
Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.12.2017. padomes sēdē 

(prot. Nr.45, 3.p) 
 

 

Priekšlikumu un  komentāru apkopojums par dokumentu “Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā” 
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. Lēmuma projekta 1.6.punktā 

minētais 3.1 un 3.2punkts 

 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Papildus minētajam saistībā ar 

grozījumu projektā ietverto 3.1 

un 3.2punktu AST konceptuālu 

iebildumu nav, taču AST aicina 

Regulatoru izvērtēt iespējamību 

grozījumu projekta 1.6.punktā 

ietvertajā 3.1 punktā minētos 

vārdus “sistēmas lietotājs” 

aizstāt ar Eiropas Komisijas 

2016.gada 14.aprīļa Regulā 

(ES) 2016/631, ar ko izveido 

tīkla kodeksu par ģeneratoriem 

piemērojamajām tīkla 

pieslēguma prasībām, 

lietotajiem vārdiem 

“elektroenerģijas ražošanas 

ietaišu īpašnieki vai paredzamie 

īpašnieki”. 

Ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts. 

 

 

 

 

Lēmuma projekta 1.6.punktā 

minētais 3.1 punkts 

3.1 Sistēmas operators, saņemot 

elektroenerģijas ražošanas ietaišu 

īpašnieka vai paredzamā 

īpašnieka pieprasījumu piešķirt 

atkāpi no viena vai vairākiem 

Eiropas Komisijas 2016.gada 

14.aprīļa Regulas (ES) 2016/631, 

ar ko izveido tīkla kodeksu par 

ģeneratoriem piemērojamajām 

tīkla pieslēguma prasībām 

(turpmāk – Regula 

Nr.2016/631), noteikumiem 

attiecībā uz ģenerējošo iekārtu 

pieslēgumu, sagatavo šā 

pieprasījuma novērtējumu, 

izvērtējot, vai atkāpes 

piešķiršana atbilst visiem šādiem 

kritērijiem: 
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2. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.9 punkts  

90.9 Tirgotājam, kurš sniedz 

balansēšanas pakalpojumu un 

kuram nav spēkā esoša 

balansēšanas vai balansēšanas 

pakalpojuma līguma ar pārvades 

sistēmas operatoru, balansēšanas 

pakalpojumu nodrošina pārvades 

sistēmas operators sistēmas 

lietošanas līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Grozījumu projekta 1.8.punktā 

minēto 90.9 punktu izteikt šādā 

redakcijā: 

”Tirgotājam, kuram nav spēkā 

esoša balansēšanas vai 

balansēšanas pakalpojuma 

līguma, balansēšanas 

pakalpojumu nodrošina 

pārvades sistēmas operators 

sistēmas lietošanas līgumā 

noteiktajā kārtībā.” 

Daļēji ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts.  
Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.9 punkts 

90.9 Tirgotājam, kurš sniedz 

balansēšanas pakalpojumu un 

kuram nav spēkā esoša 

balansēšanas vai balansēšanas 

pakalpojuma līguma, 

balansēšanas pakalpojumu 

nodrošina pārvades sistēmas 

operators sistēmas lietošanas 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

3. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.16 punkts  

90.16 Maksu par balansēšanas 

pakalpojumu sniegšanu norēķinu 

periodā aprēķina šādi: 

, kur 

Mbps – maksa par balansēšanas 

pakalpojuma sniegšanu norēķinu 

periodā (EUR); 

T – nebalansa aprēķina periods; 

T – nebalansa aprēķina periodu 

skaits norēķinu periodā; 

 – nebalansa maksa 

nebalansa aprēķina periodā t 

(EUR); 

Ma – nebalansa norēķinu 

administrēšanas maksa norēķinu 

periodā (EUR). 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Grozījumu projekta 1.8.punktā 

minēto 90.16 punktu izteikt šādā 

redakcijā: 

“90.16 Maksu par balansēšanas 

pakalpojuma sniegšanu 

norēķinu periodā aprēķina šādi: 

 , 

kur 

Mbps – maksa par balansēšanas 

pakalpojuma sniegšanu 

norēķinu periodā (EUR); 

t – nebalansa aprēķina periods; 

T – nebalansa aprēķina periodu 

skaits norēķinu periodā; 

