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PROJEKTS 

27.09.2021. 

Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

 [numurs] padomes sēdē  

(prot. Nr. [numurs]., [numurs].p) 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas pārvades 

sistēmai  

 

27.09.2021 

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. 
2.6. tehniskās prasības – sistēmas 

operatora izsniegts dokuments, kurā 

noteikta pieslēguma vieta, 

piederības robeža, kā arī tehniskās 

prasības un nosacījumi, kas jāievēro, 

lai sistēmai pieslēgtu jaunas 

elektroietaises vai mainītu esošā 

pieslēguma tehniskos parametrus. 

Akciju sabiedrība “Sadales 

tīkls” (turpmāk – AS “Sadales 

tīkls”) 

Par elektroietaišu piederības 

robežu pusēm ir savstarpēji 

jāvienojas pieslēguma līgumā un 

piederības robežu nedrīkstētu 

vienpusēji noteikt pārvades 

sistēmas operators, jo tā būtiski 

ietekmē arī lietotāja 

elektroietaišu tehnisko 

risinājumu un izbūves apjomu. 

Ja atbilstoši tarifu piedāvājumam 

pārvades sistēmas operators 

šobrīd piedāvā vairākus 

pieslēguma tehniskos 

Daļēji ņemts vērā. 

Precizēts Noteikumu projekta 

2.6.apakšpunkts. 

 

2.6. tehniskās prasības – sistēmas 

operatora izsniegts dokuments, 

kurā noteikta pieslēguma vieta, 

pieteikumā norādītā piederības 

robeža, kā arī tehniskās prasības 

un nosacījumi, kas jāievēro, lai 

sistēmai pieslēgtu jaunas 

elektroietaises vai mainītu esošā 

pieslēguma tehniskos 

parametrus. 
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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 

risinājumus – pieslēgumu 110 

kV kopnēm, pieslēgumu 110 kV 

līnijām, pieslēgumu 110 kV 

transformatora 6-20 kV pusē, tad 

lietotājam būtu jābūt iespējām 

izvēlēties sev nepieciešamo 

pārvades sistēmas pieslēguma 

tehnisko risinājumu. Pēc līdzības 

ar Regulatora 2021.gada 3.jūnija 

lēmumā Nr.1/8 “Sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

elektroenerģijas sadales 

sistēmai” (turpmāk – Sadales 

sistēmas pieslēguma noteikumi) 

ietverto 2.10. apakšpunkta 

redakciju, AS “Sadales tīkls” 

lūdz Noteikumu projekta 

2.6. apakšpunktā vārdus 

“piederības robeža” aizstāt ar 

vārdiem “iespējamā piederības 

robeža”. 

2. 19. Visas pieslēguma ierīkošanas un 

pieslēguma tehnisko parametru 

maiņas pamatotās izmaksas, tajā 

skaitā pieslēguma ierīkošanas 

(nodrošināšanas) procesa 

administrēšanas izmaksas, kas 

saistītas ar attiecīgā pieslēguma 

nodrošināšanu, sedz sistēmas 

lietotājs. 

AS “Sadales tīkls” 

Lai neradītu papildu barjeras 

lietotājam uz sistēmas darbības 

efektivitātes uzlabošanu vērstu 

pārvades sistēmas pieslēguma 

procesu īstenošanai, 

AS “Sadales tīkls” konceptuāli 

ierosina: 

Daļēji ņemts vērā. 

Izvērtējot AS “Sadales tīkls” iesniegtos 

priekšlikumus konsultāciju procesa laikā, 

Regulatora ieskatā, noteikumu punkts būtu 

papildināms ar jaunu punktu, lai būtu 

skaidrs, kuras izmaksas, kuros gadījumos 

tehnisko parametru maiņas gadījumā 

jāsedz sistēmas operatoram un kuras – 

sistēmas lietotājiem. Vienlaicīgi norādām, 

19. Visas pieslēguma ierīkošanas 

un pieslēguma tehnisko 

parametru maiņas pamatotās 

izmaksas, tajā skaitā pieslēguma 

ierīkošanas (nodrošināšanas) 

procesa administrēšanas 

izmaksas, kas saistītas jaunas 

elektrotīkla daļas ierīkošanu, 

sedz sistēmas lietotājs. 
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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 

