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Par konsultāciju dokumentu
AS “Sadales tīkls” ir izvērtējusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 24.oktobrī publicēto konsultāciju dokumentu par grozījumiem Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 “Tīkla kodekss
elektroenerģijas nozarē” (turpmāk – Tīkla kodekss) un sniedz savus priekšlikumus grozījumu
precizēšanai un papildināšanai.
1)
Par sistēmas dalībnieku informēšanu
Saskaņā ar konsultāciju dokumentu, paredzēts precizēt Tīkla kodeksa 13.punktu, kurā
noteikta kārtība sistēmas dalībnieku informēšanai par elektroiekārtas pārbaudēm, kas var
nelabvēlīgi ietekmēt sistēmas dalībnieku elektroiekārtas. AS “Sadales tīkls” lūdz precizēt
konsultāciju dokumentā piedāvāto Tīkla kodeksa 13.punkta redakciju, jo piedāvātā redakcija
nenodrošina galveno mērķi – ikvienam sistēmas dalībniekam būt informētam par plānoto
pārbaudi, lai vajadzības gadījumā veiktu nepieciešamos sagatavošanās un elektroiekārtu
aizsardzības pasākumus, kā arī pietiekami skaidri nenosaka katra sistēmas operatora
pienākumus un atbildības par informēšanu, faktisko informēšanu paredz veikt sadales sistēmas
operatoram. AS “Sadales tīkls” ieskatā ikvienam sistēmas dalībniekam ir savlaicīgi jāsaņem
informācija (individuāli vai publiski) par plānoto elektroiekārtas pārbaudi, ja tā var nelabvēlīgi
ietekmēt sistēmas dalībnieka elektroiekārtu darbību. Ierosinām noteikt vienotu kārtību visiem
operatoriem, paredzot, ka pārbaudi organizējošie operatori publicē paziņojumu mājaslapā, kā
arī organizē savai sistēmai pieslēgto sistēmas dalībnieku individuālu vai publisku informēšanu.
Tā kā elektroiekārtas pārbaude pārvades sistēmas operatora elektrotīklā var nelabvēlīgi
ietekmēt arī ikvienu sadales sistēmas operatora elektrotīklam pieslēgto elektroietaišu darbību,
par pārbaudēm pārvades tīklā būtu jāizplata publisks paziņojums plašsaziņas līdzekļos. Lai
sadales sistēmas operators spētu nodrošināt atbilstošu sistēmas dalībnieku informēšanas
procedūru, informāciju no pārvades sistēmas operatora nepieciešams saņemt savlaicīgāk.
Ņemot vērā Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu 78. un 95.punktā noteiktos
principus (termiņus, klientu skaitu) klientu informēšanai par atslēgumiem, AS “Sadales tīkls”
ierosina Tīkla kodeksā izteikt 13.punktu un iekļaut 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13. Par elektroiekārtas pārbaudi sistēmas operators, kura sistēmai pieslēgta
pārbaudāmā elektroiekārta, vismaz piecas dienas iepriekš informē sistēmas dalībniekus, kuru
elektroiekārtas ir pieslēgtas attiecīgā sistēmas operatora elektroenerģijas sistēmai un var tikt
nelabvēlīgi ietekmētas pārbaudes laikā. Ja pārbaude var nelabvēlīgi ietekmēt vairāk nekā 5000
sistēmas dalībnieku elektroiekārtas, sistēmas operators, kura sistēmai pieslēgta pārbaudāmā
elektroiekārta, izplata informatīvu paziņojumu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un publicē
to savā tīmekļvietnē.
13.1 Par elektroenerģijas pārvades sistēmā organizētu pārbaudi pārvades sistēmas
operators sadales sistēmas operatoru informē vismaz divdesmit dienas pirms plānotās
pārbaudes. Sadales sistēmas operators nodrošina to sistēmas dalībnieku informēšanu, kuru
elektroiekārtas pieslēgtas attiecīgai sadales sistēmai, publicējot informāciju savā tīmekļvietnē."
2)
Par sistēmas aizsardzības plānu un atjaunošanas plānu īstenošanu
Saskaņā ar konsultāciju dokumentu, Tīkla kodeksā paredzēti grozījumi, kas saistīti ar