  – nebalansa maksa 

nebalansa aprēķina periodā t 

(EUR); 

Ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts. 
Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.16 punkts 

90.16 Maksu par balansēšanas 

pakalpojuma sniegšanu norēķinu 

periodā aprēķina šādi: 

 , kur 

Mbps – maksa par balansēšanas 

pakalpojuma sniegšanu norēķinu 

periodā (EUR); 

t – nebalansa aprēķina periods; 

T – nebalansa aprēķina periodu 

skaits norēķinu periodā; 

 – nebalansa maksa 

nebalansa aprēķina periodā t 

(EUR); 

Ma – nebalansa norēķinu 

administrēšanas maksa norēķinu 

periodā (EUR). 
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Ma – nebalansa norēķinu 

administrēšanas maksa 

norēķinu periodā (EUR).” 

Minētās izmaiņas 

nepieciešamas saistībā ar 

Eiropas Komisijas 2017.gada 

23.novembra Regulas 

Nr.2017/2195, ar ko izveido 

elektroenerģijas balansēšanas 

vadlīnijas, 54.panta 6.punkta 

prasībām. Proti, nebalansam var 

būt negatīva zīme, kas norāda, 

ka balansatbildīgajai pusei 

(balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējam) ir iztrūkums vai 

pozitīva zīme, kas norāda, ka 

balansatbildīgajai (balansēšanas 

pakalpojuma sniedzējam) pusei 

ir pārpalikums. Līdz ar to 

secināms, ka pārvades sistēmas 

operatoram jāpērk balansēšanas 

elektroenerģija pārpalikuma 

gadījumā vai jāpārdod 

balansēšanas elektroenerģija 

iztrūkuma gadījumā. Tā kā, 

izmantojot grozījumu projekta 

90.16 punktā ietverto formulu, 

aprēķinu rezultātā iegūstamā 

balansēšanas pakalpojuma 

sniedzēja nebalansam ir 

negatīva zīme pārpalikuma 
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gadījumā un pozitīva zīme 

iztrūkuma gadījumā, formulu 

nepieciešams precizēt, norādot 

administrēšanas maksu ar 

negatīvu zīmi, tādējādi par 

administrēšanas maksas apmēru 

palielinot balansēšanas 

pakalpojuma sniedzēja kopējā 

maksājuma apmēru. 
4. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.19 1.punkts  

90.19 Nebalansa maksu nebalansa 

aprēķina periodā piemēro, 

ievērojot šādus nosacījumus: 

90.191. balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēji, kuriem nebalansa 

aprēķina periodā galapozīcija ir 

bijusi mazāka par piešķirto 

elektroenerģijas daudzumu, 

nebalansa aprēķina periodā pērk 

iztrūkstošo elektroenerģiju no 

pārvades sistēmas operatora; 

90.192. balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēji, kuriem nebalansa 

aprēķina periodā galapozīcija ir 

bijusi lielāka par piešķirto 

elektroenerģijas daudzumu, 

nebalansa aprēķina periodā 

pārdod pārpalikušo 

elektroenerģiju pārvades sistēmas 

operatoram. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Saistībā ar ierosinātajām 

izmaiņām 90.16punktā 

nepieciešams 90.191.punktā 

vārdu “mazāka” aizstāt ar vārdu 

“lielāka” un 90.19 2.punktā 

vārdu “lielāka” aizstāt ar vārdu 

“mazāka”.  

Ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts.  
Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.19 1.punkts 

90.19 Nebalansa maksu nebalansa 

aprēķina periodā piemēro, 

ievērojot šādus nosacījumus: 

90.191. aprēķinot nebalansa 

maksu balansēšanas 

pakalpojuma saņēmējam, tā 

piešķirtās elektroenerģijas 

daudzuma un galapozījas 

noteikšanai elektroenerģijas 

patēriņa apjomam piemēro 

mīnusa zīmi un ģenerācijas 

elektroenerģijas apjomam 

piemēro plusa zīmi; 

90.192. balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēji, kuriem 

nebalansa aprēķina periodā 

piešķirtais elektroenerģijas 

daudzums ir bijis mazāks par 

galapozīciju, nebalansa 

aprēķina periodā pērk 
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iztrūkstošo elektroenerģiju no 

pārvades sistēmas operatora; 

90.193. balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēji, kuriem 

nebalansa aprēķina periodā 

piešķirtais elektroenerģijas 

daudzums ir bijis lielāks par 

galapozīciju, nebalansa 

aprēķina periodā pārdod 

pārpalikušo elektroenerģiju 

pārvades sistēmas operatoram. 

