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Par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai 

 

1) Par slodzes atjaunošanu. 

Noteikumu projekta 29.punktā noteikts, ja pieslēguma atļautā slodze pēc sistēmas 

lietotāja pieprasījuma ir samazināta, bet lietotājs pieprasa to pilnībā vai daļēji atjaunot, 

sistēmas operators to atjauno vienkāršotā kārtībā, ja ir saglabājusies nepieciešamā pieslēguma 

jauda un ja nepieciešamais elektrotīkls ir tehniskajām prasībām atbilstošā stāvoklī. Atbilstoši 

Noteikumu projekta 46.punktam, atjaunojot slodzi saskaņā ar Noteikumu projekta 29.punktu, 

pieslēguma maksā ietver jaudas uzturēšanas izmaksas. Lai veicinātu esošās sadales sistēmas 

efektīvāku izmantošanu (noslodzes pieaugumu) un neuzliktu papildu izmaksu slogu jauniem 

sistēmas lietotājiem, bet vienlaikus ierobežotu interesi negodprātīgiem sadales sistēmas 

lietotājiem pastāvīgi samazināt un atjaunot pieslēguma atļauto slodzi, tādējādi faktiski 

samazinot savu līdzdalību sistēmas kopējo izmaksu segšanā un sev nepieciešamās jaudas 

uzturēšanā, AS "Sadales tīkls" rosina papildināt noteikumu 46.punktu ar nosacījumu, ka 

jaudas uzturēšanas izmaksas pieslēguma maksā ietver tajā gadījumā, ja lietotājs pieprasa 

atjaunot slodzi 24 mēnešu periodā no pēdējā pieslēguma  atļautās slodzes samazinājuma brīža. 

Jāuzsver, ka šis regulējums nekādā veidā neietekmēs jau pastāvošo un Noteikumu projekta 

32.punktā paredzēto iespēju sistēmas lietotājam vienu reizi gadā atjaunot slodzi bez maksas, 

ja tiek izpildīti noteikti kritēriji. Veicot AS "Sadales tīkls" ierosināto papildinājumu tiktu 

būtiski atvieglots pieslēguma administrēšanas process, jo sistēmas operatoram nebūtu jāvērtē 

katra objekta slodzes izmaiņu vēsture visā pieslēguma pastāvēšanas periodā. 24 mēnešu 

periods izvēlēts pamatojoties uz AS "Sadales tīkls" statistiku, kas liecina, ka vairumā 

gadījumu pieslēgums tiek atjaunots (notiek īpašnieku maiņa objektā) divu gadu periodā. 

Nereti slodzes izmaiņu izsekošanai un apstākļu izvērtēšanai sistēmas operatora būtu jāiegulda 

apjomīgs manuālais darbs, jo lietotāji vēsturiski apvienojuši vairākus pieslēgumus vienā, vai 

gluži pretēji – pieslēgumu sadalījuši vairākos atsevišķos pieslēgumos, vairākkārtīgi 

samazinājuši un atjaunojuši pieslēguma atļauto slodzi, tāpēc šo izvērtējuma procesu nav 

iespējams automatizēt un katrs gadījums būtu vērtējams manuāli. Lietotājam pieprasot 

atjaunot slodzi pēc 24 mēnešu perioda, operators vairs nevērtēs vēsturiskos apstākļus, bet 

apstrādās pieteikumu atbilstoši esošajiem faktiskajiem apstākļiem un pieslēguma maksu 

noteiks saskaņā ar noteikto pieslēguma maksas noteikšanas metodiku pieslēguma atļautās 

slodzes palielināšanas gadījumā. Atļautās slodzes izmaiņu vēstures pārlūkošana pieslēguma 

pieteikumu datubāzē ir būtiski sarežģītāka nekā pilnībā notikušas elektroapgādes pārtraukuma 

izvērtēšana, kuras gadījumā sistēmā ir fiksēts konkrēts datums, kad elektroenerģijas piegāde 



 

 

objektā tikusi pilnībā pārtraukta, bet sīkāk citi apstākļi netiek vērtēti.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, AS "Sadales tīkls" lūdz izteikt Noteikumu projekta 

46.punktu šādā redakcijā: 

" 46. Ja sistēmas lietotājs 24 mēnešu laikā no pēdējā pieslēguma  atļautās slodzes 

samazinājuma brīža pieprasa atjaunot pieslēguma atļauto slodzi saskaņā ar šo noteikumu 

29.punktu, pieslēguma maksu nosaka atbilstoši pieslēgšanas izmaksām un jaudas uzturēšanas 

izmaksām par pieprasītās papildu jaudas uzturēšanu periodā, kurā atļautā slodze objektam 

bijusi samazināta. " 

2) Par jaudas uzturēšanas izmaksām. 