sistēmas aizsardzības un sistēmas atjaunošanas plānu izstrādi, aktualizēšanu un īstenošanu. Šo
plānu izstrādes ietvaros saskaņā ar Komisijas Regulu 2017/2196 ar ko izveido tīkla kodeksu par
ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā paredzēta arī manuālas pieprasījuma
atslēgšanas procedūras izstrāde, pie kā šobrīd savstarpēji sadarbojoties strādā elektroenerģijas
pārvades un sadales sistēmas operatori. Sadales sistēmas operatora ieskatā būtu veicami
grozījumi jau spēkā esošajos normatīvajos aktos, tajā skaitā Tīkla kodeksā, lai nodrošinātu
manuālu pieprasījuma atslēgšanu atbilstoši šajos normatīvos paredzētai procedūrai. Neveicot
izmaiņas, saskatām risku, ka sadales sistēmai pieslēgto sistēmas dalībnieku pretenzijas un
atlīdzību pieprasījumi saistībā ar zaudējumiem, kas sistēmas dalībniekam radīti manuālas
pieprasījuma atslēgšanas rezultātā, var tikt atzīti pa pamatotiem un sistēmas operatoram par
tiem jāuzņemas atbildība. Vēlamies uzsvērt, ka saskaņā ar spēkā esošo elektroenerģijas tirgus
regulējumu, sistēmas pakalpojumu līgums tiek slēgts tikai ar daļu no sadales sistēmai
pieslēgtajiem sistēmas dalībniekiem, mājsaimniecības lietotājiem elektroenerģijas piegāde
notiek tikai saskaņā ar elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, tāpēc sadales sistēmas operators
attiecības ar sistēmas dalībnieku manuālas pieprasījuma atslēgšanas gadījumā nevar noregulēt
veicot izmaiņas tikai sistēmas pakalpojumu līgumā. Tīkla kodeksa 26. un 46. punkti nosaka
sistēmas dalībnieka pienākumus sistēmas stabilas darbības apdraudējuma gadījumā, paredzot
pienākumu sistēmas dalībniekam atvienot (atslēgt) vai atļaut atvienot (atļaut atslēgt) savu
elektroietaisi. Paredzēts, ka manuālas atslēgšanas procedūru pēc pārvades sistēmas operatora
pieprasījuma īstenos sadales sistēmas operators nebrīdinot un neprasot atļauju sadales sistēmai
pieslēgtajam sistēmas dalībniekam, jo atslēgšana īstenojama nekavējoties. Lai nodrošinātu, ka
īstenojot manuālo pieprasījuma atslēgšanu tiktu izpildītas Tīkla kodeksa prasības arī pret
sadales sistēmai pieslēgto sistēmas dalībnieku un paredzētu pienākumu sistēmas dalībniekam
rēķināties ar šādas elektroapgādes atslēgšanas iespējamību un sekām, lūdzam papildināt
grozījumus:
Izteikt Tīkla kodeksa 26.5 apakšpunktu šādā redakcijā:
“26.5. atvienot vai nekavēt elektroietaises vai tās daļas atvienošanu no elektroenerģijas
sistēmas ārkārtas situācijā elektroenerģijas sistēmā, elektroenerģijas sistēmas stabilas
darbības apdraudējuma gadījumā saskaņā ar aizsardzības vai atjaunošanas plānu, kā arī pēc
sistēmas operatora pieprasījuma, izpildot tiesas lēmumu vai saskaņā ar vienošanos ar sistēmas
operatoru;”
Papildināt Tīkla kodeksu ar 26.6 apakšpunktu šādā redakcijā:
“26.6. nodrošināt tehnoloģiskā procesa drošu apturēšanu vai turpināšanu, ja
elektroietaise atvienota no elektroenerģijas sistēmas ārkārtas situācijā elektroenerģijas
sistēmā vai elektroenerģijas sistēmas stabilas darbības apdraudējuma gadījumā.”

Izteikt Tīkla kodeksa 46.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
“46.2. atslēgt vai nekavēt elektroietaises vai tās daļas atslēgšanu, ja ir apdraudēta
cilvēku drošība, citu elektroenerģijas sistēmas dalībnieku vai sistēmas operatora
elektroiekārtas vai elektroenerģijas sistēmas stabils darbības režīms. Sistēmas operators nav
atbildīgs par izmaksām, kas radušās sistēmas dalībniekam elektroietaises atslēgšanas
rezultātā.”
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Klientu direktore
Tehniskais direktors

Agris Kurms 67728598

Baiba Priedīte
Raimonds Skrebs

