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16.04.2020.   Nr.37  

  (prot. Nr.18, 4.p) 

Par Eiropas Komisijas 2016.gada 17.augusta Regulā Nr.2016/1388, 

ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu noteikto 

prasību piemērošanu elektroenerģijas nozarē 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 

20.novembrī saņēma akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls”, vienotais reģistrācijas 
numurs: 40003575567, juridiskā adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 (turpmāk – 

AS „Augstsprieguma tīkls”), iesniegumu Nr.2.5/2019/3996 ar lūgumu lemt par Eiropas 

Komisijas 2016.gada 17.augusta Regulas Nr.2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par 
pieprasījumu pieslēgumu (turpmāk – Regula) prasību attiecināšanu uz akciju sabiedrības 

„Sadales tīkls”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, 
Rīga, LV-1160 (turpmāk – AS „Sadales tīkls”), apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 110/10kV sadales 

ietaisi pēc tās modernizācijas atbilstoši Regulas 4.pantam. Saistībā ar Regulas prasību 

piemērošanu Regulators saņēma arī AS „Augstsprieguma tīkls” 2020.gada 15.janvāra 
iesniegumu Nr.2.5/2020/146, 2020.gada 25.februāra iesniegumu Nr.2.5/2020/861 un 

2020.gada 16.marta iesniegumu Nr.2.5/2020/1045 (turpmāk visi iesniegumi kopā – 
Iesniegums). 

 

Regulators konstatē un secina: 

 

1. Regula nosaka prasības attiecībā uz tīkla pieslēgumu, kas piemērojamas pārvades 
sistēmai pieslēgtām pieprasījumietaisēm, pārvades sistēmai pieslēgtām sadales ietaisēm, 

sadales sistēmām, tostarp slēgtām sadales sistēmām un pieprasījumvienībām.  

2. Saskaņā ar Regulas 4.panta 1.punkta a) apakšpunktu esošajām pārvades sistēmai 
pieslēgtajām sadales ietaisēm Regulas prasības nepiemēro, izņemot, ja sadales ietaise ir 

modificēta tik lielā mērā, ka tās pieslēguma līgums ir būtiski jāpārskata saskaņā ar šādu 
procedūru: i) sadales sistēmas operatori, kuri plāno veikt stacijas modernizāciju vai 

aprīkojuma nomaiņu, kas ietekmēs pārvades sistēmai pieslēgtas sadales ietaises tehniskās 

spējas, savus plānus attiecīgajam sistēmas operatoram paziņo iepriekš; ii) ja attiecīgais 
sistēmas operators uzskata, ka modernizācija vai aprīkojuma nomaiņa rada tādas 

izmaiņas, ka ir vajadzīgs jauns pieslēguma līgums, sistēmas operators par to paziņo 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai attiecīgā gadījumā dalībvalstij; un iii) attiecīgā 

regulatīvā iestāde vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts lemj par to, vai esošais pieslēguma 
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līgums ir jāpārskata vai ir vajadzīgs jauns pieslēguma līgums, un par piemērojamajām 

Regulas prasībām. 

3. Atbilstoši Regulas 4.panta 2.punkta a) apakšpunktam pārvades sistēmai pieslēgtu sadales 
ietaisi uzskata par esošu tad, ja Regulas spēkā stāšanās dienā tā jau ir pieslēgta tīklam. 

Saskaņā ar Iesniegumu AS „Sadales tīkls” apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 110/10kV sadales 

ietaise ir esoša pārvades sistēmai pieslēgta sadales ietaise.  

4. Atbilstoši Regulas 4.panta 6.punktam AS „Augstsprieguma tīkls” ir izvērtējusi Regulas 

piemērošanu AS „Sadales tīkls” sadales ietaisei pēc tās modernizācijas. Starp 
AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” ir notikušas konsultācijas par Regulas 

prasību piemērošanu apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 110/10kV sadales ietaisei pēc tās 

modernizācijas.  

5. Regulators 2020.gada 14.februārī saņēma AS „Sadales tīkls” iesniegumu Nr.30VD00-

17/303. Iesniegumā norādītas Regulas prasības, kuras ir iespējams piemērot pēc 
apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 110/10kV sadales ietaises modernizācijas, kā arī sniegts 

viedoklis par nepieciešamajiem grozījumiem AS „Sadales tīkls” un AS „Augstsprieguma 

tīkls” noslēgtajā sistēmas pakalpojumu līgumā, ja Regulas prasības tiks attiecinātas uz 

apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 110/10kV sadales ietaisi pēc tās modernizācijas.   

6. Regulators 2020.gada 16.martā no AS „Augstsprieguma tīkls” elektroniski saņēma 
AS „Sadales tīkls” un AS „Augstsprieguma tīkls” 2013.gada 10.septembrī noslēgtā 

sistēmas pakalpojumu līguma kopiju (AS „Augstsprieguma tīkls” līguma reģistra 

numurs: AST/13-61) un 2016.gada 15.novembrī noslēgtās vienošanās par grozījumiem 
sistēmas pakalpojumu līgumā kopiju (AS „Augstsprieguma tīkls” līguma reģistra 

numurs: AST/13-61.3).  

7. Izvērtējot AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” sniegto informāciju un 

dokumentus, kas saistīti ar AS „Sadales tīkls” sadales ietaises modernizāciju, un šīs 

ietaises ietekmi uz elektroenerģijas pārvades sistēmas darbību, Regulatoram ir pamats 
pieņemt lēmumu par Regulā noteikto prasību piemērošanu apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 

110/10kV sadales ietaisei pēc tās modernizācijas. 

8. Ievērojot, ka apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 110/10kV sadales ietaise tiek modernizēta, tai 

ir jāpiemēro Regulas prasības un AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” ir 

jāvienojas par izmaiņām sistēmas pakalpojumu līgumā, kas nodrošina šajā lēmumā 

noteikto AS „Sadales tīkls” sadales ietaisei piemērojamo prasību izpildi. 

9. AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” pilnvarotie pārstāvji Regulatora 
padomes 2020.gada 16.aprīļa sēdē atbalstīja lēmumā noteikto Regulas prasību 

attiecināšanu uz AS „Sadales tīkls” apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 110/10kV sadales ietaisi. 

 
Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016.gada 17.augusta Regulas Nr.2016/1388, ar ko 

izveido tīkla kodeksu par pieprasījumu pieslēgumu 4.panta 1.punktu un 5.punktu un 
pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 

9.punktu un otro daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 65.panta trešo daļu,  
 

padome nolemj: 

1. Attiecināt Regulas prasības uz AS „Sadales tīkls” apakšstacijas Nr.6 „TEC-1” 110/10kV 

sadales ietaisi pēc tās modernizācijas. 
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2. Uzdot AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” līdz 2020.gada 16.oktobrim 
izdarīt grozījumus 2013.gada 10.septembrī noslēgtajā sistēmas pakalpojumu līgumā vai 

noslēgt jaunu sistēmas pakalpojumu līgumu, lai nodrošinātu šā lēmuma lemjošās daļas 
1.punkta izpildi. 

3. Uzdot AS „Augstsprieguma tīkls” informēt Regulatoru par šā lēmuma lemjošās daļas 

2.punkta izpildi.  
 

 
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 
no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 


