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Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par noteikumiem par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu  

 

 

N.p.

k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā, vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. Noteikumu projekta 5.punkts 

5. Sadales sistēmas operators 

sagatavo plānu, ņemot vērā 

nozares standartos un Tīkla 

kodeksā elektroenerģijas nozarē 

noteiktās elektroenerģijas 

sistēmas drošuma un kvalitātes 

prasības.  

 

Akciju sabiedrība “Sadales 

tīkls” (turpmāk – AS “Sadales 

tīkls”) 

Noteikumu projektā vairākkārt 

lietota atsauce uz Tīkla kodeksā 

elektroenerģijas nozarē 

noteiktajām drošuma un kvalitātes 

prasībām, tomēr šajā dokumentā 

tādas faktiski nav noteiktas. Tīkla 

kodekss elektroenerģijas nozarē ir 

dokuments, kuru saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likuma 

4.panta otro daļu izstrādā pārvades 

sistēmas operators un apstiprina 

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija (turpmāk – 

Regulators), tādejādi nebūtu 

korekti, ka drošuma un kvalitātes 

prasības, kas jānodrošina sadales 

sistēmas operatoram noteiktu 

pārvades sistēmas operators. AS 

“Sadales tīkls” lūdz svītrot no 

Ņemts vērā Izteikt Noteikumu 4.punktu šādā 

redakcijā: 

4.punkts Sadales sistēmas 

operators sagatavo plānu, ņemot 

vērā nozares standartos un 

elektroenerģijas nozarē noteiktās 

elektroenerģijas sistēmas drošuma 

un kvalitātes prasības. 
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Noteikumu projekta atsauces uz 

Tīkla kodeksu. 

Biedrība “Latvijas 

Elektroenerģētiķu un 

Energobūvnieku asociācija” 

(turpmāk – LEEA) 

Komentējot Noteikumu projekta 5. 

un 12.punktu, kurā ir atsauce uz 

Tīkla kodeksu elektroenerģijas 

nozarē, LEEA pauž viedokli, ka 

minēto atsauci būtu vēlams būtiski 

precizēt vai arī izslēgt no 

Noteikumu projekta. Tas, LEEA 

vērtējumā, ir pamatots ar apstākli, 

ka Tīkla kodekss, atbilstoši tā 

1.pantam, reglamentē galvenokārt 

elektroenerģijas sistēmu 

ekspluatācijas un operatīvās 

vadības darbības, kuras nav tieši 

saistītas ar sadales sistēmas 

ilgtermiņa investīciju vai attīstības 

politiku. Ņemot to vērā, lai 

pilnvērtīgi pierādītu, ka attīstības 

plānā iekļauts investīciju projekts 

izpilda, piemēram, Tīkla kodeksa 

11.pielikumā iekļautās prasības 

par pieļaujamajiem sprieguma 

diapazoniem sadales sistēmas 

pieslēgumpunktos, sadales 

sistēmas operatoram būtu 

jānodrošina ļoti detalizēts un plašs 

apraksts gan par konkrēta objekta 

būvniecībā izmantotajām iekārtām 
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un to darbības raksturlielumiem, 

gan arī par plānotajām personāla 

darbībām šīs iekārtas 

ekspluatācijas laikā. Šāda rakstura 

informācijas iekļaušana sadales 

sistēmas operatora attīstības plānā 

potenciāli var padarīt daudz 

saturiski komplicētāku un faktiski 

nepārskatāmāku tām sabiedrības 

ieinteresētajām pusēm, kuru 

darbība nav cieši saistīta ar 

elektroenerģijas tīklu 

ekspluatāciju ikdienas režīmā. 

Tāpat arī uzskatām, ka pienākums 

papildus atskaitīties par investīciju 

projektu atbilstību Tīkla kodeksa 

prasībām faktiski pārklāsies ar jau 

šobrīd īstenoto uzraudzību, ko 

attiecībā uz sistēmas dalībniekiem 

savas kompetences ietvaros, 

atbilstoši Tīkla kodeksa prasībām 

jau īsteno, piemēram, pārvades 

sistēmas operators. Attiecīgi, 

minētā atsauce rada augstāka 

administratīvā sloga veidošanās 

risku visām iesaistītajām pusēm, 

bet it īpaši sadales sistēmas 

operatoram kā plāna izstrādātājam 

un Regulatoram kā institūcijai, 

kurai būs jāveic attīstības projektu 

analīze, vērtējot tajos plānoto 

elektrotehnisko iekārtu darba 
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parametrus un paredzamo 

ekspluatāciju. 

