NEOFICIĀLS TULKOJUMS
Kārtība, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2022.
gada 9. augusta noteikumu Nr. 503 14. punktu un
Noteikumiem par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās
brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā un
Igaunijas Dabasgāzes likuma 121. panta 3. punktu.

Prasības un kārtība negatīvā nebalansa novēršanai
1.
Šī kārtība nosaka tiesības, pienākumus un prasības starp Igaunijas pārvades sistēmas operatoru,
Latvijas pārvades sistēmas operatoru (turpmāk katrs atsevišķi arī - PSO vai kopā - PSOs) un sistēmas lietotāju
attiecībā uz pēdējā negatīvā nebalansa novēršanu izsludināto agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņu laikā
Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 25. oktobra Regulas (ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošības
aizsardzības pasākumiem 11. panta 1. punkta izpratnē un ar ko tiek atcelta Regula (ES) Nr. 994/2010 jebkurā
vienotās balansēšanas zonas valstī.
2.
Šajā kārtībā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Vienotās dabasgāzes pārvades sistēmas
balansēšanas noteikumos, Vienotās dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos un Eiropas Savienības
tiesību aktos.
3.
Ja sistēmas lietotāja balansēšanas portfeļa negatīvā nebalansa apjoms vismaz divas dienas pēdējo
septiņu dienu periodā pārsniedz -0,75 GWh diennaktī, Latvijas PSO, kas darbojas kā vienotās balansēšanas
zonas norēķinu un balansēšanas koordinators, ir tiesīgs pieprasīt sistēmas lietotājam un sistēmas lietotājam ir
pienākums iesniegt Latvijas PSO negatīvā nebalansa novēršanas plānu (saistošo prognozi) saskaņā ar šīs
kārtības pielikumu (turpmāk – Plāns).
4.
Plāns jāiesniedz Latvijas PSO nekavējoties, bet ne vēlāk kā Latvijas PSO pieprasījumā norādītajā
termiņā. Pirms Plāna iesniegšanas Latvijas PSO, kā paredzēts šajā punktā, sistēmas lietotājs saskaņo Plānu ar
PSO.
5.
PSO uzrauga plāna izpildi, salīdzinot prognozētos apjomus ar dabasgāzes daudzumiem,
kas ievadīti vienotās balansēšanas zonas pārvades sistēmā, izvadīti no vienotās balansēšanas zonas pārvades
sistēmas un saņemti un nodoti virtuālajā tirdzniecības punktā.
6.
Ja sistēmas lietotājs neievēro plānu un sistēmas lietotāja balansēšanas portfelis turpina radīt negatīvu
nebalansu, plāns nav iesniegts PSO šīs kārtības 4. punktā paredzētajā termiņā, PSO iesniegtais plāns ir
nepilnīgs, vai neparedz, ka visas sistēmas lietotāja balansēšanas portfeļa ievades, patēriņš un virtuālā
tirdzniecības punkta darījumi ir līdzsvarā, lai veicinātu negatīvā nebalansa mazināšanu:
6.1.
PSO ir tiesības pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt nomināciju (-as) (piemēram, bet ne tikai,
izņemšanai no Inčukalna pazemes gāzes krātuves un nodošanai sadales sistēmas operatoram, lai apgādātu
gazificēto objektu, kuram sistēmas lietotājs organizē gāzes piegādi), ja šāda (-as) nominācija (-as) palīdzētu
samazināt negatīvo nebalansu. Ja sistēmas lietotājs neizpilda PSO prasību, kā paredzēts šajā apakšpunktā, tad
PSO ir tiesības piešķirt sistēmas lietotājam apjomu, kas nepieciešams, lai samazinātu negatīvo nebalansu;
6.2.
PSO ir tiesības noraidīt sistēmas lietotāja nomināciju, ja šāda nominācija palielinātu negatīvo
nebalansu;
6.3.
Latvijas PSO ir tiesības pieprasīt Latvijas sadales sistēmas operatoram atslēgt gazificēto
objektu, kuram sistēmas lietotājs organizē gāzes piegādi, līdz sistēmas lietotājs novērš sava balansēšanas
portfeļa negatīvo nebalansu.
7.

Objektīva iemesla dēļ PSO var grozīt šo kārtību.

8.

Kārtība stājas spēkā 2022. gada 3. oktobrī.
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Pielikums
Negatīvā nebalansa novēršanas kārtība un prasības

Negatīvā nebalansa novēršanas plāns (saistoša prognoze)
Digitālais laika zīmogs
Sistēmas lietotājs (uzņēmuma nosaukums): __________________________
EIC kods:
Juridiskā adrese:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
Plānotā dabasgāzes ievadīšana vienotās balansēšanas zonas pārvades sistēmā:

1. mēnesis, gads
Apjoms kWh

Ievade*

2. mēnesis, gads
Apjoms kWh

Krāutuve
LNG
Tiešā piegāde
VTP
cits

Kopā
Plānotais dabasgāzes patēriņš no vienotās balansēšanas zonas pārvades sistēmas:

1. mēnesis, gads
Apjoms kWh

Izeja**

2. mēnesis, gads
Apjoms kWh

Krātuve
Tiešā piegāde
VTP
LV patēriņš***
galalietotājs1
galalietotājs2

EE patēriņš***
galalietotājs1
galalietotājs2

cits

Kopā
Piezīme:
* jānorāda precīzs ievades avots, piemēram, Inčukalna PGK, Klaipedos nafta LNG, Kiemenai IP, partneris VTP utt.
** jānorāda precīzs izejas avots, piemēram, Inčukalna PGK, Kiemenai IP, partneris VTP utt.
*** jānorāda gazificētie objekti (katrs atsevišķi) ar vislielāko patēriņu, ja šo gazificēto objektu kopējais patēriņš veido līdz 50 % no
kopējās patēriņa vērtības (norādot arī, vai sadales sistēmas operators var pārtraukt gāzes piegādi šim gazificētajam objektam); patēriņa
vērtības mazām līdzīgām lietotāju grupām (piemēram, mājsaimniecībām) var sagrupēt un norādīt kā kopējo vērtību.

Personas, kas paraksta plānu, pārstāvības pamats: __________________________
Amats

(paraksts *)

Vārds, uzvārds

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur digitālo laika zīmogu.

