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15.07.2021.   Nr. 77  

  (prot. Nr.27, 3.p) 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Incukalns Energy” iesniegumu 

elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 

8.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Incukalns Energy”, vienotais reģistrācijas 

numurs: 44103066539, juridiskā adrese: “Ezeriņi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4718 (turpmāk – SIA “Incukalns Energy”), 2021.gada 22.februāra iesniegumu atļaujas 

saņemšanai elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai (turpmāk – Iesniegums).  

Ar 2021.gada 6.maija vēstuli Nr.3-2.36/1309 un 2021.gada 18.jūnija vēstuli Nr.3-

2.42/1741 Regulators lūdza SIA “Incukalns Energy” iesniegt lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamo papildu informāciju. Nepieciešamo papildu informāciju SIA “Incukalns 

Energy” Regulatoram iesniedza attiecīgi ar 2021.gada 3.jūnija iesniegumu Nr.2021/3 un 

2021.gada 21.jūnija iesniegumu Nr.2021/1. 

Regulators konstatē un secina 

1. SIA “Incukalns Energy” Iesniegumā lūdz izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai, kas savienotu elektroenerģijas ražotāja SIA “Incukalns Energy” objektu – 

koģenerācijas staciju (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 006 0353), kas atrodas adresē 

“Tiltiņi”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads (turpmāk – Ražošanas objekts), – ar 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Graanul Pellets”, vienotais reģistrācijas numurs: 

44103056850, juridiskā adrese: Plānupes iela 34, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas 

novads, LV-2141 (turpmāk – SIA “Graanul Pellets”), objektu – kokskaidu granulu ražotni 

(būves kadastra apzīmējums 8064 006 0710 003), kas atrodas Plānupes ielā 34, Inčukalnā, 

Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (turpmāk – Lietotāja objekts). Kā pamatojums tiešās 

līnijas pieslēguma ierīkošanai norādīta elektroapgādes tīkla drošuma uzlabošana un salas 

režīma izveide. 

2. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 29.punktu tiešā līnija ir 

elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražošanas objektu ar savrupu lietotāju, vai 

elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, kurš tieši apgādā savā 

īpašumā vai valdījumā esošus objektus, saistītos uzņēmumus un savus lietotājus. Atbilstoši 

Elektroenerģijas tirgus likuma 25.panta trešās daļas 1.punktam personai, kura nav sadales 
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sistēmas operators, ir tiesības ierīkot sadales līniju sadales sistēmas operatora licences darbības 

zonā gadījumos, kad līnija, kas tiek būvēta, ir tiešā līnija. 

3. Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka ražotājam ir tiesības 

piegādāt elektroenerģiju lietotājiem vai saviem objektiem, izmantojot tiešās līnijas 

pieslēgumu. Savukārt saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu atļauju 

tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz Regulators. Regulators nosaka objektīvus un 

vienlīdzīgus kritērijus, pēc kādiem tiks izsniegta atļauja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai. 

4. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu kritēriji, pēc kādiem tiek 

izsniegta atļauja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, ir noteikti Regulatora 2017.gada 

5.janvāra lēmumā Nr.1/1 “Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas 

pieslēguma ierīkošanai” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumu 3.punkts noteic, ka atļauju ierīkot 

tiešās līnijas pieslēgumu izsniedz, ievērojot šādus kritērijus: 

4.1. tiešo līniju paredzēts ierīkot, lai savienotu atsevišķu ražošanas objektu ar atsevišķu 

lietotāju, kurš apgādās ar elektroenerģiju savas telpas, saistītos uzņēmumus vai 

citus lietotājus; 

4.2. elektroenerģijas ražotājs un elektroenerģijas lietotājs ir vienojušies par tiešās 

līnijas pieslēguma ierīkošanu, elektroenerģijas transportēšanas nosacījumiem un 

tiešās līnijas pieslēguma ietvaros transportētās elektroenerģijas uzskaiti (uzskaites 

mēraparātu uzstādīšanu); 

4.3. tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana būtiski neietekmē sistēmas operatoram 

izsniegtās licences nosacījumu izpildi; 

4.4. tiešās līnijas ierīkošana būtiski neietekmē konkurētspējīga un droša 

elektroenerģijas tirgus darbību; 

4.5. tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas laikā tiek nodrošināta lietotāja objekta 

atslēgšana no sistēmas. 