2. Noteikumu projekta 6.1.1., 6.1.3., 

6.1.4.,6.2.2.3., 6.2.2.4. un 6.2.2.5. 

apakšpunkts 

6.Plānam ir šādas daļas: 

6.1. aprakstošā daļa, kurā sadales 

sistēmas operators: 

6.1.1.norāda informāciju par esošo 

sadales infrastruktūru sadalījumā 

pa reģioniem, 

tai skaitā sniedz novērtējumu 

katram reģionam atbilstoši 

noteiktajiem mērķiem 

(rādītājiem); 

6.1.3.ietver novērtējumu pa 

reģioniem saistībā ar 

pieprasījumreakcijas, 

energoefektivitātes, enerģijas 

uzkrātuvju vai citu tādu resursu 

izmantošanu, ko sadales sistēmas 

operators paredzējis izmantot kā 

alternatīvu sadales sistēmas 

paplašināšanai; 

6.1.4.pamatojot norāda, kādi 

mērķi (t.sk. mērķus katram no 

reģioniem) ir izvirzīti sadales 

infrastruktūras attīstībai, 

uzskaitot, kādus mērķus ir plānots 

sasniegt laika periodā no diviem 

līdz 10 gadiem; 

6.2. informatīvā daļa, kurā sadales 

sistēmas operators ietver: 

AS “Sadales tīkls” 

AS “Sadales tīkls” ir teritoriāli 

vienots uzņēmums un savus 

attīstības mērķus  un 

kapitālieguldījumus sadales 

sistēmā visā licences zonā plāno 

atbilstoši vienotiem kritērijiem un 

vienotai kapitālieguldījumu 

prioritizēšanas kārtībai (projektu 

rangam). Lai atbilstoši izsniegtajai 

licencei nodrošinātu vienlīdzīgus 

elektroenerģijas sadales sistēmas 

lietošanas nosacījumus un 

pakalpojuma kvalitāti sistēmas 

lietotājiem visā licences zonā, nav 

atbilstoši ieviest attīstības mērķu 

reģionālu dalījumu, reģionālu 

kapitālieguldījumu plānošanu vai 

reģionāli atšķirīgu elektroenerģijas 

sadales sistēmas attīstību. AS 

“Sadales tīkls” kapitālieguldījumu 

plānošanas pieeju revīzijas laikā 

vērtējusi arī Valsts kontrole, pēc 

revīzijas atzīstot to par atbilstošu, 

tāpēc ierosinām Noteikumu 

projektā paredzēto attīstības plāna 

dalījumu, veidot saskaņoti ar 

Valsts kontroles revīzijā ierosināto 

un vēlāk pēcrevīzijā izvērtēto 

plānošanas dalījumu. 

Daļēji  ņemts vērā 

Noteikumos  jēdziens reģions ir 

aizstāts ar jēdzienu teritorija, 

nosakot, ka informācija tiek 

sniegta atbilstoši  Administratīvā 

teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumā  noteiktajām 

administratīvajam teritorijām. 

Noteikumos ir paredzēts, ka 

sadales sistēmas operators ar 

Regulatoru saskaņo attīstības 

mērķus, kuriem ir pakārtoti 

kapitālieguldījumi. Šāds 

regulējums ir ietverts, lai noteikt, 

kurās teritorijās ir nepieciešams  

veikt investīcijas tuvākajos gados. 

Ņemot vērā, ka  AS “Sadales tīkls” 

ilgtermiņā nav iespējams plānot 

attīstības mērķus, dalījumā pa 

teritorijām, Noteikumos ir veikts 

precizējums, kas paredz, ka 

sadales sistēmas operatoram ir 

jānorāda mērķi dalījumā pa 

teritorijām tikai turpmākajiem 

diviem gadiem. 

 

Izteikt Noteikumu 5.punktu šādā 

redakcijā: 

5.Plānam ir šādas daļas: 

5.1.aprakstošā daļa, kurā sadales 

sistēmas operators: 

5.1.1. norāda informāciju par esošo 

sadales infrastruktūru, tai skaitā 

sniedz tehnisko raksturojumu 

(tīkls blīvi apdzīvotās vietās, tīkls 

apdzīvotās vietās, izkliedēts tīkls), 

atbilstoši noteiktajiem mērķiem 

(rādītājiem); 

5.1.2. ietver novērtējumu pa 

administratīvajām teritorijām 

(turpmāk – teritorijas) saistībā ar 

lietotāju vajadzībām tuvākajos 

divos līdz piecos gados attiecībā uz 

jaunām ražošanas jaudām un 

jauniem slodzes punktiem, tostarp 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

punktiem; 

5.1.3. ietver novērtējumu pa 

teritorijām saistībā ar 

pieprasījumreakcijas 

pakalpojumu, energoefektivitātes, 

enerģijas krātuvju vai citu tādu 

resursu izmantošanu, ko sadales 

sistēmas operators paredzējis 

izmantot kā alternatīvu sadales 

sistēmas paplašināšanai; 

LEEA 
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6.2.2.informāciju par 

ieguldījumiem sadales 

infrastruktūrā, kurus plānots 

turpināt īstenot vai plānots uzsākt 

īstenot turpmākajos divos gados, 

norādot: 

6.2.2.3.apkopotu informāciju par 

pārējiem finanšu ieguldījumiem 

sadales infrastruktūrā, 

infrastruktūras posmos ar zemu 

tīkla noslodzi, kas nepārsniedz 

100 tūkst. euro, pa reģioniem un 

finanšu ieguldījumu  veidiem 

atbilstoši 4.pielikumam, norādot 

finanšu ieguldījumu pa gadiem 

tūkst. euro; 