 
5. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.20 punkts un 90.23 

punkts 

90.20 Balansēšanas pakalpojuma 

saņēmējam piešķirtās 

elektroenerģijas daudzumu 

nosaka, pamatojoties uz pārvades 

sistēmas operatora rīcībā esošo un 

sadales sistēmas operatoru 

sniegto informāciju par 

balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēja nebalansa apgabala 

elektroenerģijas komercuzskaites  

datiem un informāciju par sadales 

sistēmas operatoru sniegto 

informāciju par kopējām 

korekcijām, kas šā kodeksa 

90.21 punkta kārtībā veiktas par 

iepriekšējiem norēķinu periodiem. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Precizēt grozījumu projekta 

1.8.punktā minētā 90.22 punkta 

un turpmāko punktu 

numerāciju, kā arī precizēt 

90.20 punktā un 90.23 punktā 

ietvertās iekšējās atsauces. 
 

Ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts. 

Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētā 90.22 punkta un 

turpmāko punktu numerācija 

precizēta. 
 

Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais  90.20 punkts un 90.22 

punkts 

90.20 Balansēšanas pakalpojuma 

saņēmējam piešķirtās 

elektroenerģijas daudzumu 

nosaka, pamatojoties uz pārvades 

sistēmas operatora rīcībā esošo 

un sadales sistēmas operatoru 

sniegto informāciju par 

balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēja nebalansa apgabala 

elektroenerģijas komercuzskaites  

datiem un informāciju par 

sadales sistēmas operatoru 

sniegto informāciju par kopējām 

korekcijām, kas šā kodeksa 

90.22 punkta kārtībā veiktas par 

iepriekšējiem norēķinu 



 

 

6 

 

 

90.23 Pēc elektroenerģijas 

komercuzskaites datu 

iesniegšanas pārvades sistēmas 

operatoram sadales sistēmu 

operatori veic iesniegto 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu korekcijas, ievērojot 

elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumos ietvertos 

nosacījumus un termiņus par 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu koriģēšanu. Par kopējām 

korekcijām iepriekšējos norēķinu 

periodos pārvades sistēmas 

operatoram iesniegtajos 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datos sadales sistēmas operatori 

informē pārvades sistēmas 

operatoru vienlaikus ar kārtējo 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu iesniegšanu šā kodeksa  

90.20 punktā noteiktajā  termiņā.  

periodiem. 
 

90.22 Pēc elektroenerģijas 

komercuzskaites datu 

iesniegšanas pārvades sistēmas 

operatoram sadales sistēmu 

operatori veic iesniegto 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu korekcijas, ievērojot 

elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumos ietvertos 

nosacījumus un termiņus par 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu koriģēšanu. Par kopējām 

korekcijām iepriekšējos norēķinu 

periodos pārvades sistēmas 

operatoram iesniegtajos 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datos sadales sistēmas operatori 

informē pārvades sistēmas 

operatoru vienlaikus ar kārtējo 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu iesniegšanu šā kodeksa  

90.21 punktā noteiktajā  termiņā. 
6. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.22 punkts  

90.22 Sadales sistēmas operatori 

līdz katra mēneša astotajam 

datumam elektroniski iesniedz 

pārvades sistēmas operatoram 

summārajiem lietotāju un ražotāju 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Izteikt grozījumu projekta 

1.8.punktā minētajā 90.22 punktā 

lietoto vārdu “summārajiem” 

citā locījumā - “summāros”. 

Ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts. 
Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.21 punkts  

90.21 Sadales sistēmas operatori 

līdz katra mēneša astotajam 

datumam elektroniski iesniedz 

pārvades sistēmas operatoram 

summāros lietotāju un ražotāju 
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iepriekšējā mēneša katra 

nebalansa aprēķina perioda 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datus sadalījumā pa tirgotājiem.  

iepriekšējā mēneša katra 

nebalansa aprēķina perioda 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datus sadalījumā pa tirgotājiem.  

97. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.23 punkts 

90.23 Pēc elektroenerģijas 

komercuzskaites datu 

iesniegšanas pārvades sistēmas 

operatoram sadales sistēmu 

operatori veic iesniegto 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu korekcijas, ievērojot 

elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumos ietvertos 

nosacījumus un termiņus par 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu koriģēšanu. Par kopējām 

korekcijām iepriekšējos norēķinu 

periodos pārvades sistēmas 

operatoram iesniegtajos 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datos sadales sistēmas operatori 

informē pārvades sistēmas 

operatoru vienlaikus ar kārtējo 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu iesniegšanu šā kodeksa  

90.20 punktā noteiktajā  termiņā.  

AS “Latvenergo” 

Lūdzam precizēt projekta 90.23 

punktā minēto atsauci uz 90.20 

punktā noteikto termiņu, jo 

90.20 punktā neviens termiņš 

nav norādīts, kā arī sniegt 

informāciju par projekta 90.21 

punktu, jo šāda punkta projektā 

nav. 

Ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts.  
Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.22 punkts 

90.22 Pēc elektroenerģijas 

komercuzskaites datu 

iesniegšanas pārvades sistēmas 

operatoram sadales sistēmu 

operatori veic iesniegto 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu korekcijas, ievērojot 

elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumos ietvertos 

nosacījumus un termiņus par 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu koriģēšanu. Par kopējām 

korekcijām iepriekšējos norēķinu 

periodos pārvades sistēmas 

operatoram iesniegtajos 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datos sadales sistēmas operatori 

informē pārvades sistēmas 

operatoru vienlaikus ar kārtējo 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu iesniegšanu šā kodeksa  

90.21 punktā noteiktajā  termiņā. 
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8. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.25 punkts 

90.25 Aprēķināto nebalansa cenu 

un mērķa komponenti nebalansa 

aprēķina periodam pārvades 

sistēmas operators publicē savā 

mājaslapā internetā nākamā 

mēneša 5.darba dienā. 

AS “Latvenergo” 

Ievērojot to, ka balansēšanas 

pakalpojuma saņēmējam ir 

būtiski laicīgi saņemt 

informāciju par aprēķināto 

nebalansa cenu, lūdzam 90.25 

punktā noteikt, ka pārvades 

sistēmas operators nākamajā 

dienā aprēķina un  publicē savā 

mājaslapā attiecīgās dienas 

tirdzniecības intervālu 

nebalansa cenu prognozes, 

līdzīgi kā to dara Igaunijas 

pārvades sistēmas operators. 

Daļēji ņemts vērā 

Abilstoši lēmuma projekta 

1.8.punktā minētajam 90.23 

punktam, nebalansa cenas 

aprēķinā ietilpst divas 

komponentes – regulēšanas 

elektroenerģijas cena un 

mērķa komponente. 

Regulēšanas elektroenerģijas 

cenas saskaņā ar lēmuma 

projekta 1.8. punktā minētajā 

90.2punktā noteiktajiem 

balansēšanas tirgus 

noteikumiem pēc operatīvās 

stundas tiks publicētas visu 

trīs Baltijas pārvades sistēmu 

operatoru tīmekļa vietnēs. 

Attiecīgi tirgus dalībnieki to 

varēs izmantot kā indikatīvu 

rādītāju nebalansa cenai. 

Savukārt mērķa komponentes 

aprēķinā ietilpst 

komercuzskaites dati par 

faktiskajiem nebalansa 

apjomiem, kas pārvades 

sistēmas operatoram ir 

pieejami tikai nākamajā 

mēnesī pēc norēķinu perioda. 

Publicējot nebalansa cenu 

pirms visi nepieciešamie dati 

ir iegūti, tiktu radītas 

Lēmuma projekts 
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atšķirības starp faktisko un 

iepriekš publicēto nebalansa 

cenu, kā rezultātā pārvades 

sistēmas operatoram rastos 

papildu ieņēmumi vai  

izdevumi. Šāda situācija būtu 

pieļaujama, ja pārvades 

sistēmas operatoram tiktu 

nodrošināta finansiālā 

neitralitāte, kas minēta 

Eiropas Komisijas 2017.gada 

23.novembra Regulas (ES) 

2017/2195, ar ko izveido 

elektroenerģijas balansēšanas 

vadlīnijas, 44.pantā. Līdz ar 

to Tīkla kodeksa grozījumi 

būtu jāpapildina ar 

neitralitātes maksājuma 

aprēķināšanas un 

piemērošanas regulējumu. 

