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03.07.2019.  Nr.128 

  (prot. Nr.27, 2.p) 

Par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatora akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” 

atbilstību sertificēšanas prasībām 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 

29.martā saņēma akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003575567, juridiskā adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 (turpmāk – 

AS „Augstsprieguma tīkls”), 2019.gada 28.marta iesniegumu Nr.2.5/2019/1268 ar 

AS „Augstsprieguma tīkls” ziņojumu par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora 

atbilstību sertificēšanas prasībām 2018.gadā un tam pievienotos dokumentus un informāciju 

(turpmāk – 1.iesniegums). 

Ar 2019.gada 24.aprīļa vēstuli Nr.1-2.89/1275 Regulators pieprasīja no 

AS „Augstsprieguma tīkls” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

64.panta otro daļu pagarināja administratīvā akta par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatora (turpmāk – pārvades sistēmas operators) atbilstību sertificēšanas prasībām izdošanas 

termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no AS „Augstsprieguma tīkls” 1.iesnieguma 

saņemšanas dienas, tātad līdz 2019.gada 29.jūlijam. Regulatora pieprasīto informāciju 

AS „Augstsprieguma tīkls” iesniedza ar 2019.gada 14.maija vēstuli Nr.2.5/2019/1731 (turpmāk 

– 2.iesniegums). 

2019.gada 28.martā Regulators saņēma akciju sabiedrības „Latvijas elektriskie tīkli”, 

vienotais reģistrācijas numurs: 40103379313, juridiskā adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-

1073 (turpmāk – AS „Latvijas elektriskie tīkli”), 2019.gada 28.marta iesniegumu Nr.20SV00-

08/44 par ziņojuma iesniegšanu un elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbilstību neatkarības 

prasībām un atbilstības programmas izpildi 2018.gadā (turpmāk – 3.iesniegums). 

Ar 2019.gada 23.aprīļa vēstuli Nr.1-2.89/1264 Regulators pieprasīja no AS „Latvijas 

elektriskie tīkli” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro 

daļu pagarināja administratīvā akta par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka neatkarības 

nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību izdošanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem 

mēnešiem no AS „Latvijas elektriskie tīkli” 3.iesnieguma saņemšanas dienas, tātad līdz 

2019.gada 28.jūlijam. Regulatora pieprasīto informāciju AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

iesniedza ar 2019.gada 13.maija vēstuli Nr.200SV00-08/56 (turpmāk – 4.iesniegums) un 

2019.gada 10.jūnija elektronisko sūtījumu (5.iesniegums). 
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Regulators konstatē  

1. Ar Regulatora 2013.gada 30.janvāra lēmumu Nr.18 „Par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatora sertificēšanu” (turpmāk – Sertificēšanas lēmums) Regulators sertificēja un 

apstiprināja AS „Augstsprieguma tīkls” kā neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru ar 

nosacījumiem, tostarp AS „Augstsprieguma tīkls” pienākumu ne retāk kā reizi divos gados 

pārskatīt ar akciju sabiedrību „Latvenergo”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, 

juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk – AS „Latvenergo”), 

noslēgtos līgumus par ārpakalpojumu sniegšanu, organizējot iepirkuma procedūru, 

piedaloties ārpakalpojumu pirkšanā, pamatojoties uz tirgus principiem, vai pārliecinoties, 

ka AS „Latvenergo” turpina būt konkrētā ārpakalpojuma vienīgais tehniski iespējamais 

sniedzējs Latvijas teritorijā1. 

2. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmito daļu pārvades sistēmas 

operators katru gadu Regulatora noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par pārvades sistēmas 

operatora atbilstību sertificēšanas prasībām, savukārt elektroenerģijas sistēmas īpašnieks 

katru gadu Regulatora noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par elektroenerģijas sistēmas 

īpašnieka spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma 21.2panta. 

Regulators pēc šo ziņojumu izvērtēšanas var lemt par nepieciešamību sertificēt pārvades 

sistēmas operatoru saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta pirmās daļas 

2.punktu. 

3. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta ceturto daļu pārvades sistēmas operators 

katru gadu iesniedz Regulatoram tā noteiktajā kārtībā ziņojumu par savu atbilstību pārvades 

sistēmas operatora neatkarības prasībām. Regulators pēc ziņojuma izvērtēšanas sniedz 

atzinumu par neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību, ja nepieciešams, 

Regulators lemj par nepieciešamību sertificēt pārvades sistēmas operatoru saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta pirmās daļas 2.punktu. 

4. AS „Augstsprieguma tīkls” saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmito 

daļu, 12.panta ceturto daļu un Regulatora 2011.gada 23.novembra lēmuma 

Nr.1/29 „Noteikumi par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu” (turpmāk – Noteikumi 

par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu) 9.punktu ar 1.iesniegumu iesniedza 

Regulatoram AS „Augstsprieguma tīkls” ziņojumu par pārvades sistēmas operatora 

atbilstību sertificēšanas prasībām 2018.gadā (turpmāk – Ziņojums), kā arī ar 1. un 

2.iesniegumu iesniedza Ziņojumu pamatojošos dokumentus un informāciju atbilstoši 

Noteikumu par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu 2., 3., 4., 5. un 6.punktā 

noteiktajam.  

5. AS „Latvijas elektriskie tīkli” saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmito 

daļu, 21.1panta trešo daļu un Noteikumu par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu 

10. un 11.punktu ar 3. un 4.iesniegumu iesniedza Regulatoram ziņojumu par sistēmas 

īpašnieka spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma 21.2panta, un 

par sistēmas īpašnieka atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi 

2018.gadā, kā arī to pamatojošos dokumentus un informāciju atbilstoši Noteikumu par 

pārvades sistēmas operatora sertificēšanu 7. un 8.punktā noteiktajam. AS „Latvijas 

elektriskie tīkli” apliecina, ka tā spēj sniegt AS „Augstsprieguma tīkls” tās pienākumu 

veikšanai nepieciešamo informāciju un neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju 

citām vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta struktūrām, finansēt ieguldījumus 

pārvades sistēmā un nodrošināt finansējumu pārvades sistēmas darbībai un attīstībai. 

6. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta otro daļu pārvades sistēmas operators 

atbilst sertificēšanas prasībām, ja ir izpildījis šādus nosacījumus: 

                                                 
1 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 30.janvāra lēmuma Nr.18 „Par elektroenerģijas 

pārvades sistēmas operatora sertificēšanu” lemjošās daļas 1.3.apakšpunkts.  

http://likumi.lv/doc.php?id=108834#p12
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6.1. ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otrajā daļā noteiktās neatkarības 

prasības; 

6.2. tā rīcībā ir personāls, tehniskie un finanšu resursi, lai nodrošinātu Elektroenerģijas 

tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildi; 

6.3. ir izstrādājis un ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma 15.1pantā noteikto pārvades 

sistēmas attīstības 10 gadu plānu; 

6.4. veic Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.714/2009 par nosacījumiem 

attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas 

Nr.1228/2003 atcelšanu (turpmāk – Regula Nr.714/2009) pārvades sistēmas 

operatoram noteiktos pienākumus. 

7. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta trešo daļu pārvades sistēmas operators 

iesniedz Regulatoram elektroenerģijas sistēmas īpašnieka apliecinājumu par 

elektroenerģijas sistēmas īpašnieka spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas 

tirgus likuma 21.2panta. 

8. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otro daļu pārvades sistēmas operatora 

neatkarība tiek nodrošināta, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: 

8.1. pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētājs nevar tiešā vai netiešā veidā būt 

elektroenerģijas sistēmas īpašnieka kapitāla daļu turētājs vai tādu komersantu 

kapitāla daļu turētājs, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales 

darbības (12.panta otrās daļas 1.punkts); 

8.2. persona, kas ieceļ pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļus, nevar 

tiešā vai netiešā veidā iecelt elektroenerģijas sistēmas īpašnieka padomes vai valdes 

locekļus vai tāda komersanta padomes vai valdes locekļus, kurš veic elektroenerģijas 

ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības (12.panta otrās daļas 2.punkts); 

8.3. viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt pārvades sistēmas operatora 

padomes vai valdes locekļa amatu un padomes vai valdes locekļa amatu 

kapitālsabiedrībā, kas veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības vai sadales 

darbības (12.panta otrās daļas 3.punkts). 

9. Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta otrās daļas 1.punktā un 12.panta otrajā daļā 

noteikto prasību izpildi AS „Augstsprieguma tīkls” ir apliecinājusi ar šādiem dokumentiem 

un informāciju (Ziņojuma 2.1., 2.2. un 2.3.punkts): 

9.1. Finanšu ministrijas 2019.gada 30.janvāra vēstule Nr.8-10/1-2/457, ar kuru tā 

apliecina, ka Finanšu ministrija kā pārvades sistēmas operatora AS „Augstsprieguma 

tīkls” kapitāla daļu turētāja: ne tiešā, ne netiešā veidā nav elektroenerģijas sistēmas 

īpašnieka AS „Latvijas elektriskie tīkli” kapitāla daļu turētāja, kā arī tādu komersantu 

kapitālu daļu turētāja, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales 

darbības; tiešā vai netiešā veidā nevar iecelt elektroenerģijas sistēmas īpašnieka AS 

„Latvijas elektriskie tīkli” padomes vai valdes locekļus, kā arī jebkuru tādu 

komersantu padomes vai valdes locekļus, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, 

tirdzniecības un sadales darbības (Ziņojuma 1.pielikums); 

9.2. AS „Augstsprieguma tīkls” 2018.gada 11.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces 

protokola Nr.2 (1.§ „Par AS „Augstsprieguma tīkls” pamatkapitāla palielināšanu, 

statūtu grozījumiem, līdzdalības palielināšanu akciju sabiedrībā „Conexus Baltic 

Grid””) izraksts (Ziņojuma 2.pielikums); 

9.3. AS „Augstsprieguma tīkls” statūti (Ziņojuma 3.pielikums); 

9.4. AS „Augstsprieguma tīkls” valdes 2018.gada 24.janvāra lēmums Nr.15/5 un 

2018.gada 28.novembra lēmums Nr.201/52/2018 par izmaiņām 

http://likumi.lv/doc.php?id=108834#p12
http://likumi.lv/doc.php?id=108834#p15.1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0015:01:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1228:20061201:LV:HTML
http://likumi.lv/doc.php?id=108834#p21.2
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AS „Augstsprieguma tīkls” organizatoriskajā struktūrā (Ziņojuma 5. un 

6.pielikums);  

9.5. AS „Augstsprieguma tīkls” padomes 2016.gada 10.novembra sēdes lēmums 

Nr.1/2 „Par AS „Augstsprieguma tīkls” Padomes nolikuma apstiprināšanu” ar 

pievienoto AS  „Augstsprieguma tīkls” padomes nolikumu (iesniegts iepriekšējā 

sertificēšanas  vērtēšanas periodā – 2017.gadā); 

9.6. AS „Augstsprieguma tīkls” 2016.gada 2.maijā izdota pilnvara Nr.50VL00-07/40, kas 

nosaka AS „Augstsprieguma tīkls” valdes locekļu pārstāvības tiesības (iesniegta 

iepriekšējā sertificēšanas vērtēšanas periodā – 2017.gadā); 

9.7. pilnvarojuma līgumi par AS „Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētāja un valdes 

locekļu pienākumu izpildi (iesniegti iepriekšējā sertificēšanas vērtēšanas periodā – 

2017.gadā); 

9.8. pilnvarojuma līgumi par AS „Augstsprieguma tīkls” padomes priekšsēdētāja un 

padomes locekļu pienākumu izpildi (iesniegti iepriekšējā sertificēšanas vērtēšanas 

periodā – 2017. un 2018.gadā). 

