 67087919

Sales Division
Telephone:
+370 5 232 7759
+370 5 232 7755

Email:
kaspars.skrabans@conexus.lv
janis.skubenics@conexus.lv

Email:
A.Ramanauskiene@ambergrid.lt
M.Berzanskis@ambergrid.lt

Stigu 14
LV-1021 Riga
Latvia

Savanoriu ave. 28
LT-03116 Vilnius
Lithuania

Telephone:
+371 67 087 900
Email:
info@conexus.lv

Telephone:
+ 370 5 236 0855
Email:
info@ambergrid.lt

