
Atbilstības tabula Regulas 2017/2195 18. panta 6. punkta 

prasībām 

EBGL 18. panta prasība Noteikumu sadaļa 

a) balansatbildības definīcija katram pieslēgumam, kas 

formulēta tā, lai starp dažādiem tirgus dalībniekiem, kas šim 

pieslēgumam sniedz pakalpojumus, netiktu pieļauti 

balansatbildības pārrāvumi vai pārklāšanās; 

I un II nodaļa  

b) prasības, kas jāizpilda, lai kļūtu par balansatbildīgo pusi; I nodaļa 

c) prasība, ka visas balansatbildīgās puses ir finansiāli atbildīgas 

par savu nebalansu un par to norēķinās ar pieslēdzošo PSO; I nodaļa 

d) prasības par datiem un informāciju, kas jāsniedz 

pieslēdzošajam PSO, lai aprēķinātu nebalansu; III nodaļa 

e) noteikumi, kas balansatbildīgajām pusēm jāievēro, lai 

izmainītu savus grafikus pirms un pēc tekošās dienas 

enerģijas tirgus slēgšanas laika atbilstīgi 17. panta 3. un 4. 

punktam; 

IV nodaļa 

f) noteikumi par balansatbildīgo pušu norēķiniem, ko definē 

atbilstīgi V sadaļas 4. nodaļai; V nodaļa 

g) nebalansa zonas robežu noteikšana atbilstīgi 54. panta 2. 

punktam un nebalansa cenas zonas robežu noteikšana; II nodaļa 

h) maksimālais periods, kādā jāpabeidz norēķini ar 

balansatbildīgajām pusēm par nebalansu un kas piemērojams 

jebkuram nebalansa norēķinu periodam atbilstīgi 54. pantam; 
VI nodaļa 

i) sekas, kas iestājas balansatbildīgajām pusēm piemērojamo 

noteikumu neizpildes gadījumā; I nodaļa 

j) balansatbildīgo pušu pienākums iesniegt pieslēdzošajam PSO 

informāciju par izmaiņām pozīcijā; III un IV nodaļa 

k) norēķinu noteikumi atbilstīgi 52., 53., 54. un 55. pantam; V nodaļa 

l) ja ir – noteikumi par nebalansa izslēgšanu no nebalansa 

norēķiniem, ja tas saistīts ar rampveida izmaiņu ierobežojumu 

ieviešanu nenovēršamu frekvences noviržu atvieglošanai 

atbilstīgi Regulas (ES) 2017/1485 137. panta 4. punktam. 

Atbilstoši Regulas (ES) 2017/1485  I 

pielikumam, uz Baltijas valstīm 137. pants 

nav attiecināms. 

  



Standarta noteikumi balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējiem, kas sniedz balansēšanas pakalpojumu citam 

elektroenerģijas tirgotājam 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Šajā pielikumā noteikti Standarta noteikumi balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 

sniedz balansēšanas pakalpojumu citam elektroenerģijas tirgotājam (turpmāk – Standarta 

noteikumi), un tie izstrādāti saskaņā ar Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas 

2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas, 18. panta 6.punktu. 

2. Jēdziens "'balansēšanas pakalpojums" šajā pielikumā lietots tādā nozīmē, kādā tas lietots 

Elektroenerģijas tirgus likumā. 

3. Par balansēšanas pakalpojuma sniedzēju, kas var sniegt balansēšanas pakalpojumu citam 

tirgotājam, var kļūt šī kodeksa 90.5 punktā noteiktajā kārtībā. 

4. Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir finansiāli atbildīgs par tā nebalansa apgabalā 

radīto nebalansu un veic par to norēķinus ar pārvades sistēmas operatoru. 

5. Gadījumā, ja balansēšanas pakalpojuma sniedzējs pārkāpj Standarta noteikumus, 

pārvades sistēmas operatoram ir tiesības piemērot paaugstinātu balansēšanas maksu vai 

izbeigt balansēšanas līgumu ar balansēšanas pakalpojumu sniedzēju balansēšanas līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

II. Nebalansa apgabala noteikšana 
6. Balansēšanas pakalpojuma sniedzēja nebalansa apgabalu nosaka saskaņā ar šī kodeksa 

90.7 punktu. 