5. Atbilstoši Noteikumu 10.punktam Regulators pieprasa sistēmas operatoram, kura 

licences darbības zonā paredzēts ierīkot tiešo līniju, atzinumu par tiešās līnijas ietekmi uz 

sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi. Ja tiešās līnijas ierīkošana būtiski 

ietekmē sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi, atzinumā sistēmas 

operators ietver arī informāciju par sistēmas operatora finansiālajām un objektu vai 

infrastruktūras tehniskajām iespējām nodrošināt iesniedzējam jauna sistēmas pieslēguma 

ierīkošanu vai nepieciešamās atļautās slodzes palielināšanu. 

6. Ievērojot, ka SIA “Incukalns Energy” lūdz atļauju ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu 

elektroenerģijas sadales sistēmas operatora akciju sabiedrības “Sadales tīkls”, vienotais 

reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk – 

AS “Sadales tīkls”), 2021.gada 10.jūnijā atkārtoti izsniegtās licences elektroenerģijas sadalei 

Nr.E13017/10 (turpmāk – Licence) darbības zonā, Regulators atbilstoši Noteikumu 

10.punktam ar 2021.gada 23.aprīļa vēstuli Nr.3-2.11/1244 pieprasīja un 2021.gada 6.maijā 

saņēma AS “Sadales tīkls” 2021.gada 6.maija atzinumu Nr.30VD00-19/989 par 

SIA “Incukalns Energy” plānotās tiešās līnijas ietekmi uz Licences nosacījumu izpildi 

(turpmāk – Atzinums). 

7. Izvērtējot Iesniegumu, Atzinumu un citu Regulatora rīcībā esošo informāciju, 

Regulators konstatē: 

7.1. SIA “Incukalns Energy” plāno ierīkot elektrolīniju, kas savienotu tās Ražošanas 

objektu ar SIA “Graanul Pellets” Lietotāja objektu. SIA “Incukalns Energy” 
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vienīgais dalībnieks ir Igaunijas Republikā reģistrētā kapitālsabiedrība 

OU “Graanul Energia”, kuras dalībnieks savukārt ir Igaunijas Republikā reģistrēta 

kapitālsabiedrība AS “Graanul Invest”. Savukārt SIA “Graanul Pellets” vienīgais 

dalībnieks ir Igaunijas Republikā reģistrētā kapitālsabiedrība AS “Graanul Invest”. 

Gan SIA “Incukalns Energy”, gan SIA “Graanul Pellets” patiesie labuma guvēji ir 

vienas un tās pašas fiziskās personas. Regulators konstatē, ka tādējādi 

SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” ir savstarpēji saistīti uzņēmumi. 

7.2. Ievērojot Noteikumu 3.2. un 4.3.apakšpunktu, SIA “Incukalns Energy” ir 

iesniegusi 2021.gada 17.februāra vienošanos par tiešās līnijas izbūvi un tās 

lietošanas nosacījumiem, tai skaitā par tiešās līnijas pieslēguma ietvaros 

transportētās elektroenerģijas uzskaiti un apkalpošanas un piederības robežas 

noteikšanu, kas noslēgta starp SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets”. 

7.3. Atbilstoši Noteikumu 3.5. un 4.4.apakšpunktam SIA “Incukalns Energy” ir 

iesniegusi 2021.gada 17.februāra vienošanos, kurā SIA “Incukalns Energy” un 

SIA “Graanul Pellets” ir vienojušās, ka tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas 

laikā tiks nodrošināta Lietotāja objekta atslēgšana no elektroenerģijas sistēmas. 

