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Uz  Nr.  

  

Sabiedrisko pakalpojumu 

 regulēšanas komisija 

Ūnijas iela 45 

Rīga 

 LV-1039 

 

Par Konsultāciju dokumentu par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē 

 

 

AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - AST) savas kompetences ietvaros ir 

izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) 

2020.gada 6. augusta Konsultāciju dokumentu par grozījumiem (turpmāk – grozījumu 

projekts) Regulatora 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss 

elektroenerģijas nozarē"  (turpmāk – Tīkla kodekss) un lūdz papildināt grozījumu 

projektu ar šādiem Tīkla kodeksa grozījumiem: 

1. Izteikt Tīkla kodeksa 8.punktu šādā redakcijā: 

"8. Sistēmas operatoram nav tiesību pieprasīt sistēmas dalībniekiem veikt 

elektroiekārtu pārbaudi biežāk kā reizi gadā, ja ir apstiprināta elektroiekārtas 

atbilstība noteiktajām tehniskajām prasībām, izņemot, ja ir pamats uzskatīt, ka 

sistēmas dalībnieks nepilda noteiktās tehniskās prasības."; 

Pamatojums: lūdzam papildināt Tīkla kodeksa 8.punktu ar izņēmuma gadījumu, kad 

sistēmas operators var lūgt elektroiekārtas pārbaudi veikt biežāk kā reizi gadā. Proti, 

piedāvātā redakcija par pārbaužu veikšanas biežumu ''ne biežāk kā reizi gadā'' 

neattiecas uz gadījumu, kad sistēmas operatoram ir pamats uzskatīt, ka sistēmas 

dalībnieks nepilda noteiktās tehniskās prasības. Faktiski šobrīd atbilstoši Tīkla kodeksa 

8.punkta noteikumiem gadījumā, ja ir veikta elektroiekārtas pārbaude un tās rezultātā 

tiek konstatēta neatbilstība, sistēmas operatoram nav tiesības prasīt atkārtotu pārbaudi 

ne ātrāk kā pēc gada. Līdzīgi sistēmas operators attiecīgajā gadā nevar prasīt veikt 

pārbaudi, kad tā jau ir veikta, bet sistēmas operatora rīcībā ir informācija, kas liecina 

par elektroiekārtas neatbilstību. 
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2. Izteikt Tīkla kodeksa 10.punktu šādā redakcijā: 

''10. Šā kodeksa 6.2 punktā minētajā kārtībā sistēmas operatora noteiktais termiņš, 

kurā sistēmas dalībnieks iesniedz pieteikumu elektroiekārtas pārbaudes veikšanai 

nepārsniedz  45 darba dienas pirms paredzētās elektroiekārtas pārbaudes. Sistēmas 

dalībnieka pieteikumā norādāmās ziņas nosaka sistēmas operators. Pieteikumā 

norāda vismaz šādu informāciju: 

10.1. elektroiekārtu pārbaudes uzsākšanas laiku un paredzamo ilgumu; 

10.2. pārbaudāmās elektroiekārtas un to operatīvos apzīmējumus; 

10.3. detalizētu aprakstu par iespējamajām nelabvēlīgajām sekām, ko 

elektroiekārtu pārbaude var izraisīt pārvades vai sadales sistēmā; 

10.4. sistēmas dalībnieka pilnvarotās personas elektroiekārtas pārbaudes 

organizēšanai un veikšanai.'' 

Pamatojums: lūdzam Tīkla kodeksa 10.punktu izteikt citā redakcijā, ņemot vērā, ka  

Tīkla kodeksa 6.2  punktā ietverts deleģējums pārbaužu veikšanas kārtību noteikt 

sistēmas operatoram. Attiecīgi, lai nodrošinātu sistēmas dalībnieka tiesību ievērošanu, 

Tīkla kodeksa 10.punktā redakcija tiek mainīta tā, lai tajā ietvertos principus sistēmas 

operators ņemtu vērā, izstrādājot Tīkla kodeksa 6.2  punktā minēto kārtību, vienlaikus 

novēršot pretrunu starp Tīkla kodeksa 10.punkta esošo redakciju un ar Tīkla kodeksa 

6.2 punktu noteikto deleģējumu sistēmas operatoram. 

3. Svītrot Tīkla kodeksa 16. punktu; 

Pamatojums: lūdzam svītrot Tīkla kodeksa 16.punktu, jo termiņu atskaites iesniegšanai, 

kas minēts 16.punktā, sistēmas operators noteiks elektroiekārtu pārbaužu veikšanas 

kārtībā, kas izstrādāta saskaņā ar Tīkla kodeksa 6.2 punktu. Papildus jānorāda, ka 

elektroiekārtu pārbaužu rezultātu iesniegšanas termiņš 30 dienas pēc pārbaudes 

veikšanas paildzina pārbaužu rezultātu saņemšanu, kas var būt ļoti būtiski, ja pārbaudes 

rezultāti ir negatīvi un nepieciešama savlaicīga un efektīva rīcība trūkumu novēršanai. 

30 dienu termiņš nav piemērojams arī gadījumos, kad elektroiekārtas pārbaude tiek 

veikta atbilstības simulācijas veidā, jo tās rezultāti ir pieejami uzreiz pēc tās 

pabeigšanas. 

4. Svītrot Tīkla kodeksa 17. punktu; 

Pamatojums: lūdzam svītrot Tīkla kodeksa 17.punktu, jo saskaņā ar Tīkla kodeksa 

5.punktu pārbaudi veic sistēmas dalībnieks. Proti, nav nošķirama pārbaudes rezultātu 

atskaites iesniegšanas kārtība, ja pārbaude tiek veikta pēc sistēmas dalībnieka 

ierosinājuma vai sistēmas operatora pieprasījuma, jo abos šajos gadījumos 

elektroiekārtas pārbaudi veiks sistēmas dalībnieks. 

5. Svītrot Tīkla kodeksa 19.punktu; 

6. Papildināt lēmumu ar 4.17. punktu šādā redakcijā: 



 

3 

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

''4.17. Ja elektroenerģijas sistēmas dalībnieks konstatē, ka elektroiekārta 

neatbilst noteiktajām tehniskajām prasībām, elektroenerģijas sistēmas 

dalībnieks par to nekavējoties informē sistēmas operatoru.'' 

Pamatojums: lūdzam svītrot Tīkla kodeksa 19.punktu, vienlaikus papildinot Tīkla 

kodeksu ar 4.1.7.punktu, nosakot, ka sistēmas dalībniekam ir pienākums informēt 

sistēmas operatoru jebkurā gadījumā, ja tas konstatējis, ka elektroiekārta neatbilst 

noteiktajām tehniskajām prasībām, nevis tikai gadījumā, ja tas konstatēts 

elektroiekārtas pārbaudes rezultātā. Šādas informācijas savlaicīga pieejamība 

nodrošinās, ka negatīvā ietekme uz sistēmu, kurai pieslēgta sistēma dalībnieka 

elektroiekārta, tiek novērsta pēc iespējas savlaicīgāk. 
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