1) nodalīt uz pārvades 

sistēmas jaudu palielināšanu un 

sistēmas jaudu optimizēšanu 

vērstos pieslēgumu izmaiņu  

gadījumus; 

2) Noteikumu projekta 

19.punkta nosacījumus, t.sk. par 

administrēšanas izmaksu 

iekļaušanu pieslēguma maksā, 

attiecināt tikai uz jaunu 

pieslēgumu ierīkošanu, atļautās 

slodzes palielināšanu, 

pievienojuma skaita 

palielināšanu un citām 

aktivitātēm, kas saistītas ar 

jaunas pārvades sistēmas 

infrastruktūras ierīkošanu; 

3) pēc līdzības ar Sadales 

sistēmas pieslēguma 

noteikumiem, noteikt, ka 

pārvades sistēmas operators sedz 

visas ar pieslēguma atļautās 

slodzes un pievienojumu skaita 

samazināšanu saistītās izmaksas. 

 

ka nav pamats uzlikt par pienākumu 

sistēmas operatoram segt izmaksas (visiem 

pārvades sistēmas lietotājiem), kas rodas 

tehnisko parametru maiņas gadījumā, 

piemēram, ja tiek samazināta uzstādītā 

jauda. Tāpat norādām, ka nevar salīdzināt 

elektroenerģijas sadales sistēmas 

izmaksas, kas rodas jaudas samazināšanas 

gadījumā un jaudas samazināšanas 

izmaksas  elektroenerģijas pārvades 

sistēmā, kur tās ir būtiski lielākas, sistēmas 

specifikas dēļ. Ņemot vērā pārvades 

sistēmas pieslēguma izbūves specifiku un 

to lielās izmaksas, ir samērīgi nošķirt 

periodu, kurā lietotājs var plānot savas 

izmaksas un ieguldījumus, kas sistēmas 

operatoru gadījumā ir 10 gadi. Tādējādi 

izmaiņas attiecībā uz senākām investīcijām 

vērtējamas kā nenovēršamas izmaiņas, līdz 

ar to izmaksas attiecināmas uz sistēmas 

operatoru.  

20. Pieslēguma tehnisko 

parametru maiņas gadījumā: 

20.1. ja sistēmas lietotāja 

pieprasīto tehnisko parametru 

izmaiņu nodrošināšanai 

nepieciešams veikt izmaiņas 

sistēmas operatora 

elektroietaisēs, kas izbūvētas vai 

rekonstruētas pirms vairāk nekā 

10 gadiem, sistēmas operators 

sedz izmaksas, kas saistītas ar 

vairs neizmantojamās pārvades 

sistēmas operatora īpašumā 

esošas infrastruktūras turpmāko 

izmantošanu vai demontāžu. 

20.2. ja sistēmas lietotāja 

pieprasīto tehnisko parametru 

izmaiņu nodrošināšanai 

nepieciešams veikt izmaiņas 

sistēmas operatora 

elektroietaisēs, kas izbūvētas vai 

rekonstruētas pirms mazāk  nekā 

10 gadiem, tad visas pieslēguma 

tehnisko parametru maiņas 

pamatotās izmaksas, tajā skaitā 

izmaksas, kas saistītas ar vairs 

neizmantojamās pārvades 

sistēmas operatora īpašumā 

esošas infrastruktūras demontāžu 

sedz sistēmas lietotājs. 
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AS “Sadales tīkls” ieskatā visas 