Noteikumu projekta 44. punktā noteikts, ka jaudas uzturēšanas izmaksas aprēķina 

atbilstoši tarifam, kas bija spēkā periodā, kurā elektroenerģija objektā bija pārtraukta, bet ja 

bijuši vairāki tarifi, tad piemēro attiecīgo tarifu atbilstoši mēnešu skaitam, kuros tas bija 

spēkā. Atbilstoši 45. un 46.punktam, jaudas uzturēšanas izmaksas piemēro par periodu, kas 

nepārsniedz 24 mēnešus. Ikvienā gadījumā pieslēguma atjaunošanas koncepta piemērošana 

lietotājam nodrošinās zemāku pieslēguma maksu nekā situācijā, ja sistēmas operators uzreiz 

pēc elektroapgādes pārtraukšanas būtu demontējis pieslēgumu un elektroapgādes atjaunošanai 

būtu ierīkojams pilnībā jauns sistēmas pieslēgums. Ņemot vērā statistiku par pieslēgumu 

atjaunošanas laiku, 24 mēnešu periods ir nosacīts kompromiss starp sistēmas un jaunā 

lietotāja interesēm, kas varētu atgriezties attiecīgajā objektā pēc iepriekš veiktas 

elektroapgādes pārtraukšanas. Lai būtiski vienkāršotu pieslēguma atjaunošanas koncepta 

administrēšanu un lai padarītu pārskatāmāku atjaunošanas izmaksu novērtēšanu lietotājam, 

AS "Sadales tīkls" lūdz Noteikumu projekta 44.punktā precizēt, ka jaudas uzturēšanas 

izmaksu aprēķinā tiek izmantots uz atjaunošanas pieteikuma saņemšanas brīdi spēkā esošais 

tarifs. Noteikumu projekta 44.punkta redakcijā paredzētā principa īstenošanai sistēmas 

operatoram klientu pieslēguma pieteikumu apstrādes sistēmā būtu jāuztur vēsturiskā 

informācija par visiem spēkā bijušajiem tarifiem un informācija par katrā objektā izvēlēto 

tarifu konkrētā brīdī – to praktiski nav iespējams realizēt. Turklāt jāņem vērā, ka periodā 

pirms 2016.gada tarifa fiksētā komponente AS "Sadales tīkls" sistēmā nepastāvēja.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, AS "Sadales tīkls" lūdz izteikt Noteikumu projekta 44. un 

45. punktu šādā redakcijā: 

" 44. Jaudas uzturēšanas izmaksas konkrēta pieslēguma atjaunošanas gadījumā 

aprēķina uz pieteikuma iesniegšanas brīdi spēkā esošajā Regulatora lēmumā par attiecīgā 

sistēmas operatora sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu noteikto maksu par 

pieslēguma nodrošināšanu, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksu 

par atļauto slodzi reizinot ar to mēnešu skaitu, kurā elektroenerģijas piegāde objektam ir 

pārtraukta.  

45. Ja elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta šo noteikumu 26.punktā minēto 

iemeslu dēļ, jaudas uzturēšanas izmaksas konkrēta pieslēguma atjaunošanas gadījumā 

neatkarīgi no pārtraukuma ilguma nevar pārsniegt izmaksas par jaudas uzturēšanu 24 

mēnešu periodā. ". 

3) Par mikroģeneratoru pieslēgšanu. 

Lai minimizētu elektroenerģijas sistēmas droša un stabila darba režīma apdraudējuma 

riskus, kā arī nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku un lietotāja īpašumam drošāku 

mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanu sistēmas lietotāju īpašumos, AS "Sadales tīkls" lūdz 



 

 

saglabāt jau pastāvošo regulējumu un Noteikumu projekta 37.punktā vārdu "speciālisti" 

aizstāt ar vārdu "būvspeciālisti". Būvspeciālisti ir Latvijas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

sertificēti speciālisti, kas ar savu sertifikātu atbild par veikto darbu atbilstību, un kuri regulāri 

atjauno savas kompetences, kā arī to kvalifikācija un sertifikāta derīgums ir vienkārši 

pārbaudāms.  

4) Par slodzes samazināšanu. 

Pamatojoties uz to, ka Noteikumu projektā ir ietverts pieslēguma tehnisko parametru 

skaidrojums, AS "Sadales tīkls" ieskatā būtu redakcionāli precizējams Noteikumu projekta 

53.punkts, papildinot, ka arī fāžu skaita samazināšanas izmaksas sedz operators, kā tas ir bijis 

līdz šim. Pēc būtības nav plānots mainīt līdz šim jau pastāvošo kārtību, ka slodzes 

samazināšana sadales sistēmas pieslēgumā vienas sprieguma pakāpes ietvaros tiek īstenota 

bez maksas. 

AS "Sadales tīkls" ierosina izteikt Noteikumu projekta 52.punktu šādā redakcijā: 

" 52. Ja sistēmas lietotājs pieprasa esošā pieslēguma atļautās slodzes, fāžu skaita vai 

ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas samazināšanu, nemainot citus pieslēguma 

tehniskos parametrus, tad sistēmas operators sedz visas ar pieslēguma atļautās slodzes, fāžu 

skaita vai ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas samazināšanu saistītās izmaksas 

elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē.". 

