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Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija 

Ūnijas iela 45 

Rīga, LV-1039 

 

Par konsultāciju dokumentu  "Par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē"  

 

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Tīkla Kodeksā elektroenerģijas nozarē" (turpmāk - 

grozījumu projekts) un sniedz šādus komentārus par konsultāciju dokumentu: 

1.Ar grozījumu projekta 1.3.punktu Tīkla kodeksā tiek iekļauta papildu norma, kas 

nosaka, ka sistēmas dalībniekam ir pienākums īstenot atjaunošanas plānā un aizsardzības 

plānā ietvertos pasākumus. Atbilstoši piedāvātajai redakcijai visiem sistēmas dalībniekiem 

būs pienākums īstenot atjaunošanas un aizsardzības plānā noteiktos pasākumus. AS 

“Latvenergo” ieskatā, ka atjaunošanas  plāna un aizsardzības plāna pienākumi ir saistoši tikai 

tādiem sistēmas dalībniekiem, kuriem ir noslēgti savstarpēji līgumi par aizsardzības un 

atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu. 

Rosinām izteikt grozījumu projekta 1.3.punktu šādā redakcijā: 

“4.16. īstenot atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā ietvertos pasākumus, atbilstoši 

noslēgtiem līgumiem ar sistēmas operatoru par aizsardzības un atjaunošanas pakalpojumu 

sniegšanu”; 

 

 

2.AS “Latvenergo” uzskata, ka ar grozījumu projekta 1.6.punktā ietvertā redakcija nav 

pilnīga, jo tās neietver visus iespējamos atbilstības prasību scenārijus. Tā piemērām, Regulas 

Nr. 2016/631 4. panta 1. un 7. punkti, kā arī Tīkla kodeksa 31. punkts paredz, ka minētās 

Regulas prasības var tikt piemērotas tikai daļēji. Savukārt Regulas 44., 45. un 46. panti skaidri 

norāda veicamos testus un atbilstības kritērijus. Var gadīties, ka prasības, kas izvirzītās 

atbilstoši Regulai esošam elektroenerģijas ražošanas modulim, daļēji vai pilnībā neietvers 

spējas, kuras ir paredzēts testēt, līdz ar to izpildot Regulatora norādījumus stacija tā pat nespēs 

izturēt Tīkla kodeksā paredzēto testēšanas procedūru. Uzskatām, ka piemērot vajadzētu tikai 

tās Regulas prasības, kuras tiek izvirzītās attiecīgajam elektroenerģijas ražošanas modulim, 

kas uzskatāms par esošu elektroenerģijas ražošanas moduli Regulas Nr.2016/631 izpratnē. 

 

Aicinām precizēt grozījumu projekta 1.6.punktu šādā redakcijā: 

“6.3 Ja Regulators pieņēmis lēmumu par Regulas Nr.2016/631 prasību attiecināšanu 

pēc elektroenerģijas ražošanas moduļa modifikācijas, elektroenerģijas ražošanas modulim 

papildus šā kodeksa 4.pielikumā noteiktajām pārbaudēm veic arī Regulā Nr.2016/631 minētās 

pārbaudes, kas atbilst tikai pēc Regulatora lēmuma attiecinātām Regulas Nr.2016/631 



 

 

prasībām. Ja Regulators pieņēmis lēmumu par Regulas Nr.2016/1388 prasību attiecināšanu 

pēc elektroenerģijas ražošanas moduļa modifikācijas, elektroenerģijas ražošanas modulim 

veic Regulā Nr.2016/1388 minētās pārbaudes.”; 

 

3.Atbilstoši augstāk minētajam 1.priekšlikumam, rosinām papildināt 35.13.¹. 

apakšpunkta redakciju, jo uzskatām, ka atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā pasākumi ir 

jāīsteno saskaņā ar sistēmas dalībniekiem noslēgtajiem līgumiem par aizsardzības un 

atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu. 

 

Aicinām izteikt grozījumu projekta 1.8.punktu šādā redakcijā: 

“35.13.¹ īsteno atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā ietvertos pasākumus, 

atbilstoši noslēgtiem līgumiem ar sistēmas dalībniekiem par aizsardzības un atjaunošanas 

pakalpojumu sniegšanu”; 

 

4.AS “Latvenergo” aicina papildināt 37.1 punktu nosakot, ka testēšanas kārtību 

pārvades operators nosaka un publicē pēc konsultācijām ar sistēmas dalībniekiem, uzskatām, 

ka šāds nosacījums vairos savstarpējo izpratni par testēšanas prasību norisi un veikšanas 

kārtību. 

 

Aicinām izteikt grozījumu projekta 1.11.punktu šādā redakcijā: 

“37.1 Šā kodeksa 37.2 un 37.3 punktā noteikto aizsardzības un atjaunošanas 

pakalpojuma sniedzēju, sadales sistēmas operatora un pārvades sistēmas operatora spēju 

testēšanas kārtību pēc konsultācijām ar iesaistītajiem sistēmas dalībniekiem nosaka pārvades 

sistēmas operators un publicē savā tīmekļvietnē”. 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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