6.2.2.4.apkopotu informāciju par 

finanšu ieguldījumiem sadales 

infrastruktūrā infrastruktūras 

posmos ar vidēju tīkla noslodzi pa 

reģioniem un finanšu ieguldījumu 

veidiem atbilstoši 4.pielikumam, 

norādot finanšu ieguldījumu pa 

gadiem tūkst. euro; 

6.2.2.5.apkopotu informāciju par 

finanšu ieguldījumiem sadales 

infrastruktūrā infrastruktūras 

posmos ar augstu tīkla noslodzi pa 

reģioniem un finanšu ieguldījumu 

veidiem atbilstoši 4.pielikumam, 

norādot finanšu 

ieguldījumu pa gadiem tūkst. 

euro; 

Komentējot Noteikumu projekta 

6.1.1., 6.1.3., 6.1.4., 6.2.2.3., 

6.2.2.4. un 6.2.2.5.apakšpunktus, 

LEEA pievērš uzmanību 

apstāklim, ka šajos Noteikumu 

projekta apakšpunktos ir norāde uz 

sadales sistēmas operatora 

pienākumu sniegt informāciju par 

faktisko situāciju un plānotajām 

investīcijām dažādos reģionos. 

Vienlaikus, pēc LEEA rīcībā 

esošās informācijas, AS “Sadales 

tīkls” darbības politika kopš 

uzņēmuma restrukturizācijas vairs 

neparedz reģionāli diferencētu 

investīciju un pakalpojumu 

attīstības plānošanu, un sadales 

sistēmas operatoram atbilstoši 

licences nosacījumiem ir 

pienākums piemērot vienlīdzīgus 

sistēmas lietošanas nosacījumus 

un nodrošināt līdzvērtīgus 

pakalpojumus visā tā licences 

zonā, kas aptver visu Latvijas 

teritoriju. Noteikumu projekta 

esošā redakcija arī nesniedz 

informāciju par to, kāds ir sadales 

sistēmas operatora darbībā 

paredzētais reģionu iedalījums, 

proti, vai ir paredzēts izmantot 

Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumā noteikto 

administratīvo teritoriju 

5.1.4. pamatojot norāda, kādi 

mērķi (t.sk. mērķus atbilstoši tīkla 

tehniskajam raksturojumam) ir 

izvirzīti sadales infrastruktūras 

attīstībai, uzskaitot, kādus mērķus 

ir plānots sasniegt laika periodā no 

diviem līdz 10 gadiem; 

5.1.5. sniedz pārskatu par procesu, 

kādā tiek noteikts nepieciešamais 

kapitālieguldījumu apmērs sadales 

infrastruktūrā, pamato 

nepieciešamos 

kapitālieguldījumus sadales 

infrastruktūrā, norādot, kuri 

kapitālieguldījumi ir jāveic 

nākamajos divos gados un par 

kuriem kapitālieguldījumiem 

sadales sistēmas operators jau ir 

pieņēmis lēmumu, norādot 

kapitālieguldījumu avotu. 

5.2.informatīvā daļa, kurā sadales 

sistēmas operators ietver: 

5.2.1. aprakstu par inovācijām un 

mērķa kapitālieguldījumu 

programmām (piemēram, izmaksu 

samazināšanu u.c.), kas jau tiek 

īstenotas, papildus norādot 

informāciju par mērķa 

kapitālieguldījumu programmām, 

kuras plāno īstenot turpmākajos 10 

gados, kā arī tām paredzēto 

plānoto kapitālieguldījumu 
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iedalījumu, Reģionālās attīstības 

likumā noteikto iedalījumu 

Latvijas plānošanas reģionos, vai 

arī par vienoties par sadales 

sistēmas vajadzībām pielāgotu 

reģionu definējumu šo noteikumu 

mērķa sasniegšanai.  

LEEA vērtējumā,  ja sadales 

sistēmas operatoram tiktu noteikts 

pienākums apkopot un sniegt 

informāciju par situāciju un 

attīstības plāniem Reģionālās 

attīstības likumā noteikto 

plānošanas reģionu ietvaros, šīs 

informācijas lietderība sabiedrībai 

un iesaistītajām pusēm ir 

vērtējama kā ierobežota. Ņemot 

vērā, ka viena plānošanas reģiona 

ietvaros sadales sistēmas darbības 

rādītāji var būt izteikti atšķirīgi, 

plānošanas reģiona vidējie 

sistēmas darbības rādītāji nesniedz 

pilnvērtīgu informāciju par 

situāciju sadales sistēmas darbību 

un investīciju pamatotību sistēmā 

reģionā ietilpstošās mazākās 

teritorijās. No sistēmas darbības 

rādītāju analīzes, kā arī investīciju 

un attīstības pamatojuma viedokļa, 

LEEA vērtējumā precīzāku ieskatu 

sniegtu Noteikumu projekta 6.1. 

un 6.2.apakšpunktā uzskaitītā 

informācija, kas apkopota, 

apmēru sadales infrastruktūrā 

atbilstoši 2.pielikumam; 