Vienlaikus no SIA “Incukalns Energy” 2021.gada 3.jūnija iesnieguma Nr.2021/3 

un tā pielikumā pievienotās AS “Sadales tīkls” 2021.gada 28.maija vēstules 

Nr.30VD00-17/1143 izriet, ka esošais pieslēgums sadales sistēmai tiek saglabāts 

kā rezerves pieslēgums Lietotāja objektam. 

7.4. Noteikumu 5.punkts paredz, ka, ja lietotāja objektam paredzēts rezerves 

pieslēgums, papildus Noteikumu 4.punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedzējs 

iesniedz Regulatoram arī vienošanos ar sistēmas operatoru par rezerves 

pieslēguma izmantošanu. AS “Sadales tīkls” Atzinuma pielikumā ir pievienots 

“Nolikums ar AS “Sadales tīkls” Pierīgas dispečervadības centra operatīvā 

personāla un SIA “Incukalns Energy” atbildīgā personāla savstarpējām 

attiecībām”, kurā ir paredzēta iespēja izmantot rezerves pieslēgumu. Saskaņā ar 

AS “Sadales tīkls” 2021.gada 28.maija vēstulē Nr.30VD00-17/1143, kas 

pievienota kā pielikums SIA “Incukalns Energy” 2021.gada 3.jūnija iesniegumam 

Nr.2021/3, pausto minētais dokuments ir uzskatāms par vienošanos ar sistēmas 

operatoru par rezerves pieslēguma izmantošanu. AS “Sadales tīkls” apstiprina, ka, 

ņemot vērā “Nolikumā ar AS “Sadales tīkls” Pierīgas dispečervadības centra 

operatīvā personāla un SIA “Incukalns Energy” atbildīgā personāla savstarpējām 

attiecībām” ietvertos nosacījumus, AS “Sadales tīkls” ir vienojusies par rezerves 

pieslēguma saglabāšanu un izmantošanu esošajam Lietotāja objekta pieslēgumam. 

7.5. AS “Sadales tīkls” Atzinumā norāda, ka: 

7.5.1. Īstenojot plānoto tiešās līnijas pieslēgumu, nav saskatāma būtiska AS “Sadales 

tīkls” sistēmai paralēlas infrastruktūras izveide. Tiešā līnija savstarpēji 

savienos tiešā tuvumā vienā norobežotā rūpnieciskajā kompleksā, bet dažādās 

zemes vienībās esošus objektus – Ražošanas objektu un Lietotāja objektu. 

7.5.2. AS “Sadales tīkls” sistēmas drošumu un tīkla darbības režīmus attiecīgās tiešās 

līnijas ieslēgšana un darbība neietekmē, jo tehniski ir novērsta iespēja 

vienlaicīgi izmantot tiešo līniju un koģenerācijas stacijas sistēmas pieslēgumu, 

kā arī konkrētajā gadījumā tiešā līnija sniedz iespējas to izmantot 

elektroapgādes drošuma paaugstināšanai attiecīgajiem objektiem, ja puses 

rīkojas saskaņā ar operatīvo attiecību nolikuma nosacījumiem un paredzētajiem 

darbības režīmiem. 
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7.5.3. Nav saskatāmi apstākļi, kas liecinātu par iespējām vai komersantu plāniem 

ierīkojamo tiešo līniju izmantot vēl citu esošo sadales sistēmas lietotāju objektu 

pieslēgšanai un elektroapgādes nodrošināšanai jeb faktiskai sadales sistēmas 

operatora funkciju izpildei plašākā teritorijā. 

7.5.4. Ierīkojamās tiešās līnijas apjoms un ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus 

AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē. 