uz sistēmas efektivitātes 

uzlabošanu vērstās izmaksas 

par pārvades sistēmā 

uzstādītās 

jaudas/infrastruktūras apjoma 

samazināšanu būtu jāsedz 

pārvades sistēmas operatoram, 

tādā veidā pārvades sistēmas 

operators būtu motivēts 

visefektīvākajā veidā organizēt 

sistēmas darbības efektivitātes 

uzlabošanu, vienlaicīgi 

noņemot šobrīd sistēmas 

lietotājam uzlikto slogu rosināt 

un finansēt pārvades sistēmas 

optimizāciju. Tādā veidā tiktu 

nodrošināti vienlīdzīgi 

pamatprincipi sadales un 

pārvades sistēmās – sistēmas 

operators sedz izmaksas, kas 

saistītas ar sistēmas optimizāciju, 

t.sk. izmaksas par turpmāk 

pieslēgumu nodrošināšanai vairs 

neizmantojamās infrastruktūras 

likvidēšanu, savukārt lietotājs 

sedz visas pamatotās izmaksas, 

kas saistītas ar jaunu elektrotīkla 

daļu un iekārtu izbūvi, pārbūvi, 

ierīkošanu, uzstādīšanu, t.sk. 

papildus izbūvējamo 

infrastruktūru slodzes 

samazinājuma gadījumos, kas 

nepieciešamas turpmākai 

pieslēguma nodrošināšanai.  
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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 

Lai risinātu iepriekš 

norādīto problemātiku, 

AS “Sadales tīkls” ierosina: 

1) izteikt noteikumu 19.punktu 

šādā redakcijā: 

“19. Visas pieslēguma 

ierīkošanas pamatotās izmaksas, 
kas saistītas ar jaunas elektrotīkla 

daļas ierīkošanu attiecīgā 

pieslēguma nodrošināšanai,  sedz 

sistēmas lietotājs. Ierīkojot jaunu 

sistēmas pieslēgumu vai veicot 

atļautās slodzes palielināšanu, 

sistēmas lietotājs sedz arī 

pieslēguma ierīkošanas 

(nodrošināšanas) procesa 

administrēšanas izmaksas.”; 

2) papildināt noteikumus ar 

jaunu punktu aiz Noteikumu 

projekta 19.punkta šādā 

redakcijā: 

“Sistēmas operators sedz 

izmaksas, kas saistītas sistēmas 

atļautās slodzes samazināšanu un 

turpmāk pieslēguma 

nodrošināšanai neizmantojamās 

elektrotīkla daļas likvidēšanu.”. 
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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 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

3. 7. Sistēmas operators 60 dienu laikā 

no pieteikuma saņemšanas izsniedz 

sistēmas lietotājam tehniskās 

prasības.  Vienlaikus ar tehniskajām 

prasībām sistēmas operators 

rakstveidā sniedz sistēmas 

lietotājam informāciju par 

aptuvenajām pieslēguma 

ierīkošanas izmaksām un informē 

sistēmas lietotāju par turpmākajām 

pieslēguma nodrošināšanai 

nepieciešamajām darbībām. Ja 

tehnisko prasību izstrāde ir 

komplicēta un to sagatavošanai 

nepieciešams ilgāks laika periods 

vai lietotājs pieteikumā nav 

iesniedzis visu nepieciešamo 

informāciju, par tehnisko prasību 

izsniegšanas termiņu sistēmas 

operators rakstveidā informē 

sistēmas lietotāju 20 dienu laikā no 

pieteikuma saņemšanas. 

AS “Sadales tīkls” 

Konsultāciju dokumentā 

ietvertais skaidrojums, ka 

tehnisko specifiku dēļ sistēmas 

operatoram ir jāveic lielāks darbu 

apjoms, lai izsniegtu tehniskos 

noteikumus, jo pieslēgumi 

pārvades sistēmai tiek būvēti pie 

110 kV tīkla, pēc būtības 

pamatojumu nesniedz un nav 

saskatāma darbu apjoma tieša 

sasaiste ar sprieguma līmeni. 

Tehnisko noteikumu 

izsniegšanas termiņiem pārvades 

un sadales sistēmas pieslēguma 

noteikumos ir jābūt konceptuāli 

saskanīgiem, lai sadales sistēmas 

operators spētu pildīt savas 

sadales sistēmas pieslēguma 

noteikumos paredzētās saistības 

pret sadales sistēmas lietotājiem. 