5.2.2. informāciju par 

kapitālieguldījumiem sadales 

infrastruktūrā, kurus plānots 

turpināt īstenot vai plānots uzsākt 

īstenot turpmākajos divos gados, 

norādot: 

5.2.2.1.informāciju par katru no 

kapitālieguldījumu objektiem, kas 

pārsniedz 140 tūkst. euro, 

atbilstoši 3.pielikumam; 

5.2.2.2.apkopotu informāciju par 

pārējiem kapitālieguldījumu 

objektiem, kas nepārsniedz 140 

tūkst. euro pa teritorijām un 

kapitālieguldījumu veidiem 

atbilstoši 4.pielikumam, norādot 

kapitālieguldījumus pa gadiem 

tūkst. euro. 
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piemēram, novadu teritoriju un 

novadu pilsētu griezumā. Tomēr ir 

pamats bažām, ka informācijas 

sagatavošana ar šādu detalizāciju, 

kas aptver sadales sistēmas 

faktisko stāvokli un plānoto 

attīstību visās Latvijas pilsētās, 

ciemos un novadu lauku teritorijās, 

radīs nesamērīgi lielu 

administratīvo slogu sadales 

sistēmas operatoram un padarīs 

uzņēmuma attīstības plānu daudz 

apjomīgāku un grūtāk pārskatāmu.  

Papildus tam ir pamats uzskatīt, ka 

lēmums uzņēmuma ilgtermiņa 

attīstības politikā diferencēt 

reģionus un noteikt tiem atšķirīgus 

investīciju mērķus var izraisīt 

pretrunīgu reakciju sabiedrībā.   

Ņemot to vērā,  LEEA vērtējumā, 

būtu pamatoti Noteikumu projektā 

atteikties no sadales sistēmas 

operatora pienākuma sniegt  

informāciju par sadales sistēmas 

infrastruktūru un tās plānoto 

attīstību reģionālā griezumā, un, 

gluži pretēji,  attīstības plānā 

nostiprināt  sadales  sistēmas 

operatora pienākumu  un tiesības 

attīstību tās licences zonā plānot 

atbilstoši vienotiem kritērijiem un 

nosacījumiem, piemēram, 

faktiskajam infrastruktūras 
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tehniskajam stāvoklim, lietotāju 

pieprasījumam  un pieprasījuma 

attīstības perspektīvām. 

3. Noteikumu projekts AS “Sadales tīkls” 

Ierosinām pārskatīt Noteikumu 

projektā paredzēto 

kapitālieguldījumu iedalījuma 

(atspoguļošanas) principu – 

dalījumā pēc infrastruktūras 

posmu noslodzes. Noslodze ir 

parametrs, ko nosaka pret attiecīga 

tīkla elementa maksimālo 

caurlaides spēju (nominālo jaudu) 

– kas var būt palielināta sprieguma 

kvalitātes un tīkla attīstības 

perspektīvas nodrošināšanai, šāds 

informācijas skatījums objektīvi 

neatspoguļo kapitālieguldījumu 

nepieciešamību, izlietojuma 

efektivitāti un ilgtspēju attiecīgajā 

posmā. Kapitālieguldījumu 

būtiskuma izvērtēšana veicama 

kompleksi, ietverot vairākus 

aspektus, no kuriem būtiskākie – 

objekta tehniskais stāvoklis 

(nolietojums), elektroenerģijas 

patēriņa intensitāte un sistēmas 

lietotāju skaits teritorijā, kuras 

elektroapgādes nodrošināšanai 

paredzēts attiecīgais objekts u.c. 

AS “Sadales tīkls” savos iekšējos 

attīstības dokumentos attiecībā uz 

tehnisko risinājumu izvēli ir 

Ņemts vērā 

Noteikumos precizēts, ņemot vērā 

AS “Sadales tīkls” sniegto 

viedokli. 

Izteikt Noteikumu 5.punktu šādā 

redakcijā: 

5.Plānam ir šādas daļas: 

5.1.aprakstošā daļa, kurā sadales 

sistēmas operators: 

5.1.1. norāda informāciju par esošo 

sadales infrastruktūru, tai skaitā 

sniedz tehnisko raksturojumu 

(tīkls blīvi apdzīvotās vietās, tīkls 

apdzīvotās vietās, izkliedēts tīkls), 

atbilstoši noteiktajiem mērķiem 

(rādītājiem); 

5.1.2. ietver novērtējumu pa 

administratīvajām teritorijām 

(turpmāk – teritorijas) saistībā ar 

lietotāju vajadzībām tuvākajos 

divos līdz piecos gados attiecībā uz 

jaunām ražošanas jaudām un 

jauniem slodzes punktiem, tostarp 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

punktiem; 

5.1.3. ietver novērtējumu pa 

teritorijām saistībā ar 

pieprasījumreakcijas 

pakalpojumu, energoefektivitātes, 

enerģijas krātuvju vai citu tādu 

resursu izmantošanu, ko sadales 

sistēmas operators paredzējis 

izmantot kā alternatīvu sadales 

sistēmas paplašināšanai; 
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ieviesusi trīs līmeņu teritoriālo 

dalījumu – blīvi apdzīvotas vietas, 

apdzīvotas vietas un izkliedēts 

elektrotīkls, gradējot šīs grupas 

pēc kopējā elektroenerģijas 

patēriņa un lietotāju skaita 

attiecīgajā teritorijā. Noteikumu 

projektā ierosinām paredzēt 

informācijas atspoguļošanu 

nākamajam kalendārajam gadam 

sadales sistēmas teritoriju 

skatījumā. 