7.5.5. Prognozējams, ka tiešās līnijas ierīkošanas rezultātā nākotnē varētu tikt īstenota 

rūpnieciskajā teritorijā izveidoto sistēmas pieslēgumu apvienošana un jaudu 

pārskatīšana, kā arī koģenerācijas staciju pārslēgšana uz visa rūpnieciskā 

kompleksa pašpatēriņa režīmu, kas atstātu ietekmi uz sadalītās elektroenerģijas 

apjomu, tā rezultātā ietekmējot AS “Sadales tīkls” ieņēmumus no sniegtā 

pakalpojuma un iespējas nodrošināt Licences 4. un 5.punkta noteikumus – 

nodrošināt un uzturēt energoapgādes veikšanai nepieciešamos objektus un 

nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, drošības prasību 

ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību. 

7.5.6. Nepastāv šķēršļi Lietotāja objekta turpmākai elektroapgādes nodrošināšanai no 

jau esošā AS “Sadales tīkls” sistēmas pieslēguma. 

8. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu Regulators nosaka 

objektīvus un vienlīdzīgus kritērijus, pēc kādiem tiek izsniegta atļauja tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai. Kritēriji, kas Regulatoram jāievēro, lemjot par atļauju tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai, ir noteikti Noteikumu 3.punktā. Turklāt šie kritēriji ir kumulatīvi, tādējādi, ja viens 

no tiem neizpildās, lūgums izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai ir noraidāms. 

Regulators izvērtēja visus saņemtos dokumentus un sniegtos viedokļus un secina: 

8.1. Noteikumu 3.1.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai izsniedz, ja tiešo līniju paredzēts ierīkot, lai savienotu atsevišķu 

ražošanas objektu ar atsevišķu lietotāju, kurš apgādās ar elektroenerģiju savas 

telpas, saistītos uzņēmumus vai citus lietotājus. Šā lēmuma 7.1.apakšpunktā 

Regulators konstatēja, ka SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” ir 

savstarpēji saistīti uzņēmumi. Vienlaikus SIA “Graanul Pellets” plāno ar 

SIA “Incukalns Energy” Ražošanas objektā saražoto un Lietotāja objektam 

piegādāto elektroenerģiju apgādāt savas telpas. Ņemot vērā minēto, 

SIA “Incukalns Energy” plānotā elektrolīnija atbilst Noteikumu 

3.1.apakšpunktam. 

8.2. Noteikumu 3.2.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai izsniedz, ja elektroenerģijas ražotājs un elektroenerģijas lietotājs ir 

vienojušies par tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu, elektroenerģijas 

transportēšanas nosacījumiem un tiešās līnijas pieslēguma ietvaros transportētās 

elektroenerģijas uzskaiti (uzskaites mēraparātu uzstādīšanu). Ņemot vērā šā 

lēmuma 7.2.apakšpunktā konstatēto, Noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktais 

kritērijs ir izpildīts. 

8.3. Noteikumu 3.3.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana būtiski neietekmē 

sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi. AS “Sadales tīkls” 

Atzinumā prognozē, ka tiešās līnijas ierīkošanas rezultātā nākotnē varētu tikt 

īstenota koģenerācijas staciju pārslēgšana uz visa rūpnieciskā kompleksa 

pašpatēriņa režīmu, kas varētu ietekmēt Licences 4. un 5.punkta noteikumu izpildi 

– nodrošināt un uzturēt energoapgādes veikšanai nepieciešamos objektus un 
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nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, drošības prasību 

ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību (šā lēmuma 7.5.5.apakšpunkts). 

Regulators norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra 

noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 

20.punktu, ja puses nav vienojušās citādi, tās apkalpo savas elektroietaises līdz 

piederības robežai. Līdz ar to, lai gan plānotā elektrolīnija tās ierīkošanas gadījumā 

atrastos Licences darbības zonā, par tās uzturēšanu, apkalpošanu un drošumu 

atbildīgs būtu tiešās līnijas ierīkotājs. Tādējādi tiešās līnijas gadījumā nav 

konstatējama ietekme uz AS “Sadales tīkls” Licences 4. un 5.punktā noteikto 

pienākumu izpildi. AS “Sadales tīkls” Atzinumā ir paudusi, ka nav saskatāma 

būtiska AS “Sadales tīkls” sistēmai paralēlas infrastruktūras izveide un 

ierīkojamās tiešās līnijas apjoms un ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus 

AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē (šā lēmuma 

7.5.4.apakšpunkts). Ņemot vērā minēto, Regulators secina, ka nav konstatējama 

būtiska ietekme uz Licences nosacījumu izpildi. 

