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Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem noteikumos par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatora sertificēšanu 
 

Nr.p
.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 
redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 
priekšlikumiem vai komentāriem 

(ir ņemts vērā, vai informācija par 
alternatīvu risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 
attiecīgā punkta galīgā redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

 
1. 

14.22. informāciju par pārvades 
sistēmas operatora rīcībā 
esošajiem finanšu resursiem un 
to pietiekamību 
Elektroenerģijas tirgus likumā 
noteikto pārvades sistēmas 
operatora pienākumu veikšanai, 
tostarp esošo pārvades sistēmas 
aktīvu aizvietošanai un 
elektroenerģijas pārvades 
sistēmas attīstībai. Šajā 
apakšpunktā noteiktajai 
informācijai pievieno aprakstu, 
kā tiek novērtēti nepieciešamie 
finanšu resursi pārvades 
sistēmas operatora pienākumu 
veikšanai, kā arī dokumentus, 
kas pamato pārvades sistēmas 
operatora rīcībā esošo finanšu 
resursu pietiekamību, 
piemēram, pārvades sistēmas 
operatora darbības finansēšanas 
plānu, finanšu risku 

AS “Augstsprieguma tīkls” 
 
Regulatoram iesniedzamās 
informācijas un dokumentu, tai skaitā 
neatkarīga auditora atzinuma mērķis ir 
pierādīt PSO atbilstību sertificēšanas 
prasībām. Komentējamās tiesību 
normas jēga un mērķis, kas ar šo tiesību 
normu ir jāsasniedz, ir nodrošināt, lai 
Regulatora rīcībā ir visi nepieciešamie 
dokumenti un informācija, šajā 
gadījumā – auditora atzinums, lai gūtu 
informāciju par PSO finanšu riskiem. 
AS “Augstsprieguma tīkls” ieskatā, ja 
iepriekš Regulatoram iesniegtajā 
auditora atzinumā norādītie PSO 
finanšu risku faktori nav mainījušies, 
PSO ik gadu pasūtīt neatkarīga auditora 
atzinumu par PSO finanšu risku 
izvērtējumu nav samērīgi un lietderīgi, 
un rada papildus izmaksas. Līdz ar to, 
ja Regulatora rīcībā ir atzinums, kurā 
vērtētie finanšu risku faktori nav 
mainījušies, ir sasniegts attiecīgās 

Daļēji ņemts vērā. 
 
14.22.apakšpunkts papildināts ar 
precizētu AS “Augstsprieguma 
tīkls” piedāvāto redakciju, 
papildus veiktas izmaiņas  auditora 
atzinuma par finanšu risku 
izvērtējumu iesniegšanas 
regularitātē, samazinot 
iesniegšanas biežumu uz reizi 
divos gados. 
Regulators paskaidro, ka 
neatkarīga auditora atzinuma 
papildu pievienotā vērtība, kuru 
nav iespējams vienlīdz nodrošināt, 
auditora atzinumu aizstājot ar 
pārvades sistēmas operatora 
atzinumu, ir auditora 
ieinteresētības neesamība 
labvēlīga pārvades sistēmas 
operatora sertificēšanas atbilstības 
lēmuma nodrošināšanā. 
Vienlaikus neatkarīgam 
auditoram, kurš sniedz atzinumus 

14.22. informāciju par pārvades 
sistēmas operatora rīcībā esošajiem 
finanšu resursiem un to pietiekamību 
Elektroenerģijas tirgus likumā 
noteikto pārvades sistēmas operatora 
pienākumu veikšanai, tostarp esošo 
pārvades sistēmas aktīvu 
aizvietošanai un elektroenerģijas 
pārvades sistēmas attīstībai. Šajā 
apakšpunktā noteiktajai informācijai 
pievieno aprakstu, kā tiek novērtēti 
nepieciešamie finanšu resursi 
pārvades sistēmas operatora 
pienākumu veikšanai, kā arī 
dokumentus, kas pamato pārvades 
sistēmas operatora rīcībā esošo 
finanšu resursu pietiekamību, 
piemēram, pārvades sistēmas 
operatora darbības finansēšanas 
plānu, finanšu risku izvērtējumu.  
Pārvades sistēmas operators ne retāk 
kā reizi divos gados iesniedz 
neatkarīga auditora atzinumu par 
pārvades sistēmas operatora finanšu 
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izvērtējumu. Pārvades sistēmas 
operators iesniedz neatkarīga 
auditora atzinumu par pārvades 
sistēmas operatora finanšu risku 
izvērtējumu; 