5.1.4. pamatojot norāda, kādi 

mērķi (t.sk. mērķus atbilstoši tīkla 

tehniskajam raksturojumam) ir 

izvirzīti sadales infrastruktūras 

attīstībai, uzskaitot, kādus mērķus 

ir plānots sasniegt laika periodā no 

diviem līdz 10 gadiem; 

5.1.5. sniedz pārskatu par procesu, 

kādā tiek noteikts nepieciešamais 

kapitālieguldījumu apmērs sadales 

infrastruktūrā, pamato 

nepieciešamos 

kapitālieguldījumus sadales 

infrastruktūrā, norādot, kuri 

kapitālieguldījumi ir jāveic 

nākamajos divos gados un par 

kuriem kapitālieguldījumiem 

sadales sistēmas operators jau ir 

pieņēmis lēmumu, norādot 

kapitālieguldījumu avotu. 

5.2.informatīvā daļa, kurā sadales 

sistēmas operators ietver: 

5.2.1. aprakstu par inovācijām un 

mērķa kapitālieguldījumu 

programmām (piemēram, izmaksu 

samazināšanu u.c.), kas jau tiek 

īstenotas, papildus norādot 

informāciju par mērķa 

kapitālieguldījumu programmām, 

kuras plāno īstenot turpmākajos 10 

gados, kā arī tām paredzēto 

plānoto kapitālieguldījumu 
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apmēru sadales infrastruktūrā 

atbilstoši 2.pielikumam; 

5.2.2. informāciju par 

kapitālieguldījumiem sadales 

infrastruktūrā, kurus plānots 

turpināt īstenot vai plānots uzsākt 

īstenot turpmākajos divos gados, 

norādot: 

5.2.2.1.informāciju par katru no 

kapitālieguldījumu objektiem, kas 

pārsniedz 140 tūkst. euro, 

atbilstoši 3.pielikumam; 

5.2.2.2.apkopotu informāciju par 

pārējiem kapitālieguldījumu 

objektiem, kas nepārsniedz 140 

tūkst. euro pa teritorijām un 

kapitālieguldījumu veidiem 

atbilstoši 4.pielikumam, norādot 

kapitālieguldījumus pa gadiem 

tūkst. euro. 

 

4. Noteikumu projekta 8.punkts 

8. Sadales sistēmas operators 

plānu un šo noteikumu 7.punktā 

noteikto informāciju regulatoram 

iesniedz rakstveidā, kā arī 

elektroniskā formā, nosūtot uz 

regulatora e-pasta adresi 

sprk@sprk.gov.lv, katru gadu līdz 

31.maijam 

 

AS “Sadales tīkls” 

AS “Sadales tīkls” 

kapitālieguldījumus konkrētu 

investīciju objektu (projektu) 

līmenī spēj saplānot kārtējam 

gadam un nākamo divu gadu 

periodam, bet tālākā perspektīvā 

tikai investīciju programmu 

griezumā bez iespējām tos 

piesaistīt teritoriālam dalījumam. 

Norādām, ka Noteikumu projektā 

paredzētajā plāna iesniegšanas 

Daļēji ņemts vērā 

Ņemot vērā AS “Sadales tīkls” 

sniegto viedokli un argumentus, 

par to, ka sadales sistēmas 

operatoram nav iespējams iesniegt 

pilnu informāciju par plānotajiem 

kapitālieguldījumiem 

turpmākajiem diviem gadiem līdz 

31.maijam un to, ka ir iespēja 

precizēt iesniegto sadales sistēmas 

attīstības plānu (turpmāk – plāns) 

tā izvērtēšanas laikā, precizēts 

Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā 

redakcijā: 

7. Sadales sistēmas operators 

plānu un šo noteikumu 6.punktā 

noteikto informāciju regulatoram 

iesniedz rakstveidā, kā arī 

elektroniskā formā, nosūtot uz 

regulatora e-pasta adresi 

sprk@sprk.gov.lv, katru gadu līdz 

31.augustam. 
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termiņā (31.maijs) pilna 

informācija par aiznākamo gadu 

nav zināma, jo līdz kārtējā gada 

oktobrim tiek apkopoti tīkla 

defektēšanas rezultāti, kas ietekmē 

aiznākamā gada objektu plānu. 

Tātad detalizētu plānu nākamo 

divu kalendāro gadu periodam AS 

“Sadales tīkls” spētu nodrošināt 

līdz 31.oktobrim. AS “Sadales 

tīkls” ierosina kapitālieguldījumus 

virs 140 tūkst. euro un teritoriālā 

dalījumā paredzēt tikai nākamajam 

gadam, bet tālākajiem gadiem 

informāciju atspoguļot mērķa 

investīciju programmu līmenī. 