10. Attiecībā uz Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta otrās daļas 2.punktā noteikto prasību 

izpildi AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegusi izvērstu skaidrojumu par to, ka 

AS „Augstsprieguma tīkls” rīcībā esošais personāls, tehniskie un finanšu resursi nodrošina 

Elektroenerģijas tirgus likumā un Regulā Nr.714/2009 minēto pārvades sistēmas operatora 

pienākumu izpildi (Ziņojuma 3.1. un 3.2.punkts). AS „Augstsprieguma tīkls” ir: 

10.1. aktualizējusi informāciju par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošo personālu, 

tehniskajiem resursiem un pārvades sistēmas operatora pienākumu veikšanai 

izmantoto ārpakalpojumu sarakstu, ko apliecina: 

10.1.1. informācija par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošo personālu (Ziņojuma 

3.1.punkta daļa, 4.pielikums); 

10.1.2. AS „Augstsprieguma tīkls” organizatoriskā struktūra (Ziņojuma 3.1.punkta 

1.daļa, 5. un 6.pielikums); 

10.1.3. informācija par AS „Augstsprieguma tīkls” Elektroenerģijas tirgus likumā 

noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajiem personāla, tehniskajiem un 

finanšu resursiem 2018.gadā (Ziņojuma 3.1.punkta 2.daļa, 7.pielikums);  

10.1.4. saraksts ar AS „Augstsprieguma tīkls” 2018.gadā noslēgtajiem līgumiem, 

vienošanām, vispārējām vienošanām un pārjaunojuma līgumiem 

Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora 

pienākumu veikšanai un ar to saistītajām funkcijām (Ziņojuma 3.1.punkta 

3.daļa, 8.pielikums); 

10.1.5. informācija par pārvades sistēmas operatora izmantotajiem ārpakalpojumiem 

Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora 

pienākumu veikšanai un ārpakalpojumu saraksts, kurā norādīti ārpakalpojumu 

sniedzēji un pamatota ārpakalpojumu sniedzēju izvēle (Ziņojuma 3.1.punkta 

3.daļa); 

10.2. aktualizējusi informāciju par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošajiem finanšu 

resursiem un to pietiekamību Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades 

sistēmas operatora pienākumu veikšanai, apliecinot, ka AS „Augstsprieguma tīkls” 

ir nodrošināta ar nepieciešamajiem finanšu resursiem pārvades sistēmas operatoram 

noteikto pienākumu veikšanai. AS „Augstsprieguma tīkls” no jauna ir iesniegusi 

šādus dokumentus un informāciju: 
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10.2.1. informācija par AS „Augstsprieguma tīkls” apgrozījumu, pašu kapitālu un 

naudas plūsmu, kontu esamību un to atlikumiem uz 2018.gada 31.decembri, 

termiņnoguldījumiem (Ziņojuma 3.2.punkta 1.daļa, 9.–15.pielikums); 

10.2.2. informācija, ka saskaņā ar Sertificēšanas lēmumu, ievērojot Elektroenerģijas 

tirgus likuma 13.panta sestajā daļā noteikto, AS „Augstsprieguma tīkls” no 

2015.gada 1.janvāra nodrošina tīklu uzturēšanas, apkalpošanas, attīstības un 

būvniecības funkcijas. AS „Latvijas elektriskie tīkli” pilda Elektroenerģijas 

tirgus likumā paredzētos elektroenerģijas sistēmas īpašnieka uzdevumus, un tai 

ir nodota īpašumā pārvades sistēma un lietošanā nekustamais īpašums 

(Ziņojuma 3.2.punkta 2. daļa); 

10.2.3. AS „Augstsprieguma tīkls” Finanšu vadības plāns 2018.–2027.gadam 

(Ziņojuma 3.2.punkta 3.daļa, 16.pielikums); 

10.2.4.  sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PricewaterhouseCoopers” 2019.gada 