7. Nosakot balansēšanas pakalpojuma sniedzēju nebalansa apgabalus, pārvades sistēmas 

operators nodrošina, ka, ievērojot šī kodeksa 90.8 punktā noteikto, katrs komercuzskaites 

punkts tiek iekļauts tikai vienā nebalansa apgabalā.  

8. Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs informē pārvades sistēmas operatoru par izmaiņām 

saistībā ar balansēšanas pakalpojuma sniedzēja nebalansa apgabalā iekļautajiem 

elektroenerģijas tirgus dalībniekiem balansēšanas līgumā noteiktajā kārtībā. 

III. Balansēšanas pakalpojumu sniedzēja grafiku sastādīšana 
9. Balansēšanas pakalpojuma sniedzēja grafiku sastādīšanas vajadzībām, balansēšanas 

pakalpojumu sniedzējs pārvades sistēmas operatoram sniedz sekojošo informāciju: 

9.1. plānoto elektroenerģijas patēriņu par katru nebalansa aprēķina periodu; 

9.2. plānoto elektroenerģijas izstrādi par katru nebalansa aprēķina periodu; 

9.3. plānotajiem tirdzniecības darījumiem par katru nebalansa aprēķina periodu.  

10. Šī pielikuma 9. punktā minēto informāciju balansēšanas pakalpojuma sniedzējs sniedz 

pārvades sistēmas operatoram ar precizitāti 0,1 (viena desmitā daļa) MW. 



11. Šī pielikuma 9.1. punktā minēto informāciju sniedz summāri par visām balansēšanas 

pakalpojumu sniedzēja nebalansa apgabalā iekļautajām lietotāju komercuzskaites vietām, 

datus summējot par visu balansēšanas pakalpojuma sniedzēja nebalansa apgabalu. 

12. Šī pielikuma 9.2. punktā minēto informāciju par visām balansēšanas pakalpojuma 

sniedzēja nebalansa apgabalā iekļautajām ražotāju komercuzskaites vietām, balansēšanas 

pakalpojuma sniedzējs sniedz pārvades sistēmas operatoram, ievērojot šādas prasības: 

12.1. atsevišķi par katru elektrostaciju ar uzstādīto jaudu 10 MW un lielāku; 

12.2. summāri par visām hidroelektrostacijām, termoelektrostacijām, biogāzes 

elektrostacijām un koģenerācijas stacijām ar uzstādīto jaudu zem 10 MW; 

12.3. summāri par visām vēja un saules elektrostacijām ar uzstādīto jaudu zem 10 MW. 

13. Šī pielikuma 9.3. punktā minēto informāciju par visiem balansēšanas pakalpojumu 

sniedzēja nebalansa apgabalā iekļauto tirgotāju elektroenerģijas tirdzniecības darījumiem 

balansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz pārvades sistēmas operatoram šādi: 

13.1. summāri visus tirdzniecības darījumus elektroenerģijas biržas nākamās dienas 

elektroenerģijas tirgū;  

13.2. summārus tirdzniecības darījumus starp nebalansa apgabaliem. 

14. Informācijai, ko balansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz pārvades sistēmas 

operatoram saskaņā ar šī pielikuma 13.1. punktu par darījumiem biržā, ir jāsaskan ar 

elektroenerģijas tirgus operatora pārvades sistēmas operatoram sniegto informāciju par 

atbilstošo nebalansa aprēķina periodu tirdzniecības darījumiem elektroenerģijas biržas 

nākamās dienas elektroenerģijas tirgū.  

15. Gadījumā, ja šī pielikuma 14. punkta prasības netiek izpildītas, balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums sniegt koriģētu šī pielikuma 14 punkta prasībām atbilstošu 

informāciju. 

16. Informācijai, ko balansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz pārvades sistēmas 

operatoram saskaņā ar šī pielikuma 13.2. punktu par elektroenerģijas tirdzniecības 

darījumiem, jābūt savstarpēji saskaņotai ar visiem attiecīgajos darījumos iesaistītajiem 

balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem.  

17. Gadījumā, ja šī pielikuma 16. punkta prasības netiek izpildītas, balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums sniegt koriģētu šī pielikuma 16. punkta prasībām atbilstošu 

informāciju. 