Šāds priekšlikums ir pamatots ar 

to, ka sadales sistēmas izmaiņas ir 

dinamiskas un tās ietekmē projektu 

plānošanu – jauni sistēmas 

lietotāju pieprasījumi (sistēmas 

pieslēgumi, trešo personu 

ierosināta (un apmaksāta) objektu 

pārvietošana un pārbūve), 

aktualizēti tehniskās apsekošana 

rezultāti, pašvaldību plāni un 

lēmumi, kas liek pārskatīt 

apstiprināto investīciju objektu 

(projektu) īstenošanas secību, lai 

tie tiktu īstenoti maksimāli efektīvi 

(piemēram, veicot elektrotīklu 

pārbūvi vienlaicīgi ar pašvaldības 

ielas pārbūvi). Attīstības plāna 

Noteikumu 7.punkts, nosakot, ka 

sadales sistēmas operatoram  plāns 

ir jāiesniedz līdz 31.augustam, lai 

Regulators var paspēt apstiprināt 

plānu līdz kārtējā gada beigām.  
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atspoguļošana mērķa investīciju 

programmu dalījumā, mūsuprāt, 

atbilst Elektroenerģijas tirgus 

direktīvas 32.panta  trešajam 

punktam un Elektroenerģijas 

tirgus likumam,  kas nosaka, ka 

Tīkla attīstības plāns paredz 

nodrošināt nepieciešamo elastības 

pakalpojumu pārredzamību vidējā 

termiņā un ilgtermiņā, un tajā ir 

norādītas plānotās investīcijas 

nākamajiem pieciem līdz desmit 

gadiem. 

5. Noteikumu projekts AS “Sadales tīkls” 

Pastāv būtiska atšķirība starp 

sadales sistēmas un pārvades 

sistēmas operatora īstenotajiem 

kapitālieguldījumu projektiem 

(objektiem) – būtiski atšķirīgs 

ikgadējais projektu skaits, projektu 

apmērs, izmaksas un īstenošanas 

laiks. AS “Sadales tīkls” gada laikā 

īsteno kapitālieguldījumus 

aptuveni 1200 dažādos tīkla 

objektos, no gada uz gadu pārejošu 

objektu skaits ir ļoti neliels. 

Noteikumu projektā ir iekļautas 

atskaites tabulas pēc līdzības ar 

Regulatora lēmumu Nr.1/28 

“Noteikumi par elektroenerģijas 

pārvades sistēmas attīstības plānu” 

t.sk. tabula 6.pielikumā, kuras 

aizpildīšanai par pilnīgi visiem 

Ņemts vērā 

Veikti precizējumi Noteikumu  

6.pielikumā, paredzot, ka sadales 

sistēmas operatoram ir jāiesniedz 

atskaite par kapitālieguldījumu 

faktisko apjomu iepriekšējā 

kalendārajā gadā tikai par tiem 

investīciju projektiem, kas 

pārsniedz 140 tūkst. euro.  

Papildus Noteikumi papildināti ar 

7.pielikumu, kurā paredzēts, ka 

sadales sistēmas operators sniedz 

informāciju par pārējām 

faktiskajām investīcijām 

iepriekšēja kalendārajā gadā, 

dalījumā pa investīciju 

programmām. Vienlaicīgi 

Noteikumos precizēts arī 5.2.2. 

apakšpunkts, paredzot, ka sadales 

sistēmas operators sniedz 

Izteikt Noteikumu 5.2.2.1. un 

5.2.2.2. apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

5.2.2.1.informāciju par katru no 

kapitālieguldījumu objektiem, kas 

pārsniedz 140 tūkst. euro, 

atbilstoši 3.pielikumam; 

5.2.2.2.apkopotu informāciju par 

pārējiem kapitālieguldījumu 

objektiem, kas nepārsniedz 140 

tūkst. euro pa teritorijām un 

kapitālieguldījumu veidiem 

atbilstoši 4.pielikumam, norādot 

kapitālieguldījumus pa gadiem 

tūkst. euro. 
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gada laikā īstenotajiem objektiem 

būtu jāvelta lieli sadales sistēmas 

operatora resursi. Lūdzam 

pārskatīt Noteikumu projekta 

pielikumos pieprasītās 

informācijas (detalizācijas) 

apmēra nepieciešamību. AS 

“Sadales tīkls” ierosina atsevišķi 

(objektu līmenī) izdalīt un sniegt 

detalizētu informāciju par 

objektiem un atsevišķiem 

projektiem, kas pārsniedz 140 

tūkst. euro, bet apkopotā veidā, 

sadalījumā pa investīciju 

programmām, sniegt informāciju 

par visiem pārējiem 

kapitālieguldījumiem sadales 

sistēmā. 

informāciju par 

kapitālieguldījumiem, kas tiek 

dalīti investīcijās līdz un virs 140 

tūkst. euro.  