AS “Sadales tīkls” lūdz 

Noteikumu projekta 7.punktu 

izteikt šādā redakcijā: 

“7. Sistēmas operators 60 dienu 

laikā no pieteikuma saņemšanas 

izsniedz sistēmas lietotājam 

tehniskās prasības, bet vismaz 15 

Nav ņemts vērā. 

Saskaņā ar AS “Augstsprieguma tīkls” 

sniegto informāciju vidējais tehnisko 

noteikumu izsniegšanas ilgums ir 57 

dienas, līdz ar to prasība pirms tehnisko 

noteikumu izsniegšanas informēt lietotāju 

par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu 

būs formāla un radīs lieku administratīvu 

slogu sistēmas operatoram. 

7. Sistēmas operators 60 dienu 

laikā no pieteikuma saņemšanas 

izsniedz sistēmas lietotājam 

tehniskās prasības.  Vienlaikus ar 

tehniskajām prasībām sistēmas 

operators rakstveidā sniedz 

sistēmas lietotājam informāciju 

par aptuvenajām pieslēguma 

ierīkošanas izmaksām un 

informē sistēmas lietotāju par 

turpmākajām pieslēguma 

nodrošināšanai nepieciešamajām 

darbībām. Ja tehnisko prasību 

izstrāde ir komplicēta un to 

sagatavošanai nepieciešams 

ilgāks laika periods vai lietotājs 

pieteikumā nav iesniedzis visu 

nepieciešamo informāciju, par 

tehnisko prasību izsniegšanas 

termiņu sistēmas operators 

rakstveidā informē sistēmas 

lietotāju 20 dienu laikā no 

pieteikuma saņemšanas. 
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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 

dienu laikā no pieteikuma 

saņemšanas sistēmas operators 

rakstveidā informē sistēmas 

lietotāju par tehnisko prasību 

izsniegšanas termiņu. Ja 

tehnisko prasību izstrāde ir 

komplicēta un to sagatavošanai 

nepieciešams ilgāks laika periods 

vai lietotājs pieteikumā nav 

iesniedzis visu nepieciešamo 

informāciju, sistēmas operators 

var pagarināt tehnisko prasību 

izsniegšanas termiņu. Vienlaikus 

ar tehniskajām prasībām 

sistēmas operators rakstveidā 

sniedz sistēmas lietotājam 

informāciju par aptuvenajām 

pieslēguma ierīkošanas 

izmaksām un informē sistēmas 

lietotāju par turpmākajām 

pieslēguma nodrošināšanai 

nepieciešamajām darbībām.”. 

4. 2.2. pieslēguma tehniskie parametri 

– atļautā slodze, spriegums, 

pievienojumu skaits, piederības 

robeža; 

AS “Sadales tīkls” 

Noteikumu projekta 

2.2.apakšpunkts skaidro terminu 

pieslēguma tehniskie parametri – 

atļautā slodze, spriegums, 

pievienojumu skaits, piederības 

robeža. Skaidrojums šobrīd ir 

nepilnīgs, jo skaidrojumā ir 

uzskaitīti tehniskie parametri, 

Nav ņemts vērā. 

Pieslēguma tehniskie parametri ir 

pieslēgumu raksturojoši vispārzināmi 

fizikālie pamatlielumi, kas tiek norādīti 

sistēmas pakalpojumu līgumā vai sistēmas 

pieslēgumu līgumā.  

Ja šie parametri nav norādīti esošos 

sistēmas pakalpojuma līgumos, līgumi 

2.2. pieslēguma tehniskie 

parametri – atļautā slodze, 

spriegums, pievienojumu skaits, 

piederības robeža; 
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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 

kas ir tehniski interpretējami un 

arī vienlīdz neskaidri. Precīzam 

un detalizētam tehnisko 

parametru skaidrojumam ir 

būtiska nozīme, jo no tā ir 

atkarīga noteikumu 

piemērošanas pamatotība un 

nepieciešamība elektrosistēmas 

uzturēšanas un attīstības procesā. 