Ņemot vērā, ka šāda 

regulējuma ietveršana jāveic 

vienlaicīgi visās Baltijas 

valstīs, kā arī apstākli, ka 

šāda regulējuma ieviešanai 

Igaunijā vajadzīgas 

normatīvo aktu izmaiņas 

likuma līmenī, neitralitātes 

maksājuma regulējumu 

plānots ieviest nākamā gada 

laikā. Attiecīgi ātrāka 
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nebalansa cenas publicēšana 

būtu iespējama pēc normatīvo 

aktu izmaiņu veikšanas 

2018.gadā. 
9. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.31 punkts  

90.31 Saistību izpildes 

nodrošinājumam ir jābūt spēkā 

balansēšanas līguma vai 

balansēšanas pakalpojuma līguma 

darbības laikā, kā arī 45 dienas 

pēc tam, kad balansēšanas 

pakalpojuma saņēmējs ir izbeidzis 

balansēšanas pakalpojuma 

sniegšanu vai balansēšanas 

pakalpojuma saņemšanu no 

pārvades sistēmas operatora. 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Grozījumu projekta 1.8.punktā 

minētajā 90.31 punktā svītrot 

vārdus “sniegšanu vai 

balansēšanas pakalpojuma”, 

ņemot vērā, ka balansēšanas 

pakalpojuma saņēmējs no 

pārvades sistēmas operatora 

saņem, nevis sniedz 

balansēšanas pakalpojumu.  

Ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts. 
Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.30 punkts  

90.30 Saistību izpildes 

nodrošinājumam ir jābūt spēkā 

balansēšanas līguma vai 

balansēšanas pakalpojuma 

līguma darbības laikā, kā arī 45 

dienas pēc tam, kad balansēšanas 

pakalpojuma saņēmējs ir 

izbeidzis balansēšanas 

pakalpojuma saņemšanu no 

pārvades sistēmas operatora.  

10. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.33 punkts  

90.33 Ja balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēja saistības 

balansēšanas līguma vai 

balansēšanas pakalpojuma 

ietvaros pārsniedz summu, par 

kādu tas pārvades sistēmas 

operatoram iesniedzis saistību 

izpildes nodrošinājumu, pārvades 

sistēmas operatoram ir tiesības 

pieprasīt balansēšanas 

pakalpojuma saņēmējam 

palielināt saistību izpildes 

AS “Augstsprieguma tīkls” 

Grozījumu projekta 1.8.punktā 

minēto 90.33 punktu pirms 

vārda “ietvaros” papildināt ar 

vārdu “līguma”.  

Ņemts vērā 

Lēmuma projekts precizēts.  
Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.32 punkts  

90.32 Ja balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēja saistības 

balansēšanas līguma vai 

balansēšanas pakalpojuma 

līguma ietvaros pārsniedz 

summu, par kādu tas pārvades 

sistēmas operatoram iesniedzis 

saistību izpildes nodrošinājumu, 

pārvades sistēmas operatoram ir 

tiesības pieprasīt balansēšanas 

pakalpojuma saņēmējam 

palielināt saistību izpildes 
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nodrošinājuma apmēru un desmit 

darba dienu laikā iesniegt 

pārvades sistēmas operatoram 

jaunu saistību izpildes 

nodrošinājumu, kas atbilst šā 

kodeksa prasībām.  

nodrošinājuma apmēru un desmit 

darba dienu laikā iesniegt 

pārvades sistēmas operatoram 

jaunu saistību izpildes 

nodrošinājumu, kas atbilst šā 

kodeksa prasībām. 
II Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

 1. Lēmuma projekts 

 

AS “Latvenergo” 

Ierosinām papildināt projektu 

ar “balansēšanas līguma”, 

“balansēšanas pakalpojuma 

līguma” un “balansēšanas 

pakalpojuma sniedzēja” 

terminu nepārprotamu 

definējumiem. 

