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03.07.2019.  Nr.127 

  (prot. Nr.27, 1.p) 

Par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka akciju sabiedrības   

„Latvijas elektriskie tīkli” neatkarības nodrošināšanai veikto 

pasākumu pietiekamību    

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

28.martā saņēma akciju sabiedrības „Latvijas elektriskie tīkli”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40103379313, juridiskā adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 (turpmāk – AS „Latvijas 

elektriskie tīkli”), 2019.gada 28.marta iesniegumu Nr.20SV00-08/44 par ziņojuma iesniegšanu 

un elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas 

izpildi 2018.gadā. 

Ar 2019.gada 23.aprīļa vēstuli Nr.1-2.89/1264 Regulators pieprasīja no AS „Latvijas 

elektriskie tīkli” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro 

daļu pagarināja administratīvā akta par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka neatkarības 

nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību sniegšanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem 

mēnešiem no AS „Latvijas elektriskie tīkli” iesnieguma saņemšanas dienas, tātad līdz 2019.gada 

28.jūlijam. Regulatora pieprasīto informāciju AS „Latvijas elektriskie tīkli” iesniedza ar 

2019.gada 13.maija iesniegumu Nr.20SV00-08/56 un 2019.gada 10.jūnija elektronisko sūtījumu. 

Regulators konstatē: 

1. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 21.1panta trešo daļu un Regulatora 2011.gada 

23.novembra lēmuma Nr.1/29 „Noteikumi par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu” 

(turpmāk – Noteikumi par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu) 11. un 12.punktu 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” ir iesniegusi Regulatoram ziņojumu par elektroenerģijas sistēmas 

īpašnieka atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi 2018.gadā (turpmāk 

– Ziņojums) un publicējusi Ziņojumu savā tīmekļvietnē1. 

2. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 21.1panta trešajai daļai AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

ir izstrādājusi atbilstības programmu, kurā noteikti konkrētu darbinieku pienākumi, kā arī 

pasākumi, kas veicami, lai nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi, un nodrošina pienācīgu minētās 

programmas ievērošanas kontroli.  

3. AS „Latvijas elektriskie tīkli” ir iesniegusi dokumentus un informāciju, kas apliecina 

Elektroenerģijas tirgus likuma 21.1panta otrās daļas prasību izpildi: elektroenerģijas sistēmas 

                                                 
1 http://www.let.lv/wp-content/uploads/2019/04/LET_atbilstibas_zinojums.pdf 
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īpašnieka valdes locekļi nevar vienlaikus ieņemt amatu vertikāli integrēta elektroapgādes 

komersanta struktūrās, kas ikdienas darbībā tieši vai netieši ir atbildīgas par elektroenerģijas 

ražošanas, tirdzniecības un sadales darbībām; elektroenerģijas sistēmas īpašnieks var izmantot 

tikai tādus vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta pakalpojumus, kas nodrošina tās 

komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru elektroenerģijas sistēmas īpašnieks, pildot savus 

pienākumus, ir saņēmis no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem; 

elektroenerģijas sistēmas īpašniekam ir jānodrošina tiesības pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta. 

4. AS „Latvijas elektriskie tīkli” Ziņojumā apliecina, ka tā izmanto tikai tādus vertikāli integrēta 

elektroapgādes komersanta pakalpojumus, kas nodrošina tās komerciālās informācijas 

konfidencialitāti, kuru AS „Latvijas elektriskie tīkli”, pildot savus pienākumus, ir saņēmusi no 

elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem. 

5. Saskaņā ar Noteikumu par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu 8.2.apakšpunktu 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” 2016.gada 24.februārī ir iesniegusi sertificēta informācijas 

tehnoloģiju (sistēmu) auditora – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KPMG Baltics SIA” 

(turpmāk – KPMG Baltics SIA) – atzinumu par veikto darbību pietiekamību komerciālās 

informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai (AS „Latvijas elektriskie tīkli” 2016.gada 

24.februāra iesniegums Nr.20SV00-08/50). AS „Latvijas elektriskie tīkli” Ziņojumā apliecina, ka 

faktiskie apstākļi, kurus pārbaudīja KPMG Baltics SIA, nav mainījušies pēc būtības un nav 

nepieciešams veikt jaunu pārbaudi, lai apliecinātu AS „Latvijas elektriskie tīkli” veikto darbību 

pietiekamību komerciālās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai.  

6. Ar Regulatora 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.89 “Par elektroenerģijas  sistēmas  īpašnieka 

neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību” AS „Latvijas elektriskie tīkli” tika 

uzdots līdz 2019.gada 1.aprīlim veikt atbilstošus pasākumus, lai akciju sabiedrība 

„Augstsprieguma tīkls”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003575567, juridiskā adrese: 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 (turpmāk – AS „Augstsprieguma tīkls”), veiktu visu pārvades 

sistēmas aktīvu attīstības, uzturēšanas, remontu un apkalpošanas darbus, kā arī jaunbūvju darbus 

vai atjaunošanas darbus, balstoties uz līdzvērtīgiem nosacījumiem, kādi ir noteikti attiecībā uz 

tādiem pārvades sistēmas aktīviem, kas atrodas AS „Latvijas elektriskie tīkli” īpašumā. 

