
 

 

 

 

 

 

Rīgā 

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā. 

Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā 

Registracijas_numurs 

 

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija 

Ūnijas iela 45 

Rīga, LV-1039 

 

Par konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē" 

 

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

(turpmāk – Komisija) sagatavoto konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Tīkla kodeksā 

elektroenerģijas nozarē" (turpmāk – Grozījumi) un, ievērojot Komisijas aicinājumu sniegt 

komentārus un priekšlikumus par konsultāciju dokumentu, informē par sekojošo: 

 

1. Grozījumu projekta terminoloģija 

Grozījumos ir formulēti termini, kuru definīcijas sākotnēji ir sniegtas Regulā 2017/2195 

(Balansēšanas vadlīnijās). Termini ir identiski, bet to aprakstošais teksts atšķiras, vai arī dažādi 

termini Grozījumos un Regulā apzīmē vienu un to pašu:  

1.1.  "Pozīcija" (Grozījumu projektā: balansēšanas pakalpojuma saņēmēja 

paziņotais plānotais elektroenerģijas daudzums par katru nebalansa aprēķina periodu; Regulā 

2017/2195: balansatbildīgās puses deklarētais enerģijas daudzums, ko izmanto tās nebalansa 

aprēķināšanai); 

1.2. regulēšanas pakalpojuma sniedzēji un balansēšanas pakalpojumu sniedzēji; 

1.3. regulēšanas pakalpojums un balansēšanas pakalpojums; 

1.4. balansēšanas pakalpojuma saņēmējs un balansatbildīgās puses; 

1.5. nebalansa norēķini - ar atšķirīgu interpretāciju, u.c. 

 

2. Grozījumu 1.3. un 1.5.punkts – pastāv interešu konflikta iespējamība 

gadījumos, kad regulēšanas pakalpojuma sniedzējs un pārvades sistēmas operators ir viena un 

tā pati persona. 

 

3. Grozījumu 1.8.punktā nav sniegta precīza informācija par Egpt lieluma 

aprēķināšanu. Ir norādīts, ka jāņem vērā informācija no 9.pielikuma, neprecizējot - konkrēti 

kura informācija. Vēršam uzmanību uz mērvienību nesakritību Grozījumu projekta 1.8.punktā 

un 9.pielikuma 2.punktā.  



 

 

 

4. Grozījumu 8.pielikuma 1.punktā norādīts, ka šis pielikums izstrādāts, 

pamatojoties uz Balansēšanas vadlīniju 5.panta 4.punktu un 18.panta 1.punkta a) 

apakšpunktu. Praktiski 8.pielikums neietver vairākus būtiskus noteikumus, ko paredz 

Balansēšanas vadlīnijas: 

4.1. tirgus darbību apturēšanas un atjaunošanas noteikumi atbilstīgi Regulas 

2017/2196 36. pantam un noteikumus par norēķiniem tirgus darbību apturēšanas gadījumā 

atbilstīgi Regulas 2017/2196 39. pantam, tiklīdz tie apstiprināti saskaņā ar Regulas 2017/2196 

4. pantu; 

4.2. balansēšanas jaudas iepirkuma un nodošanas noteikumi, prasības un termiņi 

atbilstīgi 32., 33. un 34. pantam; 

4.3. atļauja enerģijas uzkrājvienību īpašniekiem kļūt par balansēšanas pakalpojumu 

sniedzējiem jeb par "regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem", jo šobrīd par regulēšanas 

pakalpojuma sniedzējiem var kļūt rezervju piegādātājvienības vai rezervju piegādātājgrupas, 

kas pēc Sistēmas darbības vadlīniju definīcijām neietver enerģijas uzkrājvienības; 

4.4. Balansēšanas vadlīnijas regulē pirmskvalifikācijas procesu un kvalifikācijas 

procesu, bet 8.pielikuma noteikumos šos procesus nav iespējams nošķirt; 

4.5. noteikumi par katra balansēšanas pakalpojumu sniedzēja balansēšanas enerģijas 

solījuma asignēšanu vienai vai vairākām balansatbildīgajām pusēm atbilstīgi 18.panta 4. punkta 

d) apakšpunktam. 

Atbilstoši ACER rekomendācijām minētie punkti kopā ar atbilstošu pamatojumu būtu 

ietverami Grozījumos.  

Noteikumi nesniedz skaidrojumu, kā tiek ievēroti satvari, saskaņā ar kuriem izveidos 

Eiropas platformas apmaiņai ar balansēšanas enerģiju un nebalansa ieskaita procesam atbilstīgi 

Balansēšanas vadlīniju 19., 21. un 22. pantam. Šobrīd noteikumi vairāk atbilst Balansēšanas 

vadlīniju 20.pantā minētajai Eiropas platformai apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no 

frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizāciju.  

Grozījumu 8. pielikuma 2.3. punktā teikts, ka piegadātājvienībai jāatbilst 

pārvades sistēmas operatora publicētām tehnikām prasībām un datu apmaiņas prasībām, 

bet nav norādīts atbilstoši kādiem regulējušiem aktiem jābūt noteiktam šīm prasībām un cik 

bieži tās drīkst grozīt, kas ir būtiski regulēšanas pakalpojumu sniedzējiem. 

 

5. Grozījumu 9.pielikuma noteikumi izstrādājami atbilstoši Balansēšanas 

vadlīniju 18.panta 1.punkta b) apakšpunktam. Pašreiz daļa no Balansēšanas vadlīniju 

balansatbildīgajām pusēm piemērojamiem nosacījumiem ir gan tīkla kodeksa tekstā, gan 

9.pielikumā, kas apgrūtina 9. pielikuma noteikumu pārskatāmību un izpratni. 

Grozījumu 9.pielikuma 3. un 4.punkts – nepieciešams precizēt: kam un kādā kārtībā ir 

jāsniedz informācija. 

 



 

 

6. Grozījumu 10.pielikuma 15.punktā 5. attēlā norādītās sprieguma diapazona 

vērtības nesakrīt ar Grozījumu 12.punktā iekļautajā tabulā norādītajām vērtībām un 30.punktā 

7. attēlā norādītās sprieguma diapazona vērtības nesakrīt ar Grozījumu 29.punktā iekļautajā 

tabulā norādītajām vērtībām un 5. un 7. attēlā nevar precīzi noteikt –Q/Pmax un +Q/Pmax 

maksimālas vērtības, kuras jāspēj izpildīt. 10. pielikuma 9. punktā noteikts, ka HVDC 

sistēma frekvences lēcienveida izmaiņu rezultātā spēj pielāgot savu aktīvo jaudu, bet nav 

noteikts kāda apjomā. 2. attēlā DELTA P/Pmax izteikts %, bet nekur nav minēts cik % 

jāaktivizē, vai arī kā tiks noteikts DELTA P/Pmax kuru jāaktivizē.  

 

7. Grozījumu 11.pielikumā 3. un 4.tabulās nepieciešams precizēt darbības 

periodus, kas norādīti kā "neierobežoti". 

 

AS "Latvenergo" apzinās ierosināto grozījumu Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē 

nepieciešamību un ir gatava sniegt atbalstu dokumenta turpmākajā izstrādē. 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

Komercdirektors  Uldis Bariss 

 

 
Elena Vilsone-Bērziņa 67728370 

 