Nav ņemts vērā 

Balansēšanas līguma subjekti 

un būtība izriet no  

Elektroenerģijas tirgus 

likuma 36.panta pirmās  

daļas, savukārt terminu 

“balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējs” un “balansēšanas 

pakalpojuma līgums” 

skaidrojums ir noteikts 

2014.gada 21.janvāra 

Ministru kabineta noteikumu 

Nr.50 “Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi” 2.3. un 

2.4.punktā. 

Lēmuma projekts 

 

2.. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.7 punkts 

90.7 Balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēja nebalansa apgabalu 

nosaka pārvades sistēmas 

operators, pamatojoties uz 

pārvades sistēmas operatora rīcībā 

AS “Sadales tīkls” 

AS “Sadales tīkls” ieskatā 90.7 

punktā nav pamatota prasība 

sadales sistēmas operatoram 

sniegt informāciju pārvades 

sistēmas operatoram par 

balansēšanas pakalpojuma 

Nav ņemts vērā 

Ņemot vērā, ka saskaņā ar 

lēmuma projekta 1.4.punktā 

minēto 2.14.1punktu 

nebalansa apgabals ir 

elektroenerģijas lietotāju un 

ražotāju elektroenerģijas 

Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.7 punkts 

90.7 Balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēja nebalansa apgabalu 

nosaka pārvades sistēmas 

operators, pamatojoties uz 

pārvades sistēmas operatora 
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esošo,  sadales sistēmas operatoru 

un balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēja sniegto informāciju par 

balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēja komercuzskaites vietām 

vai lietotāju un ražotāju 

komercuzskaites vietām, kuriem 

balansēšanas pakalpojuma 

saņēmējs nodrošina balansēšanas 

pakalpojumu un kuru tirgotājam 

balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējs nodrošina balansēšanas 

pakalpojumu.  

saņēmēja elektroenerģijas 

komercuzskaites vietām, jo tā 

neattiecas uz balansēšanas 

pakalpojuma izpildi un nav 

nepieciešama balansēšanas 

pakalpojuma apjoma 

aprēķiniem. Informācijas 

sniegšana par komercuzskaites 

vietām, lietotājiem un to 

patēriņu ir pretrunā ar Fizisko 

personu datu aizsardzības 

likumu, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) 

2016/679 (2016. gada 

27.aprīlis) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti. Ierosinām 

izteikt punktu 90.7 sekojošā 

redakcijā:” 90.7  Balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēja 

nebalansa apgabalu nosaka 

pārvades sistēmas operators, 

pamatojoties uz pārvades 

sistēmas operatora rīcībā 

esošo, sadales sistēmas 

operatoru un balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēja sniegto 

informāciju par nebalansa 

apgabaliem pa 

elektroenerģijas tirgotājiem, 

komercuzskaites vietas, kuras 

ņem vērā balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēja radītā 

nebalansa aprēķināšanai, 

Regulatora ieskatā, 

ierosinājums nemainīs 

lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētā 90.7punkta būtību. 

Līdz ar to, lēmuma projekta 

1.8.punktā minētajā 

90.7punktā netiek veiktas 

izmaiņas.  

rīcībā esošo,  sadales sistēmas 

operatoru un balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēja sniegto 

informāciju par balansēšanas 

pakalpojuma saņēmēja 

komercuzskaites vietām vai 

lietotāju un ražotāju 

komercuzskaites vietām, kuriem 

balansēšanas pakalpojuma 

saņēmējs nodrošina balansēšanas 

pakalpojumu un kuru tirgotājam 

balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējs nodrošina balansēšanas 

pakalpojumu. 
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kuriem balansēšanas 

pakalpojuma saņēmējs 

nodrošina balansēšanas 

pakalpojumu un kuru 

tirgotājam balansēšanas 

pakalpojuma sniedzējs 

nodrošina balansēšanas 

pakalpojumu.”. 
3. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.20 punkts 

90.20 Balansēšanas pakalpojuma 

saņēmējam piešķirtās 

elektroenerģijas daudzumu 

nosaka, pamatojoties uz pārvades 

sistēmas operatora rīcībā esošo un 

sadales sistēmas operatoru 

sniegto informāciju par 

balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēja nebalansa apgabala 

elektroenerģijas komercuzskaites  

datiem un informāciju par sadales 

sistēmas operatoru sniegto 

informāciju par kopējām 

korekcijām, kas šā kodeksa 

90.21 punkta kārtībā veiktas par 

iepriekšējiem norēķinu periodiem.  