LEEA 

Vērtējot Noteikumu projekta 

6.2.2.4.apakšpunkta prasību, kas 

nosaka sadales sistēmas operatora 

pienākumu iesniegt apkopotu 

informāciju par finanšu 

ieguldījumiem līdz 100 tūkst. euro 

sadales infrastruktūrā posmos ar 

zemu tīkla noslodzi, LEEA secina, 

ka sadales sistēmas operators var 

saskarties ar būtiskām grūtībām 

nodrošināt šo prognožu precizitāti, 

it īpaši laika periodam, kas 

pārsniedz vienu gadu, jo 

nepieciešamība pēc šādām 
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investīcijas daudzos gadījumos var 

notikt arī pēc trešās puses, 

piemēram, elektroenerģijas 

lietotāja vai ražotāja iniciatīvas, un 

neprognozējami. Līdz ar to, LEEA 

vērtējumā, būtu pamatoti vērtēt 

iespēju samazināt plānā obligāti 

iekļaujamo investīciju 

prognozēšanas periodu līdz 

vienam gadam vai Noteikumu 

projektā noteikt sadales sistēmas 

operatoram iespēju sniegt 

informāciju tikai par saviem 

ierosinātajiem ieguldījumiem un 

par jau zināmajiem, bet vēl 

neīstenotajiem trešo pušu 

ierosinātajiem ieguldījumiem. 

6. Noteikumu projekta 13.punkts 

13. Regulators izvērtē un 

apstiprina plānu vai pieņem 

lēmumu par tā noraidīšanu 

Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā termiņā un kārtībā. 

AS “Sadales tīkls” 

AS “Sadales tīkls” lūdz 

Noteikumu projektā paredzēt 

iespēju veikt korekcijas attīstības 

plānā pēc tā iesniegšanas, 

piemēram, saskaņā ar 

uzklausīšanas sanāksmes laikā 

saņemtiem pamatotiem 

ieinteresēto pušu priekšlikumiem. 

Šobrīd Noteikumu projekta 

13.punkts paredz tikai divas 

iespējas pēc projekta iesniegšanas 

– apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

Ņemts vērā 

Publiskajai konsultācijai nodotās 

Noteikumu projekta redakcijas 

11.punkts paredz, ka Regulators 

var pieprasīt sadales sistēmas 

operatoram papildu informāciju, 

kas nepieciešama, lai pilnībā 

izvērtētu plānu. Noteikumi 

precizēti, paredzot, ka arī sadales 

sistēmas operators pēc savas 

iniciatīvas var iesniegt plāna 

precizējumus, ja tādi nepieciešami 

plāna izvērtēšanas laikā. 

Izteikt Noteikumu  10.punktu šādā 

redakcijā: 

10. Regulators var pieprasīt 

sadales sistēmas operatoram 

papildu informāciju, kas 

nepieciešama, lai pilnībā izvērtētu 

plānu. Sadales sistēmas operators 

plāna izskatīšanas laikā pēc savas 

iniciatīvas var regulatoram 

iesniegt plāna precizējumus un 

papildinājumus. 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 
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1. Noteikumu projekts AS “Sadales tīkls” 

AS “Sadales tīkls” lūdz precizēt 

attīstības plāna tvērumu. Saskaņā 

ar Elektroenerģijas tirgus likumu 

un 2019.gada 5.jūnija Direktīvas 

2019/944 par kopīgiem 

noteikumiem attiecībā uz 

elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar 

ko groza Direktīvu 2012/27/ES 

(pārstrādāta redakcija) ievaddaļas 

61.punktu un 32.pantu tiek 

paredzēts plānu izstrādāt attiecībā 

uz sadales sistēmas t.i. tīkla 

infrastruktūras attīstību, 

neattiecinot to uz visiem sistēmas 

operatora kapitālieguldījumiem. 

AS “Sadales tīkls” izpratnē 

direktīvā paredzētais plāna mērķis 

ir atspoguļot, kādā veidā sistēma 

(infrastruktūra) tiek pielāgota 

mūsdienu vajadzībām, piemēram, 

AER, elektroauto uzlādes 

infrastruktūras integrācijai. 

Nebūtu paplašināmas Enerģētikas 

likumā esošo sistēmas, sadales 

sistēmas, elektroenerģijas sadales, 

energoapgādes komersanta 

objekta definīciju tvērums  par 

sistēmas daļu nebūtu uzskatāmi 

sistēmas operatora priekšmeti un 

manta, t.sk. IT sistēmas, kas nav 

tieši saistītas ar elektroenerģijas 

sadales nodrošināšanu. Sadales 

Nav ņemts vērā 

Atbilstoši Enerģētikas likuma 

1.panta 8.punktā ietvertajai 

definīcijai par  energoapgādes 

komersanta objektu tiek uzskatīta 

energoapgādes komersantam 

piederoša vai tā lietošanā esoša 

manta (ēkas, būves, stacijas, 

iekārtas, ierīces, ietaises, tīkli, 

līnijas, cauruļvadu sistēma, 

cauruļvadi un to piederumi), kuru 

tieši izmanto energoapgādei. 