8.4. Noteikumu 3.4.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas ierīkošana būtiski neietekmē konkurētspējīga 

un droša elektroenerģijas tirgus darbību. Regulators konstatē, ka katras tiešās 

līnijas pieslēguma ierīkošana rada ietekmi uz konkurētspējīga elektroenerģijas 

tirgus darbību. Faktiski, jo koncentrētāka ir elektroenerģijas sadales sistēmas 

operatora sistēma, jo lielāka ir iespēja noturēt sadales tarifus zemākā līmenī. 

Savukārt tiešo līniju tīkls nes ieguvumu tikai šauram lietotāju lokam – tiem, kas 

saņem elektroenerģiju, izmantojot tiešās līnijas, taču pārējiem lietotājiem rezultātā 

iespējams nāksies maksāt augstākus sadales tarifus.1 Tādējādi ne katra tiešā līnija 

būtu pieļaujama. Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 24.panta 

pirmā daļa noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam licences darbības zonā 

jānodrošina sabiedriskie pakalpojumi pēc lietotāju un citu personu pamatota 

pieprasījuma, ja šā pakalpojumu sniedzēja finansiālās un objektu vai 

infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj. Līdz ar to, vērtējot lūgumu par atļauju 

ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu, būtiski ir izvērtēt sadales vai pārvades sistēmas 

operatora iespējas nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus tā licences zonā. 

AS “Sadales tīkls” norāda, ka tai nepastāv šķēršļi Lietotāja objekta turpmākai 

elektroapgādes nodrošināšanai no jau esošā AS “Sadales tīkls” sistēmas 

pieslēguma (šā lēmuma 7.5.6.apakšpunkts). Vienlaikus AS “Sadales tīkls” norāda, 

ka ierīkojamās tiešās līnijas apjoms un ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus 

AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē (šā lēmuma 

7.5.4.apakšpunkts). Savukārt Iesniegumā ir norādīts, ka pamatojums tiešās līnijas 

pieslēguma ierīkošanai ir elektroapgādes drošuma uzlabošana. Regulatora 

2021.gada 15.jūlija padomes sēdē SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul 

Pellets” pilnvarotais pārstāvis papildus paskaidroja, ka gan SIA “Incukalns 

Energy” Ražošanas objekta, gan SIA “Graanul Pellets” Lietotāja objekta 

elektroapgādē ir fiksēti sprieguma iekritumi, kas rada traucējumus abu objektu 

darbībai un neatbilst tai elektroenerģijas piegādes kvalitātei, kāda nepieciešama 

SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” sekmīgai darbībai, kā rezultātā 

tiek pasliktināta SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” konkurētspēja. 

Visbeidzot SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” ir savstarpēji saistīti 

uzņēmumi un, izmantojot plānoto tiešās līnijas pieslēgumu, patērēs Ražošanas 

 
1 EU Energy Law Volume I. The Internal Energy Market. The Third Liberalisation Package: Third Edition. Edited 

by Chritopher Jones, 82.lpp (3.152). 
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objektā saražoto elektroenerģiju saistīto uzņēmumu ietvaros vienā rūpnieciskajā 

teritorijā, tādējādi saražojot un piegādājot elektroenerģiju preču ražošanai vienu 

saistīto uzņēmumu ietvaros. No minētā Regulators secina, ka plānotās tiešās līnijas 

pieslēguma ierīkošanas rezultātā netiek būtiski ietekmēta konkurētspējīga un droša 

elektroenerģijas tirgus darbība, jo tā nerada riskus AS “Sadales tīkls” sistēmas 

(elektrotīkla) attīstībai nākotnē. Vienlaikus ar tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu 

tiek paaugstināta SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” 

konkurētspēja, jo to objekti tiek nodrošināti ar tādas kvalitātes elektroenerģijas 

piegādi, kāda tiem ir nepieciešama sekmīgai darbībai, kā arī elektroenerģija tiek 

saražota un piegādāta saistīto uzņēmumu ietvaros vienā rūpnieciskajā teritorijā. 