AS “Sadales tīkls” 

Esošajā elektroenerģijas tirgus 

modelī AS “Sadales tīkls” nav 

informācijas par 

elektroenerģijas tirgotāju 

savstarpēji veiktajiem 

balansēšanas pakalpojumiem 

un nav informācijas par tiem 

elektroenerģijas tirgotājiem, 

kuriem balansēšanas 

pakalpojumu nodrošina 

pārvades sistēmas operators. 

Ierosinām izteikt punktu 90.20 

sekojošā redakcijā: “90.20 

Balansēšanas pakalpojuma 

saņēmējam piešķirtās 

elektroenerģijas daudzumu 

nosaka, pamatojoties uz 

pārvades sistēmas operatora 

rīcībā esošo un sadales 

sistēmas operatoru sniegto 

informāciju par nebalansa 

apgabaliem sadalījumā pa 

Nav ņemts vērā 

Ņemot vērā, ka Tīkla kodeksa  

84.punktā jau ir noteikts 

pienākums sadales sistēmas 

operatoriem sniegt 

komercuzskaišu datus 

pārvades sistēmas 

operatoram, un sadales 

sistēmas operatori pilda šo 

pienākumu, lēmuma projekta 

1.8. punktā minētais 90.20 

punktā netiek veiktas 

izmaiņas. 90.20 punkts 

nenosaka veidu, kādā sadales 

sistēmas operatoram ir 

jāiesniedz informācija, tātad 

sadales sistēmas operators 

šajā punktā norādīto 

informāciju var sniegt 

sadalījumā pa 

elektroenerģijas tirgotājiem.  

Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.20 punkts 

90.20 Balansēšanas pakalpojuma 

saņēmējam piešķirtās 

elektroenerģijas daudzumu 

nosaka, pamatojoties uz pārvades 

sistēmas operatora rīcībā esošo 

un sadales sistēmas operatoru 

sniegto informāciju par 

balansēšanas pakalpojuma 

saņēmēja nebalansa apgabala 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datiem un informāciju par 

sadales sistēmas operatoru 

sniegto informāciju par kopējām 

korekcijām, kas šā kodeksa 

90.22 punkta kārtībā veiktas par 

iepriekšējiem norēķinu 

periodiem. 
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elektroenerģijas tirgotājiem un 

informāciju par sadales 

sistēmas operatoru sniegto 

informāciju par kopējām 

korekcijām, kas šā kodeksa 

90.21 punkta kārtībā veiktas 

par iepriekšējiem norēķinu 

periodiem.”. 
4. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.22 punkts 

90.22 Sadales sistēmas operatori 

līdz katra mēneša astotajam 

datumam elektroniski iesniedz 

pārvades sistēmas operatoram 

summāros lietotāju un ražotāju 

iepriekšējā mēneša katra 

nebalansa aprēķina perioda 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datus sadalījumā pa tirgotājiem. 

 

AS “Sadales tīkls” 

Punktā 90.22 noteiktajā termiņā 

AS “Sadales tīkls” nevar 

nodrošināt datus par AS 

“Sadales tīkls” patēriņa 

apgabalu, jo aprēķini ir jāveic 

vairāk kā par 1,1 miljons 

objektu. Ierosinām izteikt 

punktu 90.22 sekojošā 

redakcijā: ”90.22 Sadales 

sistēmas operatori līdz katra 

mēneša  divpadsmitajam 

datumam elektroniski iesniedz 

pārvades sistēmas operatoram 

nebalansa apgabalus 

sadalījumā pa elektroenerģijas 

tirgotājiem.”.  

Nav ņemts vērā 

Lietuvā sadales sistēmas 

operatoram noteikts 

pienākums attiecīgos datus 

sniegt 5 darba dienu laikā (no 

2018.gada 1.janvāra - 4 darba 

dienu laikā), savukārt 

Igaunijā noteiktais termiņš ir 

mēneša 7.datums. 