7. Regulators 2019.gada 29.martā saņēma AS „Augstsprieguma tīkls” 2019.gada 28.marta 

iesniegumu Nr.2.5/2019/1268 ar ziņojumu par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora 

atbilstību sertificēšanas prasībām 2018.gadā. No minētā ziņojuma un AS „Latvijas elektriskie 

tīkli” sniegtās informācijas izriet, ka, lai izpildītu Regulatora 2018.gada 26.jūlija lēmuma Nr.89 

lemjošās daļas 1.punktā minēto nosacījumu:  

7.1. 2018.gada 26.jūlijā starp AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

noslēgts līgums par kapitālieguldījumu projekta īstenošanu biroja ēkā Dārzciema ielā 86, 

Rīgā (turpmāk – Biroja ēka), (*)2; 

7.2. 2018.gada 28.decembrī starp AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

noslēgta vienošanās par grozījumu veikšanu 2014.gada 30.decembra Pārvades sistēmas 

aktīvu nomas līgumā, (*)3; 

7.3. 2018.gada 18.decembrī akciju sabiedrības „Latvenergo”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk – 

AS „Latvenergo”), valde pieņēma lēmumu „Par pārvades sistēmas aktīvu infrastruktūrai 

piesaistītā (iznomātā) nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un 

                                                 
2 (*) – satur ierobežotas pieejamības informāciju 
3 (*) – satur ierobežotas pieejamības informāciju 



 

3 

administrēšanas darbību nodošanu AS „Augstsprieguma tīkls” ar 2019.gada 1.februāri”, 

tai skaitā par apsaimniekošanas, uzturēšanas un citu pakalpojumu līgumu pilnīgu vai daļēju 

pārjaunošanu, tādējādi AS „Latvenergo” vietā pilnā apjomā vai daļējā apjomā stāsies un 

turpmākās līgumsaistības pildīs AS „Augstsprieguma tīkls”; 

7.4. 2019.gada 16.janvārī AS „Latvijas elektriskie tīkli” valde pieņēma lēmumu Nr.8/2 „Par 

grozījumiem 2011.gada 1.aprīlī noslēgtajā Nomas līgumā Nr.200000/11-27”, no 

2019.gada 1.februāra izbeidzot AS „Latvenergo” sniegtos nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas, uzturēšanas un administrēšanas pakalpojumus; 2019.gada 31.janvārī 

starp AS „Latvijas elektriskie tīkli” un AS „Latvenergo” noslēgta vienošanās par 

grozījumiem minētajā nomas līgumā. 

8. AS „Latvijas elektriskie tīkli” pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes 2019.gada 3.jūlija 

sēdē paskaidroja, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” kā elektroenerģijas sistēmas īpašnieks ir 

darbojusies atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām. 

Izvērtējot AS „Latvijas elektriskie tīkli” un AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegtos 

dokumentus un informāciju, Regulators secina: 

1. AS „Latvijas elektriskie tīkli” pārskata periodā ir ievērojusi Elektroenerģijas tirgus likuma 

21.1panta otrajā un trešajā daļā noteiktās prasības elektroenerģijas sistēmas īpašnieka 

neatkarības nodrošināšanai: 

1.1. AS „Latvijas elektriskie tīkli” valdes locekļi nav vienlaikus ieņēmuši amatu vertikāli 

integrēta elektroapgādes komersanta – AS „Latvenergo” koncerna – struktūrās, kas 

ikdienas darbībā tieši vai netieši ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības 

un sadales darbībām; 

1.2. Regulatora uzmanības lokā nav nonākusi tāda informācija vai dokumenti, kas liecinātu, 

ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” izmanto tādus vertikāli integrēta elektroapgādes 

komersanta – AS „Latvenergo” koncerna – pakalpojumus, kas nenodrošina tās 

komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru AS „Latvijas elektriskie tīkli”, pildot 

savus pienākumus, ir saņēmusi no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un tirgus 

dalībniekiem; 

1.3. AS „Latvijas elektriskie tīkli” tiek nodrošinātas tiesības pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta; 

1.4. AS „Latvijas elektriskie tīkli” ir izstrādāta atbilstības programma, kurā ir noteikti konkrētu 

darbinieku pienākumi un pasākumi, kas veicami, lai nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi; 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” nodrošina pienācīgu atbilstības programmas ievērošanas 

kontroli. 

2. Regulatora rīcībā esošie dokumenti un informācija liecina, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai AS „Augstsprieguma tīkls” veiktu visu pārvades 

sistēmas aktīvu attīstības, uzturēšanas, remontu un apkalpošanas darbus, kā arī jaunbūvju 

darbus vai atjaunošanas darbus, balstoties uz līdzvērtīgiem nosacījumiem, kādi ir noteikti 

attiecībā uz tādiem pārvades sistēmas aktīviem, kas atrodas AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

īpašumā. Līdz ar to Regulatoram ir pamats secināt, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” ir 

izpildījusi Regulatora 2018.gada 26.jūlija lēmuma Nr.89 „Par elektroenerģijas sistēmas 

īpašnieka neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību” lemjošās daļas 

1.punktā noteikto pienākumu. 

Saskaņā ar Regulatora 2011.gada 23.novembra lēmuma Nr.1/29 „Noteikumi par pārvades 

sistēmas operatora sertificēšanu” 14.punktu, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko 
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pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 21.1panta trešo daļu 

un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 65.panta trešo daļu, 

padome nolemj: 

atzīt, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami. 

 

Ja Regulators konstatē, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” neatbilst Elektroenerģijas tirgus 

likumā noteiktajām neatkarības prasībām, tostarp, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” nespēj ievērot 

tai Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās saistības, Regulators var atcelt šo administratīvo aktu. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no 

dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu. 

Priekšsēdētāja 

p.i. 

padomes loceklis 

R. Irkļa 

 

I. Birziņš 

 