 

tiesību normas mērķis un minēto 
auditora atzinumu nav nepieciešamības 
iesniegt atkārtoti.  
AS “Augstsprieguma tīkls” piedāvā  
papildināt noteikumu projekta 14.2 2. 
punktu ar pēdējo teikumu šādā 
redakcijā: 
“14.22. Ja pārvades sistēmas 
operatora funkciju izpildes 
ietekmējošie finanšu risku faktori nav 
mainījušies, pārvades sistēmas 
operators neatkarīga auditora 
atzinumu par pārvades sistēmas 
operatora finanšu risku izvērtējumu 
aizstāj ar pārvades sistēmas operatora 
apliecinājumu par to, ka pārvades 
sistēmas operatora funkciju izpildi 
ietekmējošie finanšu risku faktori ir 
tādi paši kā pēdējā regulatoram 
iesniegtajā neatkarīga auditora 
atzinumā par pārvades sistēmas 
operatora finanšu risku izvērtējumu;”. 

atšķirīgās uzņēmējdarbības 
nozarēs, ir augsts potenciāls risku 
identificēšanā, ar kuriem pārvades 
sistēmas operators līdz tam vēl nav 
saskāries. 

risku izvērtējumu. Gadījumā, ja 
pārvades sistēmas operatora funkciju 
izpildes ietekmējošie finanšu risku 
faktori kopš iepriekšējā gadā veiktā 
neatkarīga auditora atzinuma nav 
mainījušies, pārvades sistēmas 
operators neatkarīga auditora 
atzinumu par pārvades sistēmas 
operatora finanšu risku izvērtējumu 
aizstāj ar pārvades sistēmas operatora 
apliecinājumu par to, ka pārvades 
sistēmas operatora funkciju izpildi 
ietekmējošie finanšu risku faktori ir 
tādi paši kā pēdējā regulatoram 
iesniegtajā neatkarīga auditora 
atzinumā par pārvades sistēmas 
operatora finanšu risku izvērtējumu; 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.21. informāciju par pārvades 
sistēmas operatora rīcībā esošo 
personālu (darbinieku skaitu un 
kvalifikāciju) un tehniskajiem 
resursiem katra attiecīgā 
Elektroenerģijas tirgus likumā 
noteiktā pārvades sistēmas 
operatora pienākuma veikšanai. 
Ja kāda no Elektroenerģijas 
tirgus likumā noteiktā pārvades 
sistēmas operatora pienākuma 

AS “Augstsprieguma tīkls” 
 
AS “Augstsprieguma tīkls” ieskatā 
14.21.punkta ietvaros iesniedzamo 
informāciju var aizstāt ar pārvades 
sistēmas operatora (turpmāk – PSO) 
apliecinājumu par tā rīcībā esošo 
personāla un tehnisko resursu 
pietiekamību sekojošu apsvērumu dēļ: 
1) Uz PSO darbības stabilitāti un tā 
rīcībā esošajiem finanšu resursiem 

Nav ņemts vērā. 
 
Elektroenerģijas tirgus likuma 
11.1pants noteic, ka Regulators 
nosaka, kādi dokumenti un 
informācija ir jāiesniedz, lai 
apliecinātu šā panta otrās un trešās 
daļas prasību izpildi. Savukārt šā 
likuma 11.1panta otrā daļa noteic 
atbilstības sertificēšanai prasības, 
tostarp to, ka pārvades sistēmas 

14.21. informāciju par pārvades 
sistēmas operatora rīcībā esošo 
personālu (darbinieku skaitu un 
kvalifikāciju) un tehniskajiem 
resursiem katra attiecīgā 
Elektroenerģijas tirgus likumā 
noteiktā pārvades sistēmas operatora 
pienākuma veikšanai. Ja kāda no 
Elektroenerģijas tirgus likumā 
noteiktā pārvades sistēmas operatora 
pienākuma veikšanai pārvades 
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2. 

veikšanai pārvades sistēmas 
operators izmanto 
ārpakalpojumus, šajā 
apakšpunktā noteiktajai 
informācijai pārvades sistēmas 
operators pievieno 
ārpakalpojumu sarakstu, 
norādot pakalpojuma sniedzēju 
un pamatojot pakalpojuma 
sniedzēja izvēli; 

norāda publiski pieejamā PSO finanšu 
informācija; 
2) Regulatora 2020.gada 18.jūnija 
lēmums Nr.1/6 “Elektroenerģijas 
pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika” paredz 
elektroenerģijas pārvades sistēmas 
pakalpojumu tarifu (turpmāk – Tarifs) 
vērtēšanas procesā vērtēt PSO finanšu 
resursu pietiekamību, tai skaitā PSO 
personāla un tehnisko resursu 
izmaksas, kas parāda PSO rīcībā esošos 
resursus. AS “Augstsprieguma tīkls”  
ieskatā, Tarifu vērtēšanas procesā 
Regulatora iegūtā informācija pilnībā 
atspoguļo PSO personāla un tehniskos 
resursus un ļauj no tās Regulatoram gūt 
pārliecību par PSO atbilstību 
sertificēšanas prasībām. Līdz ar to PSO 
finanšu pietiekamību nodrošina 
Regulatora apstiprināto Tarifu 
piemērošana.  
Štatu sarakstu, darbinieku skaitu, 
kvalifikāciju, u.c. līdzīgu informāciju 
AS “Augstsprieguma tīkls”  ieskatā nav 
nepieciešams iesniegt atkārtoti, jo 
Regulators Tarifu vērtēšanas procesā 
jau ir guvis visu nepieciešamo 
informāciju par PSO rīcībā esošajiem 
resursiem, to skaitā personāla un 
tehniskajiem resursiem. Minētās 
informācijas un to apliecinošo 
dokumentu atkārtota iesniegšana 
Regulatoram rada administratīvo slogu 