28.marta neatkarīga revidenta ziņojums par AS „Augstsprieguma tīkls” finanšu 

risku izvērtējumu; (*)2; 

10.3. aktualizējusi informāciju par tās komerciālās informācijas konfidencialitātes 

nodrošināšanu, kuru pārvades sistēmas operators, pildot savus pienākumus, ir 

saņēmis no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus 

dalībniekiem, iesniedzot šādus dokumentus un informāciju: 

10.3.1. AS „Augstsprieguma tīkls” 2018.gada 28.marta apliecinājums, ka 

AS „Augstsprieguma tīkls” atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 11.panta 

trešajai daļai nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tā, 

pildot savus pienākumus, ir saņēmusi no elektroenerģijas sistēmas 

dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem (Ziņojuma 3.3.punkts, 

18.pielikums); 

10.3.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PricewaterhouseCoopers Information 

Technology Services” 2019.gada 10.maija neatkarīga revidenta ziņojums par 

AS „Augstsprieguma tīkls” atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.panta 

trešajā daļā noteiktajām prasībām; (*)3 (2.iesniegums); 

10.3.3. informācija par AS „Augstsprieguma tīkls” informācijas tehnoloģiju un 

telekomunikāciju programmatūras, pakalpojumu, iekārtu un infrastruktūras 

iepirkuma vai nomas apjomu (Ziņojuma 3.3.punkts, 19.pielikums); 

10.3.4. ziņojums par AS „Augstsprieguma tīkls” 2018.gadā veiktajiem pasākumiem 

informācijas konfidencialitātes nodrošināšanā ar pasākumu plānu 2019.gadā 

(Ziņojuma 3.3.punkts, 20.pielikums); 

10.4. apliecinājusi, ka AS „Augstsprieguma tīkls” nodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu 

attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus 

dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, iesniedzot 

šādus dokumentus un informāciju: 

10.4.1. AS „Augstsprieguma tīkls” 2019.gada 28.marta apliecinājums, ka 

AS „Augstsprieguma tīkls” kā pārvades sistēmas operators atbilstoši 

Elektroenerģijas tirgus likuma 13.panta pirmajai daļai nodrošina taisnīgu un 

vienlīdzīgu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un 

elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un 

tiesiskajiem apstākļiem, un apraksts par darbībām, ko AS „Augstsprieguma 

                                                 
2 (*) – satur ierobežotas pieejamības informāciju 
3 (*) – satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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tīkls” veic, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi (Ziņojuma 3.4.punkta 1. un 

2.daļa, 21.pielikums); 

10.4.2. informācija par AS „Augstsprieguma tīkls” izstrādātajiem tipveida līgumu 

paraugiem, kas tiek slēgti ar elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un 

elektroenerģijas tirgus dalībniekiem un publicēti AS „Augstsprieguma tīkls” 

tīmekļvietnē (Ziņojuma 3.4.punkta 3.daļa). 

11. Regulators ar 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.90 „Par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatora atbilstību sertificēšanas prasībām” nolēma: 

11.1. uzdot AS „Augstsprieguma tīkls” līdz 2019.gada 1.aprīlim veikt atbilstošus 

pasākumus, lai AS „Augstsprieguma tīkls” veiktu visu pārvades sistēmas aktīvu 

attīstības, uzturēšanas, remontu un apkalpošanas darbus, kā arī jaunbūvju darbus vai 

atjaunošanas darbus, balstoties uz līdzvērtīgiem nosacījumiem, kādi ir noteikti 

attiecībā uz tādiem pārvades sistēmas aktīviem, kas atrodas AS „Latvijas elektriskie 

tīkli” īpašumā;  

11.2. atzīt, ka AS „Augstsprieguma tīkls” atbilst visām sertificēšanas prasībām, tiklīdz 

AS „Augstsprieguma tīkls” izpilda šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteikto 

pienākumu. 

