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04.06.2020.   Nr. 63  

  (prot. Nr.24, 3.p) 

Par elektroenerģijas sadales sistēmas operatora 

akciju sabiedrības „Sadales tīkls” neatkarības 

nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 

30.martā saņēma akciju sabiedrības „Sadales tīkls”, vienotais reģistrācijas numurs: 
40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk – AS „Sadales tīkls”), 

2020.gada 26.marta iesniegumu Nr.30VD00-19/620 par sadales sistēmas operatora 

AS „Sadales tīkls” atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi 

2019.gadā (turpmāk – iesniegums Nr.1). 

Ar 2020.gada 16.aprīļa vēstuli Nr.1-2.44/992 Regulators pieprasīja no AS „Sadales 
tīkls” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 

pagarināja iesnieguma Nr.1 izskatīšanas un administratīvā akta par sadales sistēmas operatora 

neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību izdošanas termiņu uz laiku, ne 
ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma Nr.1 saņemšanas dienas, – līdz 2020.gada 

30.jūlijam. Regulatora pieprasīto informāciju AS „Sadales tīkls” iesniedza ar 2020.gada 

19.maija iesniegumu Nr.30VD00-19/1035 (turpmāk – iesniegums Nr.2). 

Regulators konstatē: 

1. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 19.panta otrās daļas 3.punktu un Regulatora 
2012.gada 22.februāra lēmuma Nr.1/4 „Noteikumi par prasībām elektroenerģijas 

sadales sistēmas operatora neatkarībai” 4. un 5.punktu AS „Sadales tīkls” ir iesniegusi 
Regulatoram ziņojumu par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām 

un atbilstības programmas izpildi 2019.gadā (turpmāk – ziņojums) un publicējusi 

minēto ziņojumu AS „Sadales tīkls” tīmekļvietnē1. 

2. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 19.panta otrās daļas 3.punktam AS „Sadales 

tīkls” ir izstrādājusi atbilstības programmu, kurā noteikti konkrētu darbinieku 
pienākumi, kā arī pasākumi, kas veicami, lai nepieļautu diskriminējošu rīcību. 

AS „Sadales tīkls” ir iecēlusi atbilstības uzraugu, kas veic atbilstības programmas 

ieviešanas un īstenošanas ikdienas uzraudzību. 

3. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 19.panta otrās daļas 1. un 2.punktu sadales 

 
1 https://www.sadalestikls.lv/par-mums/finansu-informacija/atbilstibas-zinojums/ 

https://www.sadalestikls.lv/par-mums/finansu-informacija/atbilstibas-zinojums/
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sistēmas operatora valdes locekļi nedrīkst iesaistīties vertikāli integrēta elektroapgādes 

komersanta struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienas darbībā ir atbildīgas par 
elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un tirdzniecību. Sadales sistēmas operatora valdes 

locekļiem ir jānodrošina tiesības neatkarīgi no vertikāli integrēta elektroapgādes 
komersanta un valdošā uzņēmuma pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas 

nepieciešami sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai. 

4. AS „Sadales tīkls” ar 2017.gada 26.aprīļa iesniegumu Nr.30VD00-19/2035 iesniedza 
Regulatoram neatkarīga auditora veiktā AS „Sadales tīkls” klientu apkalpošanas un 

norēķinu sistēmas drošības audita atzinumu. Ar 2018.gada 1.marta iesniegumu 
Nr.30VD00-19/774 AS „Sadales tīkls” Regulatoram iesniedza neatkarīga auditora 

atzinumu par to, ka AS „Sadales tīkls” informācijas sistēma, kurā tiek uzturēti dati par 

elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, atbilst Latvijas nacionālajam standartam, kas 
nosaka prasības informācijas drošības vadības sistēmai. AS „Sadales tīkls” iesniegumā 

Nr.2 apliecina, ka neatkarīgā auditora 2017. un 2018.gadā pārbaudītie faktiskie apstākļi 
2019.gada laikā nav mainījušies pēc būtības. Vienlaikus AS „Sadales tīkls” norāda, ka 

2019.gadā minētajās sistēmās ir veikti uzlabojumi, kas samazina informācijas 

tehnoloģiju sistēmu drošības riskus.  

5. AS „Sadales tīkls” pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes 2020.gada 4.jūnija sēdē 

norādīja, ka AS „Sadales tīkls” atbilstības programmā ietverto pasākumu kopums ir 
īstenots un AS „Sadales tīkls” kā sadales sistēmas operators ir darbojusies atbilstoši 

Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām. 

Izvērtējot AS „Sadales tīkls” iesniegtos dokumentus un informāciju, Regulators 

secina, ka pārskata periodā AS „Sadales tīkls” ir ievērojusi Elektroenerģijas tirgus likuma 

19.panta otrajā daļā noteiktās prasības sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai: 

1. AS „Sadales tīkls” valdes locekļi nav iesaistījušies vertikāli integrēta elektroapgādes 

komersanta – akciju sabiedrības „Latvenergo”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk – 
AS „Latvenergo”), koncerna – struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienas darbībā ir 

atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un tirdzniecību; 

2. AS „Sadales tīkls” valdes locekļiem tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi no vertikāli 

integrēta elektroapgādes komersanta un valdošā uzņēmuma – AS „Latvenergo” – 

pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami sadales sistēmas 

ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai; 

3. AS „Sadales tīkls” izstrādātajā atbilstības programmā noteiktie konkrētu darbinieku 
pienākumi un veicamie pasākumi nepieļauj diskriminējošu rīcību. AS „Sadales tīkls” 

nodrošina pienācīgu atbilstības programmas ievērošanas kontroli. 

Saskaņā ar Regulatora 2012.gada 22.februāra lēmuma Nr.1/4 „Noteikumi par prasībām 
elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarībai” 7.punktu, pamatojoties uz likuma 

„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 
19.panta otrās daļas 3.punktu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 65.panta 

trešo daļu, 

padome nolemj: 

atzīt, ka AS „Sadales tīkls” veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
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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  

 