Ņemot vērā Regulatora rīcībā esošo informāciju, Regulators secina, ka tiešās 

līnijas ierīkošana nerada būtisku ietekmi uz konkurētspējīga un droša 

elektroenerģijas tirgus darbību. 

8.5. Noteikumu 3.5.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas laikā tiek 

nodrošināta lietotāja objekta atslēgšana no sistēmas. Ņemot vērā šā lēmuma 

7.3. un 7.4.apakšpunktā konstatēto, Noteikumu 3.5.apakšpunktā noteiktais 

kritērijs ir izpildīts. 

9. Noteikumu 11.1.apakšpunkts paredz, ka Regulators, izsniedzot atļauju tiešās līnijas 

pieslēguma ierīkošanai, nosaka tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanas nosacījumus un termiņu. 

Savukārt Noteikumu 12.punkts noteic, ka iesniedzējs, kurš saņēmis atļauju tiešās līnijas 

pieslēguma ierīkošanai, atļaujā noteiktajā termiņā un būvniecību reglamentējošajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā nodrošina tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu. SIA “Incukalns 

Energy” Iesniegumā ir norādījusi, ka vēlamais tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanas termiņš ir 

līdz 2023.gada 1.janvārim. 

10. SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” pilnvarotais pārstāvis 

Regulatora 2021.gada 15.jūlija padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt atļauju tiešās līnijas 

pieslēguma ierīkošanai un atbalstīja Regulatora sagatavoto lēmuma projektu. Vienlaikus 

pilnvarotais pārstāvis sniedza skaidrojumu par elektroapgādes traucējumiem Lietotāja objektā 

un Ražotāja objektā, norādot, ka minēto objektu elektroapgādē ir regulāri sprieguma iekritumi 

un pārtraukumi, kas rada būtisku ietekmi uz objektu elektroietaišu darbību. 

11. AS “Sadales tīkls” pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2021.gada 15.jūlija 

padomes sēdē atbalstīja Regulatora sagatavoto lēmuma projektu, vienlaikus sniedzot 

skaidrojumu par elektroapgādes traucējumiem Lietotāja objektā un Ražotāja objektā. 

AS “Sadales tīkls” norādīja, ka ir veikti uzlabojumi elektroapgādes tīklā, lai mazinātu 

sprieguma iekritumus un pārtraukumus Lietotāja objektā un Ražotāja objektā, tomēr pilnībā 

tos novērst nav iespējams, jo šādu notikumu esamība elektropārvades tīklā ir tīkla elementu 

normālas darbības rezultāts. 

Pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro un trešo daļu, Regulatora 

2017.gada 5.janvāra lēmuma Nr.1/1 “Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas 

tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai” 3.punktu un 11.1.apakšpunktu, saskaņā ar likuma “Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 

55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 65.panta trešo daļu 

padome nolemj: 

1. Atļaut SIA “Incukalns Energy” ierīkot elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēgumu, lai 

savienotu objektu – koģenerācijas staciju (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 006 0353), 

kas atrodas adresē “Tiltiņi”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, – ar SIA “Graanul 
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Pellets” objektu (būves kadastra apzīmējums 8064 006 0710 003), kas atrodas Plānupes ielā 

34, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā. 

2. Noteikt, ka elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēgums jāierīko līdz 2023.gada 

1.janvārim. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētāja A. Ozola 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