12. AS  „Augstsprieguma tīkls” ir iesniegusi informāciju par pārvades sistēmas pamatlīdzekļu 

uzturēšanai, apkalpošanai, attīstībai un citu ar to saistīto funkciju veikšanai noslēgtajiem 

līgumiem, vispārīgajām vienošanām un pārjaunojuma līgumiem, informāciju par 

strukturālajām izmaiņām. Regulatora 2018.gada 26.jūlija lēmuma Nr.90 „Par 

elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām” lemjošās 

daļas 1.punktā minēto nosacījumu izpildi AS „Augstsprieguma tīkls” ir apliecinājusi ar 

šādiem dokumentiem un informāciju (Ziņojuma 53.–56.lpp., 24., 25., 26., 27. un 

28.pielikums): 

12.1. 2018.gada 26.jūlija līgums starp AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Latvijas 

elektriskie tīkli” par kapitālieguldījumu projekta īstenošanu biroja ēkā Dārzciema 

ielā 86, Rīgā (turpmāk – Biroja ēka), (*)4; 

12.2. 2018.gada 28.decembra vienošanās starp AS „Augstsprieguma tīkls” un 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” par grozījumu veikšanu 2014.gada 30.decembra 

Pārvades sistēmas aktīvu nomas līgumā, (*)5; 

12.3. saraksts ar AS „Augstsprieguma tīkls” noslēgtajiem pārjaunojuma līgumiem par 

pakalpojumiem un preču piegādi, kas saistīti ar AS „Augstsprieguma tīkls” 

komercdarbībai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu, 

jaunbūvju vai atjaunošanas darbiem (Ziņojuma 26.pielikums); 

12.4. AS „Augstsprieguma tīkls” Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļas nolikums 

un kārtība Nr.K-1-197 „Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas kārtība AST 

objektos” (Ziņojuma 27. un 28.pielikums). 

13. 2018.gada 18.decembrī AS „Latvenergo” valde pieņēma lēmumu „Par pārvades sistēmas 

aktīvu infrastruktūrai piesaistītā (iznomātā) nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, 

uzturēšanas un administrēšanas darbību nodošanu AS „Augstsprieguma tīkls” ar 2019.gada 

1.februāri”, tai skaitā par apsaimniekošanas, uzturēšanas un citu pakalpojumu līgumu 

pilnīgu vai daļēju pārjaunošanu, tādējādi AS „Latvenergo” vietā pilnā apjomā vai daļējā 

apjomā iestāsies un turpmākās līgumsaistības pildīs AS „Augstsprieguma tīkls”. 2019.gada 

16.janvārī AS „Latvijas elektriskie tīkli” valde pieņēma lēmumu Nr.8/2 „Par grozījumiem 

                                                 
4 (*) – satur ierobežotas pieejamības informāciju 
5 (*) – satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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2011.gada 1.aprīlī noslēgtajā Nomas līgumā Nr.200000/11-27”, no 2019.gada 1.februāra 

izbeidzot AS „Latvenergo” sniegtos nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un 

administrēšanas pakalpojumus (4.iesniegums). 2019.gada 31.janvārī starp AS „Latvijas 

elektriskie tīkli” un AS „Latvenergo” noslēgta vienošanās par grozījumiem minētajā nomas 

līgumā. 

14. Saistībā ar Noteikumu par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu 4.punktā noteikto 

AS „Augstsprieguma tīkls” ir iesniegusi 2019.gada 28.marta apliecinājumu par to, ka 

AS „Augstsprieguma tīkls” kā pārvades sistēmas operators pati nodrošina šādus 

pakalpojumus vai nodrošina, ka šādi pakalpojumi netiek pirkti no komersantiem, kas veic 

elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbības, un to saistītajiem komersantiem: 

biznesa plānošanas un analīzes pakalpojums, risku vadības un apdrošināšanas pakalpojums, 

juridiskā nodrošinājuma pakalpojums, regulācijas jautājumu koordinācijas pakalpojums, 

finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojums (Ziņojuma 4.punkts, 

22.pielikums). 