operatora rīcībā ir personāls, 
tehniskie un finanšu resursi, lai 
nodrošinātu likumā noteikto 
pārvades sistēmas operatora 
pienākumu izpildi. Ņemot vērā 
minēto, likumdevējs pienākumu 
izvērtēt minētās prasības izpildi ir 
noteicis Regulatoram. Līdz ar to, 
Regulatora ieskatā, iesniedzamo 
informāciju aizstājot ar pārvades 
sistēmas operatora apliecinājumu, 
likumdevēja Regulatoram 
noteiktais izvērtēšanas pienākums 
pretēji likumā noteiktajam tiktu 
uzlikts AS “Augstsprieguma tīkls”  
valdei. 
Vienlaikus attiecībā uz 
administratīvā sloga samazināšanu  
Regulators vērš uzmanību uz 
noteikumu grozījumu projekta 
14.6punktu, kas paredz sniegt 
informāciju tikai par notikušajām 
izmaiņām. 
Savukārt attiecībā uz norādi par to, 
ka pārvades sistēmas operators 
Regulatoram izvērtēšanai 
nepieciešamo informāciju daļā 
iesniedz kā tarifu projekta 
izvērtēšanas informāciju, 
Regulators paskaidro, ka tarifu 
izvērtēšanas procesa un 
sertificēšanas izvērtēšanas procesa 
regularitāte ir atšķirīga. Piemēram, 
saskaņā ar spēkā esošo regulējumu 

sistēmas operators izmanto 
ārpakalpojumus, šajā apakšpunktā 
noteiktajai informācijai pārvades 
sistēmas operators pievieno 
ārpakalpojumu sarakstu, norādot 
pakalpojuma sniedzēju un pamatojot 
pakalpojuma sniedzēja izvēli; 
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AS “Augstsprieguma tīkls” un 
nesniedz Regulatoram izvērstākas 
iespējas vērtēt AS “Augstsprieguma 
tīkls”  situāciju; 
3) Elektroenerģijas tirgus likuma 
11.1panta otrās daļas 2.punkts noteic, 
ka PSO jānodrošina, ka tā rīcībā ir 
personāls, tehniskie un finanšu resursi, 
lai nodrošinātu Elektroenerģijas tirgus 
likumā noteikto PSO pienākumu 
izpildi. Minētais regulējums nenosaka 
konkrētu veidu, kādā PSO pierāda, ka 
tā rīcībā esošais personāls, tehniskie un 
finanšu resursi ir pietiekami, lai 
nodrošinātu Elektroenerģijas tirgus 
likumā noteikto PSO pienākumu 
izpildi. AS “Augstsprieguma tīkls”  
ieskatā PSO apliecinājums, ņemot vērā, 
ka Regulatora rīcībā jau ir detalizēta 
informācija par PSO personāla, 
tehniskajiem un finanšu resursiem, ir 
pietiekams pierādījums, lai izpildītu 
Elektroenerģijas tirgus likuma 
11.1panta otrās daļas 2.punkta prasības. 
AS “Augstsprieguma tīkls” piedāvātā 
redakcija: 
“4.21. apliecinājumu par pārvades 
sistēmas operatora rīcībā esošo 
personāla (darbinieku skaitu un 
kvalifikāciju) un tehnisko resursu 
pietiekamību katra attiecīgā 
Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā 
pārvades sistēmas operatora 
pienākuma veikšanai. Ja kāda no 

atbilstības sertificēšanas prasībām 
izvērtēšana ir ikgadējs process, 
savukārt šobrīd spēkā esošie tarifi 
ir apstiprināti līdz 2022.gada 
31.decembrim. Turklāt 
elektroenerģijas pārvades sistēmas 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika ir atvērta arī ilgākiem 
regulatīvajiem periodiem (diviem 
līdz pieciem gadiem). 
 



5 

 
 
 
Priekšsēdētāja p.i. 
padomes loceklis                                                                                                                                                                                                        I. Birziņš
                    
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

  

Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā 
pārvades sistēmas operatora 
pienākuma veikšanai pārvades 
sistēmas operators izmanto 
ārpakalpojumus, šajā apakšpunktā 
noteiktajam apliecinājumam pārvades 
sistēmas operators pievieno 
ārpakalpojumu sarakstu, norādot 
pakalpojuma sniedzēju un pamatojot 
pakalpojuma sniedzēja izvēli;”. 

III. Citi komentāri un priekšlikumi/precizējumi 