18. Šī pielikuma 9. punktā minēto informāciju un tās labojumus balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējs sniedz pārvades sistēmas operatoram balansēšanas līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos, izmantojot pārvades sistēmas operatora izstrādātu formu, kuru pārvades 

sistēmas operators publicē savā tīmekļa vietnē. 

19. Šī pielikuma 18. punktā minēto informāciju pārvades sistēmas operators pārbauda, 

apstiprina vai pieprasa labojumus balansēšanas līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

IV. Balansēšanas pakalpojumu sniedzēja grafiku izmaiņu sniegšanas 

kārtība 
20. Balansēšanas pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas iesniegtajā šī pielikuma 

9. punktā noteiktajā informācijā pēc balansēšanas pakalpojuma sniedzēja grafika un 



pozīcijas apstiprināšanas. Pieļaujamas šādas balansēšanas pakalpojumu sniedzēja grafiku 

izmaiņas: 

20.1. izmaiņas elektrostaciju elektroenerģijas izstrādes plānos, pārdalot elektroenerģijas 

izstrādi starp dažādām nebalansa apgabalā iekļautajām elektrostacijām, bet 

nemainot sākotnējos plānos paredzēto kopējo enerģijas izstrādes apjomu 

atbilstošajā nebalasa aprēķina periodā; 

20.2. izmaiņas elektrostaciju elektroenerģijas izstrādes plānos atbilstošajā nebalasa 

aprēķina periodā, ja balansēšanas pakalpojuma sniedzējs nebalansa apgabalā 

ietvertas gan elektroenerģijas izstrādes, gan patēriņa elektroietaises; 

20.3. tekošās dienas elektroenerģijas tirdzniecības biržās veiktie darījumi; 

20.4. izmaiņas tirdzniecības darījumos vai jauni tirdzniecības darījumi, kas noslēgti 

starp tirgus dalībniekiem. 

21. Informācijai par darījumiem biržā, ko balansēšanas pakalpojuma sniedzējs sniedz 

pārvades sistēmas operatoram saskaņā ar šī pielikuma 20.3. punktu, ir jāsaskan ar 

elektroenerģijas tirgus operatoru sniegto informāciju par atbilstošo nebalansa aprēķina 

periodu tirdzniecības darījumiem elektroenerģijas biržas tekošās dienas elektroenerģijas 

tirgū. 

22. Gadījumā, ja šī pielikuma 21. punkta prasības netiek izpildītas, balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums sniegt koriģētu šī pielikuma 21. punkta prasībām atbilstošu 

informāciju. 

23. Informācijai, ko balansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz pārvades sistēmas 

operatoram saskaņā ar šī pielikuma 20.4. punktu par elektroenerģijas tirdzniecības 

darījumiem, jābūt savstarpēji saskaņotai ar visiem iesaistītajiem balansēšanas 

pakalpojumu sniedzējiem. 

24. Gadījumā, ja šī pielikuma 23. punkta prasības netiek izpildītas, balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums sniegt koriģētu šī Pielikuma 23. punkta prasībām atbilstošu 

informāciju. 

25. Šī pielikuma 20. punktā minēto informāciju un tās labojumus balansēšanas pakalpojuma 

sniedzējs sniedz pārvades sistēmas operatoram balansēšanas līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos, izmantojot pārvades sistēmas operatora izstrādātu formu noteiktā formu, kuru 

pārvades sistēmas operators publicē savā tīmekļa vietnē. 

26. Šī pielikuma 25. punktā minēto informāciju pārvades sistēmas operators pārbauda, 

apstiprina vai pieprasa labojumus, balansēšanas līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

V. Maksa par balansēšanas pakalpojuma sniegšanu  
27. Par balansēšanas pakalpojuma sniegšanu norēķinu periodā balansēšanas pakalpojumu 

sniedzējs maksā pārvades sistēmas operatoram maksu par balansēšanas pakalpojuma 

sniegšanu tai skaitā nosakot: 

27.1. maksu par nebalansu, kuru pārvades sistēmas operators aprēķina saskaņā ar šī 

kodeksa 41 nodaļu; 

27.2. maksu par nebalansa norēķinu administrēšanu, ko aprēķina saskaņā 90.25 punktu. 