15. Saistībā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta otrās daļas 3.punktā noteiktajām 

sertificēšanas prasībām AS „Augstsprieguma tīkls” ir pildījusi ar Regulatora 2017.gada 

6.septembra lēmumu Nr.102 „Par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu” 

apstiprināto pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu, to apliecinot ar atskaiti par pārvades 

sistēmas attīstības plāna izpildi 2018.gadā. Regulators ar 2018.gada 28.septembra lēmumu 

Nr.111 „Par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu” apstiprināja pārvades 

sistēmas attīstības 10 gadu plānu laika periodam no 2019.gada līdz 2028.gadam (Ziņojuma 

5.punkts).  

16. AS „Augstsprieguma tīkls” ir aktualizējusi informāciju saistībā ar Noteikumu par pārvades 

sistēmas operatora sertificēšanu 6.punktu, lai apliecinātu atbilstību Elektroenerģijas tirgus 

likuma 11.1panta otrās daļas 4.punktā noteiktajai sertificēšanas prasībai attiecībā uz Regulā 

Nr.714/2009 noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildi (Ziņojuma 6.punkta 

1.–7.daļa, 23.pielikums).  

17. Ievērojot Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.3.apakšpunktu, AS „Augstsprieguma 

tīkls” ir iesniegusi pārskatu par līgumiem, kas noslēgti par ārpakalpojumu sniegšanu, un 

ārpakalpojuma izvēles pamatojumu. (*)6 Ievērojot normatīvajos aktos noteikto atbildību par 

nepārtrauktu pārvades sistēmas operatora funkciju izpildi, AS „Augstsprieguma tīkls” 

apliecina izvēlēto ārpakalpojuma sniedzēju un noslēgto vienošanos atbilstību spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām (Ziņojuma 3.1.punkta 3.daļa, 7.pielikums). 

18. AS „Augstsprieguma tīkls” pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes 2019.gada 3.jūlija 

sēdē apliecināja, ka AS „Augstsprieguma tīkls” ir izpildījusi Elektroenerģijas tirgus likumā 

noteiktās prasības. 

Regulators secina 

1. AS „Augstsprieguma tīkls” ir ievērojusi Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otrajā daļā 

noteiktās prasības pārvades sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai: 

1.1. AS „Augstsprieguma tīkls” kapitāla daļu turētājs nav ne tiešā, ne netiešā veidā 

AS  „Latvijas elektriskie tīkli” kapitāla daļu turētājs vai tādu komersantu kapitāla daļu 

turētājs, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības vai 

dabasgāzes ražošanas un tirdzniecības darbības; 

1.2. persona, kas ieceļ AS „Augstsprieguma tīkls” padomes vai valdes locekļus, nevar ne 

tiešā, ne netiešā veidā iecelt AS „Latvijas elektriskie tīkli” padomes vai valdes locekļus 
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vai tāda komersanta padomes vai valdes locekļus, kurš veic elektroenerģijas ražošanas, 

tirdzniecības un sadales darbības vai dabasgāzes ražošanas un tirdzniecības darbības; 

1.3. viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt AS „Augstsprieguma tīkls” padomes 

vai valdes locekļa amatu un padomes vai valdes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kas 

veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības vai dabasgāzes 

ražošanas un tirdzniecības darbības. 

2. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka 

AS „Augstsprieguma tīkls” rīcībā esošais personāls, tehniskie un finanšu resursi nav 

pietiekami, lai nodrošinātu Elektroenerģijas tirgus likumā un Regulā Nr.714/2009 noteikto 

pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildi.  

3. Regulatora rīcībā esošie dokumenti un informācija liecina, ka AS „Augstsprieguma tīkls” 

veic visu pārvades sistēmas aktīvu attīstības, uzturēšanas, remontu un apkalpošanas darbus, 

kā arī jaunbūvju darbus vai atjaunošanas darbus, balstoties uz līdzvērtīgiem nosacījumiem, 

kādi ir noteikti attiecībā uz tādiem pārvades sistēmas aktīviem, kas atrodas AS „Latvijas 

elektriskie tīkli” īpašumā. Līdz ar to Regulatoram ir pamats secināt, ka 

AS „Augstsprieguma tīkls” ir izpildījusi Regulatora 2018.gada 26.jūlija lēmuma Nr.90 „Par 

elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām” lemjošās 

daļas 1.punktā noteikto pienākumu. 