Vienotas izpratnes 

nostiprināšanas nolūkos 

AS “Sadales tīkls” lūdz vismaz 

viedokļu apkopojuma 

dokumentā sniegt katra tehniskā 

parametra detalizētāku 

skaidrojumu un paredzēt vienotu 

kārtību, kā pārvades sistēmas 

lietotājiem līdz ar Noteikumu 

projekta apstiprināšanu tiek 

nodrošināta un padarīta saistoša 

informācija par esošo 

pieslēgumu tehniskajiem 

parametriem atbilstoši 

Noteikumu projekta 

2.2.apakšpunktā ietvertajam 

uzskaitījumam. 

būtu attiecīgi jāpapildina, ja tas ir 

nepieciešamas. Noteikumu mērķis nav 

esošu sistēmas pakalpojumu 

līgumattiecību sakārtošana, bet kārtības, 

kādā ierīkojami jauni pieslēgumi, vai 

veicamas izmaiņas esošajos sistēmas 

pieslēgumos, noteikšana. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 

3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo 

aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 

3.punktam normatīvajā aktā neietver 

normas, kas dublē augstāka vai tāda paša 

spēka normatīvā akta tiesību normās 

ietverto normatīvo regulējumu. Termini 

“atļautā maksimālā slodze” un 

“elektroietaišu piederības robeža” jau ir 

skaidroti Ministru kabineta 2014.gada 

21.janvāra noteikumos Nr.50 

“Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi”. “Spriegums” ir 

viens no elektroenerģiju raksturojošiem 

jēdzieniem fizikā un tas tiek lietots gan 

Eiropas Savienības, gan Latvijas tiesību 

aktos, nesniedzot skaidrojumu. Tātad 

minētais jēdziens uzskatāms par 

pašsaprotamu. Līdz ar to šā jēdziena 

skaidrojums līdz šim nav bijis ietverts  

pieslēguma noteikumos un to nav pamata 

ietvert arī turpmāk. 
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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 

5. Noteikumu projekts 
AS “Sadales tīkls” 

Pie spēkā esošā regulējuma, 

pārvades sistēmas operators un 

sadales sistēmas operators 

faktiski ir konkurējošās pozīcijās 

attiecībā uz sistēmas pieslēgumu 

nodrošināšanu sistēmas 

galalietotājiem 6-20 kV 

sprieguma līmenī, kas ir absolūti 

neloģiska situācija un pie kuras 

nav iespējams izpildīt 

Enerģētikas likuma 8.pantā 

energoapgādes komersantiem 

noteikto pienākumu plānveidīgi 

savu darbību un piedalīties 

koordinētas un efektīvas 

energoapgādes plānošanā, 

nodrošināšanā un attīstīšanā. 

AS “Sadales tīkls” lūdz 

Regulatoru papildināt 

noteikumu projektu ar jaunu 

punktu sadaļā "I. Vispārīgie 

jautājumi" šādā redakcijā: 

“Jaunu galalietotāja pieslēgumu 

elektroenerģijas pārvades 

sistēmai ierīko ar elektroietaišu 

piederības robežu 110 kV vai 

augstāka sprieguma pakāpē.”. 

 

Nav ņemts vērā. 

Ņemot vērā Elektroenerģijas tirgus likumā 

noteiktās elektroenerģijas pārvades un 

sadales sistēmas operatoru atbildības 

robežas, Regulatoram nav pamata dublēt 

augstāka normatīvā akta tiesību normās 

ietverto regulējumu, atkārtoti to ietverot 

šajos noteikumos. 

 



10 

 

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 

6. 
1. Sistēmas pieslēguma noteikumi 

elektroenerģijas pārvades sistēmai 

(turpmāk – noteikumi) nosaka 

vienotus jauna elektroenerģijas 

sistēmas pieslēguma (turpmāk – 

pieslēgums) ierīkošanas vai esošā 

pieslēguma tehnisko parametru 

maiņas noteikumus esošajiem vai 

potenciālajiem elektroenerģijas 

pārvades sistēmas (turpmāk – 

sistēma) lietotājiem. 