 



28. Maksu par nebalansu pārvades sistēmas operators aprēķina katrā nebalansa aprēķina 

periodā visā norēķinu periodā, laika atskaitei izmantojot Austrumeiropas laiku, maksas 

par nebalansu aprēķinā izmantojot: 

28.1. nebalansa cenu, ko pārvades sistēmas operators nosaka saskaņā ar šī kodeksa 90.23 

punktu; 

28.2. nebalansa apjomu, ko PSO nosaka saskaņā ar šī Kodeksa 90.18 punktu, ar 

precizitāti 1 (viena) kWh,. 

29. Pārvades sistēmas operators nosaka šī kodeksa 90.18 punktā minēto balansēšanas 

pakalpojuma sniedzēja galapozīciju, izmantojot šī pielikuma 9. un 20. punktā pārvades 

sistēmas operatora pieņemto un apstiprināto informāciju, kā arī veicot balansēšanas 

pakalpojumu sniedzēja pozīciju korekcijas atbilstoši nebalansa aprēķina periodā 

balansēšanas pakalpojuma sniedzēja nebalansa apgabalā veiktajiem palīgpakalpojumiem. 

VI. Norēķinu aprēķinu saskaņošanas termiņi 
30. Par norēķinu periodā sniegto balansēšanas pakalpojumu pārvades sistēmas operators, ne 

vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no sadales 

sistēmas operatoriem sagatavo un nosūta balansēšanas pakalpojuma sniedzējam aktu par 

balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu attiecīgajā norēķinu periodā, kurā atsevišķi 

norāda šādu informāciju: 

30.1. norēķinu periodā pārvades sistēmas operatora nodoto un balansēšanas 

pakalpojuma sniedzēja saņemto nebalansu un nebalansa maksas apmēru, kuru 

noteikšanai pārvades sistēmas operators ņēmis vērā nebalansa korekcijas par 

iepriekšējiem periodiem, ja tādas pārvades sistēmas operators ir saņēmis šī 

kodeksa 41 nodaļā noteiktajā kārtībā; 

30.2. norēķinu periodā balansēšanas pakalpojuma sniedzēja nodoto un pārvades 

sistēmas operatora saņemto nebalansu un nebalansa maksas apmēru, kuru 

noteikšanai pārvades sistēmas operators ņēmis vērā nebalansa korekcijas par 

iepriekšējiem periodiem, ja tādas pārvades sistēmas operators ir saņēmis šī 

kodeksa 41 nodaļā noteiktajā kārtībā; 

30.3. papildmaksu, kas saistīta ar šī pielikuma 5. punktā minēto cenas paaugstinājumu 

vai samazinājumu, ja tāda piemērota saskaņā ar balansēšanas līgumu; 

30.4. norēķinu periodā piemērojamo nebalansa norēķinu administrēšanas maksu. 

31. Pārvades sistēmas operators sagatavoto un nosūta balansēšanas pakalpojuma sniedzējam 

aktu par balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu attiecīgajā norēķinu periodā un 

balansēšanas pakalpojumu sniedzējs šo aktu saskaņo vienas darba dienas laikā no akta 

saņemšanas brīža. 

32. Ja balansēšanas pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt pārvades sistēmas operatora 

sagatavotajam aktam par balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu, balansēšanas 

pakalpojumu sniedzējs var vienas darba dienas laikā iesniegt pārvades sistēmas 

operatoram minētā akta precizējumus, norādot precizējumu veikšanas pamatojumu. 

Saņemot šādu balansēšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegumu pārvades operators veic 

saņemtās informācijas pārbaudi un: 

32.1. gadījumā, ja pārvades sistēmas operators konstatē, ka balansēšanas pakalpojuma 

sniedzēja iesniegtie precizējumi ir pamatoti, pārvades sistēmas operators precizē 

aktu par balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu un nosūta to balansēšanas 



pakalpojuma sniedzējam vienas darba dienas laikā pēc balansēšanas pakalpojuma 

sniedzēja precizējumu saņemšanas; 

32.2. gadījumā, ja pārvades sistēmas operators nepiekrīt iesniegtajiem precizējumiem, 

tas paziņo par to balansēšanas pakalpojuma sniedzējam vienas darba dienas laikā 

pēc balansēšanas pakalpojuma sniedzēja precizējumu saņemšanas.  

33. Pēc šī pielikuma 32.1. vai 32.2. punktā minētās informācijas saņemšanas balansēšanas 

pakalpojumu sniedzējs saskaņo minēto aktu vienas darba dienas laikā.  

 