Ņemot vērā Enerģētikas likumā 

noteikto, par energoapgādes 

komersanta objektu ir jāuzskata 

visi pamatlīdzekļi, kas tiek 

izmantoti energoapgādei, tajā 

skaitā IT sistēmas un citi aktīvi. 

Noteikumi 
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sistēmas operatora visu 

kapitālieguldījumu pamatotību 

Regulators vērtē tarifu projektu 

vērtēšanas gaitā. 

III. Citi priekšlikumi un komentāri 

1. Noteikumu projekts CEE bankwatch network green 

liberty 

Eiropas energosistēma un 

elektroenerģijas tirgus atrodas 

pārejā uz tīrāku enerģijas ražošanu 

un ilgtspējīgāku patēriņu. Tādēļ 

ieteicams noteikumos iekļaut 

atsauci uz Eiropas enerģētikas 

savienības dekarbonizācijas, 

energoefektivitātes, iekšējā tirgus 

integrācijas un izpētes un attīstības 

mērķiem. 

Sniegts viedoklis 

Atbilstoši Noteikumu redakcijai 

sadales sistēmas operatoram līdz 

2020.gada 31.oktobrim ir 

jāiesniedz Regulatoram 

saskaņošanai mērķus  sadales 

sistēmas operatora objektu 

attīstībai atbilstoši sadales 

sistēmas operatora funkcijām, 

kurus sistēmas operators izmantos 

plāna izstrādē. Regulatora ieskatā 

Noteikumos atsevišķi nav jāparedz  

CEE bankwatch network green 

liberty norādītie mērķi, jo sadales 

sistēmas operatoram to  jāņem vērā 

izstrādājot mērķus  sadales 

sistēmas operatora objektu 

attīstībai. 

Noteikumi 

2. Noteikumu projekts AS “Sadales tīkls”  

AS “Sadales tīkls” vispārējie 

darbības mērķi, t.sk. galvenie tīkla 

attīstības mērķi un kvantitatīvi 

izteikti sasniedzamie rādītāji, tiek 

noteikti Vidēja termiņa darbības 

stratēģijā, kas izstrādāta saskaņā ar 

Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likumu un Pārresoru koordinācijas 

Sniegts viedoklis 

Noteikumi paredz, ka sadales 

sistēmas operatoram ir jāsaskaņo 

ar Regulatoru attīstības mērķus, 

kas nav definēti, līdz ar to sadales 

sistēmas operators var iesniegt 

Regulatoram  saskaņošanai 

attīstības mērķus un sasniedzamos 

rādītājus, kas tiek noteikti vienoti 

ar Vidēja termiņa darbības 

Noteikumi 
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centra vadlīnijām, saskaņoti ar 

akciju sabiedrības “Latvenergo” 

vidēja termiņa darbības stratēģiju 

un ar 2016.gada Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.489 Par akciju 

sabiedrības “Latvenergo” 

vispārējo stratēģisko mērķi. 

Pamatojoties uz stratēģiju, jau ir 

izstrādāts uzņēmuma finanšu 

vadības plāns un iekšējais 

attīstības plāns desmit gadu 

periodam, kuros tiek noteiktas 

galvenās kapitālieguldījumu 

investīciju programmas 

apstiprināto mērķu un noteikto 

darbības rādītāju sasniegšanai. AS 

“Sadales tīkls” ierosina 

Noteikumu projektā paredzēt, ka 

attīstības mērķi un sasniedzamie 

rādītāji tiek noteikti vienoti ar 

Vidēja termiņa darbības stratēģijā 

ietvertajiem attīstības 

pamatprincipiem, lai varētu 

nodrošināt  dažādos tiesību aktos 

paredzēto plānošanas dokumentu 

pamatprincipu saskaņotību. 

stratēģijā ietvertajiem attīstības 

pamatprincipiem. 

3. Noteikumu projekts AS “Sadales tīkls ” 

Izsniegtā licence elektroenerģijas 

sadales sniegšanai nosaka 

pienākumu sistēmas operatoram 

uzturēt energoapgādes veikšanai 

nepieciešamos objektus un paredz 

tiesības un pienākumu plānveidā 

Regulators norāda, ka izstrādātais 

plāns neierobežo AS “Sadales 

tīkls” tiesības un pienākumus, bet 

gan veicina sadales sistēmas 

operatora tīkla un tā uzturēšanas 

izmaksu optimizāciju, saglabājot 

un attīstot regulējumā noteikto 

Noteikumi 
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Priekšsēdētājs  R. Irklis 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 

  

attīstīt savu darbību un piedalīties 

koordinētas un efektīvas 

energoapgādes nodrošināšanā un 

attīstībā. Lielākā daļa sadales tīkla 

kapitālieguldījumu sadales sistēmā 

ir paredzēta sadales sistēmas 

atjaunošanai un uzturēšanai 

sabiedrībai un videi drošā stāvoklī. 

Šie kapitālieguldījumi ir 

neatliekami un šobrīd nepārsniedz 

sistēmas nolietojuma izmaksas. 

kvalitātes un drošības prasību 

izpildi izsekojamā un caurskatāmā 

veidā. 


