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AS "Sadales tīkls" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
(turpmāk – SPRK) 2020. gada 30. janvāra konsultāciju dokumentu par grozījumiem 
Informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē (turpmāk- Noteikumi) un sniedz 
priekšlikumus Noteikumu grozījumu projekta precizēšanai un papildināšanai. 

 
1. Noteikumus plānots papildināt ar 5.7 punktu un 5.1 pielikumu, saskaņā ar 

kuriem sistēmas operatoram regulators jāinformē par elektroenerģijas tirgotājiem, kas kavē 
maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm. AS 
“Sadales tīkls ” lūdz precizēt, kādā termiņā 5.1 pielikumā paredzētā atskaite iesniedzama. 
Ierosinām noteikt, ka sadales sistēmas operators šo atskaiti iesniedz ne vēlāk kā 15 dienu laikā 
no dienas, kad elektroenerģijas tirgotāja maksājuma kavējums sasniedzis 15 dienas. Par 
elektroenerģijas tirgotāja spēju ilgtermiņā pildīt savas saistības var liecināt ne tikai 
maksājumu kavējumi sadales sistēmas operatoram, bet arī citiem elektroenerģijas tirgus 
dalībniekiem, tāpēc lūdzam izvērtēt nepieciešamību līdzīga veida atskaiti saņemt arī no citiem 
tirgus dalībniekiem, kas nodrošina pakalpojumu elektroenerģijas tirgotājam. 

 
2. Noteikumu 3.pielikuma 2.tabulā rādītājs ar kārtas numuru 1 –

"Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu uz vietas objektā skaits 
gadā" AS "Sadales tīkls" ieskatā būtu precizējams, jo komercuzskaites rādījumu nolasījumi uz 
vietas objektā tiek veikti gan veicot kontrolapgaitas, gan veicot elektroenerģijas skaitītāju 
nomaiņu. Ņemot vērā, ka tiek veikta  viedo skaitītāju uzstādīšana un šī rādītāja mērķis 
visdrīzāk vēsturiski ir bijis sniegt informāciju par kontrolapgaitu apjomiem, ierosinām rādītāja 
nosaukumu izteikt šādā redakcijā: 

"Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu uz vietas objektā 
skaits gadā (neieskaitot nolasījumus, kuri veikti skaitītāju uzstādīšanas/maiņas/noņemšanas 
laikā, vai apmeklējuma rezultātā netika iegūts rādījums).". 

 

3. Noteikumu 3.pielikuma 2.tabulā rādītāji ar kārtas numuru 3.- 6. AS "Sadales 
tīkls" ieskatā pēc būtības raksturo sistēmas operatora spēju reaģēt uz elektroenerģijas 
atslēgšanas un piegādes atjaunošanas pieprasījumiem. Ierosinām neizdalīt rādītājus pēc 
atslēgšanas/pieslēgšanas iemesla, jo šādus datus sistēmas operatoram ir sarežģīti sagatavot 
ierobežotas informācijas pieejamības dēļ, un pastāvot centriskajam elektroenerģijas tirgus 



 

 

modelim sistēmas operators var nezināt kāds ir no elektroenerģijas tirgotāja saņemtā objekta 
atslēgšanas/pieslēgšanas pieprasījuma iemesls. Ne vienmēr elektroenerģijas piegādes 
atjaunošanas iemesls ir neapmaksātā rēķina apmaksa, tā var būt, piemēram, arī lietotāja maiņa 
objektā. Ņemot vērā minēto, AS "Sadales tīkls" ierosina:  

3.1. dzēst no 3.pielikuma 2.tabulas rādītāju ar kārtas numuru 4 - "Kopējais objektu 
skaits un vidējais laiks no elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja 
elektroietaises saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai"; 

3.2. dzēst no 3.pielikuma 2.tabulas rādītāju ar kārtas numuru 5 – "Kopējais 
elektroapgādes atjaunošanu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc 
samaksas saņemšanas, ja elektroenerģijas piegāde bijusi pārtraukta neapmaksāto rēķinu dēļ"; 

3.3. 3.pielikuma 2.tabulas rādītāju ar kārtas numuru 3 izteikt šādā redakcijā: 
"Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no pieprasījuma atslēgt lietotāja 

elektroietaises saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai"; 
3.4. 3.pielikuma 2.tabulas rādītāju ar kārtas numuru 6 izteikt šādā redakcijā: 
"Kopējais objektu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc 

pieprasījuma saņemšanas". 
 
4. Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē esošajā redakcijā 4.1 

pielikuma 1.tabulā satur kolonnu (3) "Lietotāju skaits mēneša sākumā". AS "Sadales tīkls" 
lūdz dzēst šo kolonnu, jo nav saprotams kura mēneša dati šajā kolonnā norādāmi. Lietotāju 
skaits pa attiecīgiem mēnešiem tiek norādīts kolonnās (6), (9), (12). 

 

5.        2020.gada 30.janvārī Saeimā pieņemtie Elektroenerģijas tirgus likuma 
grozījumi, kas stāsies spēkā 2020.gada 15.februarī, paredz, ka sadales sistēmas operatoram 
reizi ceturksnī jāapkopo informācija par ierīkoto jauno elektroenerģijas ražošanas iekārtu 
pieslēgumu skaitu un informācija par pieslēgumos palielināto vai samazināto elektroenerģijas 
ražošanas jaudu un jānosūta šī informācija ministrijai un regulatoram. AS "Sadales tīkls" 
ieskatā būtu lietderīgi, ja Noteikumos būtu noteikta atskaites forma un informācijas 
iesniegšanas termiņš, kādā šī informācija iesniedzama regulatoram. 
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