Atbilstoši 2016.gada AS 

“Sadales tīkls” gada 

pārskatam, AS “Sadales tīkls” 

aktīvi turpina viedā 

elektrotīkla attīstību Latvijā. 

Kopumā no visa klientu 

objektu skaitītāju parka viedie 

elektroenerģijas skaitītāji ir 

25 %, un tie uzskaita 75 % no 

visu klientu patērētās 

elektroenerģijas. 

Ņemot vērā AS “Sadales 

tīkls” īstenotos elektrotīklu 

automatizācijas un 

Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.21 punkts  

90.21 Sadales sistēmas operatori 

līdz katra mēneša astotajam 

datumam elektroniski iesniedz 

pārvades sistēmas operatoram 

summāros lietotāju un ražotāju 

iepriekšējā mēneša katra 

nebalansa aprēķina perioda 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datus sadalījumā pa tirgotājiem.  
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viedizācijas projektus, 

Regulatora ieskatā, AS 

“Sadales tīkls” būtu jāspēj 

nodrošināt pārvades sistēmas 

operatoru ar elektroenerģijas 

komercuzskaites datiem. 
5. Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.23 punkts 

90.23 Pēc elektroenerģijas 

komercuzskaites datu 

iesniegšanas pārvades sistēmas 

operatoram sadales sistēmu 

operatori veic iesniegto 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu korekcijas, ievērojot 

elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumos ietvertos 

nosacījumus un termiņus par 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu koriģēšanu. Par kopējām 

korekcijām iepriekšējos norēķinu 

periodos pārvades sistēmas 

operatoram iesniegtajos 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datos sadales sistēmas operatori 

informē pārvades sistēmas 

operatoru vienlaikus ar kārtējo 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu iesniegšanu šā kodeksa  

90.20 punktā noteiktajā  termiņā. 

AS “Sadales tīkls” 

Ņemot vērā ierosinātās 

izmaiņas punktā 90.7, AS 

“Sadales tīkls” ierosina izteikt 

punktu 90.23  sekojošā 

redakcijā: “90.23 Pēc 

informācijas par nebalansa 

apgabaliem sadalījumā pa 

elektroenerģijas tirgotājiem 

iesniegšanas pārvades sistēmas 

operatoram sadales sistēmu 

operatori veic iesniegto 

nebalansa apgabalu 

informācijas korekcijas, 

ievērojot elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas 

noteikumos ietvertos 

nosacījumus un termiņus par 

elektroenerģijas 

komercuzskaites datu 

koriģēšanu. Par kopējām 

korekcijām iepriekšējos 

norēķinu periodos pārvades 

sistēmas operatoram 

iesniegtajā nebalansa 

Nav ņemts vērā 

Sadales sistēmas operatori  

jau šobrīd pilda Tīkla 

kodeksa  84.punktā  noteikto 

pienākumu sadales sistēmas 

operatoriem sniegt 

komercuzskaišu datus 

pārvades sistēmas 

operatoram. 

Lēmuma projekta 1.8.punktā 

minētais 90.22 punkts 

90.22 Pēc elektroenerģijas 

komercuzskaites datu 

iesniegšanas pārvades sistēmas 

operatoram sadales sistēmu 

operatori veic iesniegto 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu korekcijas, ievērojot 

elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumos ietvertos 

nosacījumus un termiņus par 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu koriģēšanu. Par kopējām 

korekcijām iepriekšējos norēķinu 

periodos pārvades sistēmas 

operatoram iesniegtajos 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datos sadales sistēmas operatori 

informē pārvades sistēmas 

operatoru vienlaikus ar kārtējo 

elektroenerģijas komercuzskaites 

datu iesniegšanu šā kodeksa  

90.21 punktā noteiktajā  termiņā. 
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apgabalu informācijā sadales 

sistēmas operatori informē 

pārvades sistēmas operatoru 

vienlaikus ar kārtējo 

nebalansa apgabalu 

sadalījumā pa elektroenerģijas 

tirgotājiem informācijas 

iesniegšanu šā kodeksa 90.20 

punktā noteiktajā termiņā.”. 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                                       R.Irklis 


