Ziņojums
par Pārvades sistēmas operatora atbilstības programmas izpildi 2009.gadā un pašreizējo situāciju.
Informējam, ka 2010. gada 24.martā AS “Augstsprieguma tīkls” Valdes sēdē ir izskatīta esošā Pārvades
sistēmas operatora atbilstības programma un tajā definēto pasākumu izpilde.
Šajā laika posmā izvērtētas 6 pārstrādātās un apstiprinātās vai pieņemtās, kā arī no jauna izstrādātās un
apstiprinātās vai pieņemtās AS “Latvenergo” korporatīvās politikas. Nav secināts, ka šo dokumentu
nosacījumi ierobežotu AS “Augstsprieguma tīkls” neatkarību vai ka šo dokumentu nosacījumi ierobežotu
nediskriminējošu attieksmi pret tirgus dalībniekiem.
Secināts, ka AS Augstsprieguma tīkls, kā Pārvades sistēmas operators pārskata periodā nav ierobežojis ne
vienu no tirgus dalībniekiem, ir pausta un nodrošināta nediskriminējoša attieksme pret tirgus dalībniekiem.
Konfidencialitātes nodrošināšanai un datu aizsardzībai ir izstrādāta AS “Augstsprieguma tīkls”
Informācijas drošības politika, kas nosaka informācijas klasifikācijas kārtību, piekļuves tiesības dažādas
klasifikācijas informācijai un atbildības dokumentu (informācijas) pārvaldības jomā. Pārskata periodā izpildīti
minētās politikas nosacījumi un klientu dati ir drošībā. Pārskata periodā nav atklāti IT drošības politikas
pārkāpumi attiecībā uz informācijas drošību.
Pārvades sistēmas operatora valdes locekļi savu pilnvaru termiņa laikā nav darbojušies vertikāli integrēta
elektroapgādes komersanta struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienas darbībā ir atbildīgas par elektroenerģijas
ražošanu, sadali vai tirdzniecību, vai cita elektroapgādes komersanta struktūrās, kas nodarbojas ar
elektroenerģijas sadali, ražošanu vai tirdzniecību.
Pārvades sistēmas operatora valdes locekļu atalgojuma apmērs nav bijis un nav atkarīgs no vertikāli
integrēta elektroapgādes komersanta gada neto apgrozījuma vai peļņas apmēra elektroenerģijas ražošanas,
sadales vai tirdzniecības nozarē.
Sistēmas operatora valdes locekļu darba līgumos noteiktas tiesības, pienākumi un amata savienošanas,
ienākumu gūšanas un komercdarbības veikšanas ierobežojumi.
Pārskata periodā nav pieņemti lēmumi vai slēgti līgumi, kuru rezultātā, Koncerna likuma izpratnē, būtu
mainījies kompetences sadalījums, izņemot grozījumus statūtos un valdes nolikumā, kuru izmaiņas veiktas
saskaņā ar izmaiņām LR tiesību aktos un normatīvos, un AS „Augstsprieguma tīkls” akcionāra lēmumu no
2009.gada 1.septembra likvidēt AS „Augstsprieguma tīkls” padomi.
Sistēmas operatora īpašumā esošie pamatlīdzekļi, kas nepieciešami sistēmas pakalpojuma sniegšanai, nav
ierobežoti ar īpašuma atsavināšanas un lietošanas aprobežojumiem.
Slēdzot pamatlīdzekļu, kas nepieciešami sistēmas pakalpojuma sniegšanai, nomas līgumu, sistēmas
operators ir nodrošinājis, ka nomas līguma noteikumi būtiski neierobežo tā tiesības lietot mantu un pieņemt
lēmumus patstāvīgi un neatkarīgi no iznomātāja, un šī nosacījuma realizēšanai sistēmas operators, pirms
nomas līguma noslēgšanas ir to saskaņojis ar regulatoru. Pārskata periodā nav bijušas šī līguma izmaiņas.