5) Par lietotāja apliecinājuma iesniegšanu. 

AS "Sadales tīkls" lūdz savstarpēji vienādot Noteikumu projekta 21., 23., 24. punktā 

noteiktos galatermiņus lietotāja apliecinājuma iesniegšanai. AS "Sadales tīkls" ieskatā kā 

vienotais galatermiņš lietotāja apliecinājuma iesniegšanai būtu nosakāms pieslēguma līgumā 

noteiktais termiņš sistēmas operatora organizēto pieslēguma ierīkošanas darbu pabeigšanai. 

Tātad abām pusēm būtu vienots termiņš savu darbu pabeigšanai, tomēr pusēm vienojoties par 

ierīkotā pieslēguma izmantošanas nosacījumiem lietotāja elektroietaišu izbūvi un 

apliecinājuma iesniegšanu būs iespējams atlikt. 

 6) Par noslēguma jautājumiem. 

Uz Noteikumu spēkā stāšanās brīdi pieslēguma procesā varētu būt apmēram 15 

tūkstoši aktīvu pieteikumu – par kuriem būs izdoti un būs spēkā esoši tehniskie noteikumi, bet 

vēl nebūs noslēgts pieslēguma līgums, kas ir viens no pēdējiem pieslēguma procesa soļiem. 

Liela daļa klientu pamatojoties uz tehniskajos noteikumos norādītajām prognozējamām 

pieslēguma ierīkošanas izmaksām ir vai būs jau pieņēmuši lēmumus par pieslēguma 

realizēšanu un iespējams uzsākuši arī būvprojektu izstrādi. Noteikumu projekta 62.punkts 

šobrīd vieš skaidrību tikai par tiem pieslēgumiem, par kuriem būs noslēgti pieslēguma līgumi. 

Pārējos sistēmas lietotājos dēļ nezināmajiem pārejas nosacījumiem varētu rasties satraukums 

par iespējamām pieslēguma maksas izmaiņām, kas radīs papildus klientu jautājumus un 

ietekmi uz esošo pieslēgumu procesa virzību. Lai viestu skaidrību visām ieinteresētajām 

pusēm un atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz jau uzsāktajiem pieslēguma procesiem, AS 

"Sadales tīkls" rosina precizēt pārejas nosacījumus, nosakot, ka pieteikumiem, kas uz 

Noteikumu brīdi vēl būs aktīvā statusā (derīgi, neapturēti tehniskie noteikumi), bet vēl nebūs 

noslēgti pieslēguma līgumi, operators piemēro pieslēguma maksas metodiku (veco vai jauno), 

kas nodrošina lietotājam zemākās pieslēguma ierīkošanas izmaksas. Papildus, AS "Sadales 

tīkls" lūdz noteikt konkrētu termiņu, kurā tiktu dota iespēja atjaunot pieslēgumu par 

pieslēgšanas izmaksām tiem klientiem, kas līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim ir atteikušies 

no sistēmas pieslēguma, paļaujoties uz iespējām to atjaunot saskaņā ar spēkā esošo sistēmas 



 

 

pieslēguma noteikumu 41.punktu. Pēc noteiktā termiņā, saskaņā ar Noteikumu projektā 

paredzēto regulējumu, pieslēguma atjaunošanas gadījumā tiks piemērota jaudas uzturēšanas 

izmaksas. AS "Sadales tīkls" ir iespējas apzināt šos klientus un nepieciešamības gadījumā tos 

brīdināt.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, AS "Sadales tīkls" lūdz izteikt Noteikumu projekta 

62.punktu šādā redakcijā:  

" 62. Pieslēgumiem, par kuru ierīkošanu iepriekš izsniegtie tehniskie noteikumi ir 

derīgi šo noteikumu spēkā stāšanās dienā, bet līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 

pieslēguma līgumi vēl nav noslēgti, pieslēguma maksu aprēķina atbilstoši metodikai, kas bija 

spēkā tehnisko noteikumu izsniegšanas brīdī, ja tā nodrošina zemākas pieslēguma ierīkošanas 

izmaksas lietotājam. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu pieslēguma līgumi noslēgti līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai, ierīko, ievērojot noslēgtajos pieslēguma līgumos ietvertos 

nosacījumus. " 

AS "Sadales tīkls" rosina papildināt noslēguma jautājumus ar jaunu punktu šādā 

redakcijā: 

"63. Sistēmas operators līdz 2021.gada 1.augustam atbilstoši pieslēgšanas izmaksām 

atjauno elektroenerģijas piegādi pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izbeigtā 

elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās atļautās slodzes 

robežās, ja izpildās visi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 27.marta 

lēmuma Nr.1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" 41.2. 

apakšpunktos noteiktie nosacījumi ". 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

Izpilddirektors 

Klientu direktore 

 Sandis Jansons 

Baiba Priedīte 

 

 
Agris Kurms 25482243 

 


