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Uz  Nr.  

  

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija 

Ūnijas iela 45 

Rīga, LV-1039 

 

Par nepieciešamajiem grozījumiem Tīkla kodeksā 

 

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – AST) ir iepazinusies ar 

2023.gada 26.janvāra Konsultācijas dokumentu "Par grozījumiem Tīkla kodeksā 

elektroenerģijas nozarē" (turpmāk – Konsultāciju dokuments) un saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likuma 4.panta otro daļu lūdz Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisiju izdarīt papildu grozījumus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" 

(turpmāk – Tīkla kodekss) atbilstoši 2022.gada 4.augustā Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) vēstulē Nr.2.5/2022/2626 izklāstītajam 

attiecībā uz Tīkla kodeksa 8.pielikumu. 

Tīkla kodeksa 8.pielikuma 5.punkts noteic, ka "ja rezervju nodrošināšanas vienība 

pieslēgta sadales sistēmai, pārvades sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt sadales 

sistēmas operatoram regulēšanas pakalpojuma pieteikuma izvērtēšanai nepieciešamo 

informāciju. Sadales sistēmas operators pieprasīto informāciju sniedz pārvades 

sistēmas operatora noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no 

pārvades sistēmas operatora pieprasījuma saņemšanas.". 

AST ir vairākkārt saņēmis AS "Sadales tīkls" sniegtu skaidrojumu, ka Tīkla kodeksa 

8.pielikuma 5.punktā minētajā termiņā nav iespējams nodrošināt nepieciešamās 

informācijas sagatavošanu un iesniegšanu AST. Ņemot vērā minēto, Tīkla kodeksa 

8.pielikuma 5.punktā būtu jānosaka tāds termiņš, kuru AS "Sadales tīkls" faktiski spētu 

ievērot un sniegt AST nepieciešamo informāciju. Šis termiņš AST ir būtisks, jo AST 

pienākums, saskaņā ar Tīkla kodeksa 8.pielikumā noteiktajiem termiņiem, veikt 

rezervju nodrošināšanas vienības izvērtēšanu un sniegt informāciju par tās rezultātiem. 

Proti, ja AST laikus nesaņem no sadales sistēmas operatora tai nepieciešamo 

informāciju, AST nevar izpildīt Tīkla kodeksā noteiktās prasības noteiktajos termiņos. 

Lai AST varētu izpildīt Tīkla kodeksā viņai noteiktās prasības noteiktajos termiņos, 

kā arī lai precizētu no sadales sistēmas operatora saņēmās informācijas apjomu, AST 

lūdz izdarīt šādus grozījumus Tīkla kodeksā: 

1. Izteikt 8.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā: 
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"5.  Ja rezervju nodrošināšanas vienība pieslēgta sadales sistēmai, pārvades 

sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt sadales sistēmas operatoram regulēšanas 

pakalpojuma pieteikuma un pārbaužu izvērtēšanai nepieciešamo informāciju. 

Sadales sistēmas operators pieprasīto informāciju sniedz pārvades sistēmas 

operatora noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pārvades 

sistēmas operatora pieprasījuma saņemšanas. 

 

2. Izteikt 8.pielikuma 7.punktu šādā redakcijā: 

 

"7. Par rezervju nodrošināšanas vienības pārbaudes rezultātiem pārvades sistēmas 

operators informē regulēšanas pakalpojuma sniedzēju 10 darba dienu laikā pēc 

pārbaudes veikšanas. Ja rezervju nodrošināšanas vienība pieslēgta sadales sistēmai, 

pārvades sistēmas operators informē regulēšanas pakalpojuma sniedzēju par 

pārbaudes rezultātiem 10 darba dienu laikā pēc tam, kad ir pabeigta pārbaude un no 

sadales sistēmas operatora ir saņemta šā pielikuma 5.punktā pieprasītā informācija.". 

AST lūdz precizēt informāciju Konsultāciju dokumenta 1.17.punkta tabulā, 0,5s 

vienībai sadaļā "Mērmaiņi" norādot **** un atšifrējumā pievienojot šādu skaidrojumu: 

"**** “s” klase attiecas tikai uz stāvmaiņiem vai kombinēto mērmaiņu strāvas 

tinumiem, spriegummaiņiem jāatbilst 0,5 klasei.". 

AST atkārtoti vērš Regulatora uzmanību uz Tīkla kodeksa 12.pielikuma regulējumu 

un norāda, ka AST ieskatā šo pielikumu būtu nepieciešams papildināt ar normām, kas 

detalizētāk nosaka norēķinu kārtību. Šobrīd kontrolēta dispečervadībā noteiktā kārtība 

nosaka maksu elektroenerģijai ne lielāku kā elektroenerģijas biržas nākamās dienas 

elektroenerģijas tirgus cena attiecīgajā tirdzniecības intervālā. Aktivizējot tirgus 

dalībnieka ģenerāciju, PSO noteiktā maksa var būt nepietiekama ģenerācijas 

pašizmaksas segšanai, jo aktivizētā ģenerācija uz doto brīdi var nebūt tirgū dēļ 

nepievilcīgajām tirgus cenām. Attiecīgi, lai motivētu tirgus dalībniekus iesaistīties ar 

savām ģenerācijas iekārtām kontrolētās dispečervadības īstenošanas laikā, būtu 

nepieciešams pārskatīt maksas par elektroenerģijas veidošanās principus tādā veidā, lai 

tirgus dalībnieks varētu atgūt vismaz ģenerācijas pašizmaksas. 
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