4. AS „Augstsprieguma tīkls” ir pārskatījusi ar AS „Latvenergo” noslēgtos līgumus par 

ārpakalpojumu sniegšanu un informējusi par ārpakalpojumu sniedzēju izvēles pamatojumu. 

Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka 

līgumu par ārpakalpojumu sniegšanu noslēgšana ar AS „Latvenergo” nav pamatota.  

5. Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi ir apstiprināti tādā apmērā, lai pārvades sistēmas 

lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotās AS „Augstsprieguma tīkls” 

izmaksas un nodrošinātu šā sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti, ieskaitot atlīdzību 

AS  „Latvijas elektriskie tīkli”, kas nodrošina pienācīgu atdevi no pārvades sistēmas un no 

jauniem ieguldījumiem tajā. AS „Augstsprieguma tīkls” finanšu plāns un tarifu izpilde 

liecina, ka izvērtējamajā laika periodā AS „Augstsprieguma tīkls” rīcībā ir pietiekami 

finanšu resursi Elektroenerģijas tirgus likumā un Regulā Nr.714/2009 noteikto pārvades 

sistēmas operatora pienākumu veikšanai, tostarp esošo pārvades sistēmas aktīvu 

aizvietošanai un pārvades sistēmas attīstībai, un spējai nodrošināt komerciālās informācijas 

konfidencialitāti. 

6. Ņemot vērā, ka AS „Augstsprieguma tīkls” ir izstrādājusi un Regulators ir apstiprinājis 

pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu un Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi 

dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Augstsprieguma tīkls” neievēro pārvades 

sistēmas attīstības 10 gadu plānu, Regulators secina, ka AS „Augstsprieguma tīkls” atbilst 

Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta otrās daļas 3.punktā noteiktajai pārvades sistēmas 

operatora sertificēšanas prasībai.  

7. AS „Augstsprieguma tīkls” atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta otrās daļas 

4.punktā noteiktajai pārvades sistēmas operatora sertificēšanas prasībai. Regulators ir 

pārliecinājies, ka AS „Augstsprieguma tīkls” pilda Regulas Nr.714/2009 4., 11., 12., 14., 

15. un 16.pantā, kā arī tās 1.pielikumā noteiktos pārvades sistēmas operatora pienākumus. 

8. Regulators ar 2019.gada 3.jūlija lēmumu Nr.127 „Par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka 

akciju sabiedrības „Latvijas elektriskie tīkli” neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu 

pietiekamību” apstiprināja, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” veiktie pasākumi neatkarības 

nodrošināšanai ir pietiekami. AS „Latvijas elektriskie tīkli” ir apliecinājusi, ka tā spēj 

ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma 21.2panta.  



 

9 

Saskaņā ar Regulatora 2011.gada 23.novembra lēmumu Nr.1/29 „Noteikumi par pārvades 

sistēmas operatora sertificēšanu”, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta 

desmito daļu un 12.panta ceturto daļu, likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 

9.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 65.panta trešo daļu, 

 

padome nolemj: 

 

1. AS „Augstsprieguma tīkls” veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami; 

2. AS „Augstsprieguma tīkls” atbilst sertificēšanas prasībām. 

Ja Regulators konstatē, ka AS „Augstsprieguma tīkls” neatbilst Elektroenerģijas tirgus 

likumā noteiktajām sertificēšanas prasībām, tostarp, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” nespēj 

ievērot tai Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās saistības, Regulators var lemt par 

nepieciešamību sertificēt pārvades sistēmas operatoru un atcelt šo administratīvo aktu. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo 

aktu. 

Priekšsēdētāja 

p.i. 

padomes loceklis 

R. Irkļa 

 

I. Birziņš 

 