 

21. Ja saskaņā ar pieteikumu 

sistēmas lietotājs pieprasa 

pieslēguma tehnisko parametru 

maiņu, pieslēgumu nodrošina šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. 

AS “Sadales tīkls” 

Saskaņā ar Noteikumu projekta 

1.punktu, noteikumi nosaka 

jauna elektroenerģijas sistēmas 

pieslēguma ierīkošanas un esošā 

pieslēguma tehnisko parametru 

maiņas noteikumus. Noteikumu 

projekta 21.punkts šķietami 

dublē Noteikumu projekta 

1.punktu, atkārtoti nosakot, ka 

pieslēgumu tehnisko parametru 

maiņu nodrošina šajos 

noteikumos noteiktā kārtībā. 

AS “Sadales tīkls” ierosina 

izslēgt Noteikumu projekta 

21.punktu. 

 

Nav ņemts vērā. 

Ņemot vērā, ka Noteikumos galvenokārt 

regulēts jauna pieslēguma ierīkošanas 

process, 21.punkts norāda uz to, ka 

pieslēguma parametru maiņas process 

neatšķiras no procesa, kādā ierīko jaunu 

pieslēgumu. Līdz ar to punktu nav pamata 

svītrot. 

1. Sistēmas pieslēguma 

noteikumi elektroenerģijas 

pārvades sistēmai (turpmāk – 

noteikumi) nosaka vienotus 

jauna elektroenerģijas sistēmas 

pieslēguma (turpmāk – 

pieslēgums) ierīkošanas vai 

esošā pieslēguma tehnisko 

parametru maiņas noteikumus 

esošajiem vai potenciālajiem 

elektroenerģijas pārvades 

sistēmas (turpmāk – sistēma) 

lietotājiem. 

22. Ja saskaņā ar pieteikumu 

sistēmas lietotājs pieprasa 

pieslēguma tehnisko parametru 

maiņu, pieslēgumu nodrošina 

šajos noteikumos noteiktajā 

kārtībā. 

7. 15. Pēc pieslēguma līguma 

noteikumu izpildes sistēmas 

operators un sistēmas lietotājs 

noslēdz sistēmas pakalpojuma 

līgumu. 

AS “Sadales tīkls” 

Noteikumu projekta 15.punkts 

ietver nosacījumus, kas 

neattiecas uz sistēmas 

pieslēguma ierīkošanas procesu, 

jo nosaka darbības pēc 

pieslēguma līguma noteikumu 

izpildes, tāpēc varētu būt ārpus 

Elektroenerģijas tirgus likuma 

8.panta otrās daļas un 9.panta 

otrās daļas deleģējuma. 

Nav ņemts vērā. 

Atbilstoši Noteikumu projekta 

18.punktā norādītājai ekspluatācijas 

paziņošanas procedūrai un 

elektroiekārtu pārbaužu veikšanas 

kārtībai, sistēmas pakalpojumu līgumu 

nepieciešams noslēgt pirms uzsākta 

pieslēguma ekspluatācija (pabeigta 

pieslēguma ierīkošana). Līdz ar to 

Noteikumos ir pamats norādīt laiku, 

15. Pēc pieslēguma līguma 

noteikumu izpildes sistēmas 

operators un sistēmas lietotājs 

noslēdz sistēmas pakalpojuma 

līgumu. 
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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 

AS “Sadales tīkls” lūdz 

Regulatoru viedokļu 

apkopojuma dokumentā sniegt 

juridiski argumentētu 

skaidrojumu par pamatojumu 

Noteikumu projekta 15.punkta 

iekļaušanai redakcijā. 

kad pusēm ir pienākums noslēgt 

sistēmas pakalpojumu līgumu. 

III. Citi priekšlikumi un komentāri 

Užulis, 67097248 

Priekšsēdētāja A. Ozola  

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


