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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto 
personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 
Regulators) lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas 2016.gada 17.marta lēmumā Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”” (turpmāk – Grozījumu projekts).  

 

II Grozījumu projekta nepieciešamība  
Elektroenerģijas tirgus likuma (turpmāk – Likums) 8.panta otrā daļa paredz 
Regulatoram noteikt vienotus sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas 
ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku.  

Likuma 9.panta otrā daļa nosaka sistēmas operatoram tā licences darbības zonā un 
termiņā pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo 
pieslēgumu attiecīgai sistēmai saskaņā ar Regulatora noteiktajiem vienotiem sistēmas 
pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas dalībnieks izpilda sistēmas operatora noteiktās 
tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Pieslēguma maksa atbilst pamatotām 
attiecīgā sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām. Izmaksu sadalījumu starp 
sistēmas dalībnieku un sistēmas operatoru Likuma 9.panta otrajā prim daļā 
noteiktajos gadījumos nosaka Regulators.  

Saskaņā ar Likuma 9.panta otro prim daļu pieslēguma maksu galalietotājiem nosaka 
saskaņā ar pieslēguma maksas noteikšanas metodiku, ja galalietotāja pieslēgums 
vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 1) pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 
voltus; 2) ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta 
noteikto lielumu. 

Pamatojoties uz Likumā noteikto deleģējumu, Regulators 2016.gada 17.martā 
pieņēma lēmumu Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas 
dalībniekiem” (turpmāk – Noteikumi). Izvērtējot akciju sabiedrības “Sadales tīkls” 
iesniegtos priekšlikumus, Regulators ir izstrādājis grozījumus Noteikumos. 

Lai paātrinātu ar pieslēguma procesu saistīto dokumentu apriti, Grozījumu projektā 
paredzētas sistēmas lietotāja tiesības izvēlēties informācijas sniegšanas un 
saņemšanas veidu (pasts, elektroniskais pasts, klientu portāls u.c.), to norādot 
pieslēguma pieteikumā, ja sistēmas operators piedāvā dažādus informācijas 
apmaiņas veidus. Vienlaikus Grozījumu projekts paredz sistēmas operatora un 
lietotāja tiesības pieslēguma līgumu noslēgt, izmantojot arī distances saziņas 
līdzekļus. 

Grozījumu projektā (26.punkts) precizēta sistēmas operatora un sistēmas lietotāja 
atbildība pieslēguma ierīkošanas procesā, paredzot, ka pieslēguma ierīkošana 
uzskatāma par pabeigtu dienā, kad sistēmas operators par to rakstveidā paziņojis 
sistēmas lietotājam, bet objektu pieslēdz sistēmai pēc tam, kad sistēmas operators 
saņēmis sistēmas lietotāja apliecinājumu, ka tā elektroietaise ir sagatavota sprieguma 
saņemšanai.  

Grozījumu projektā precizēts regulējums attiecībā uz pieslēguma maksas 
finansēšanas izmaksu (atliktā maksājuma gadījumā) noteikšanas kārtību (Grozījumu 
projekta 27.3.apakšpunkts) un veikti citi redakcionāli precizējumi, lai nodrošinātu 
vienotu terminoloģijas lietošanu. 
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Grozījumu projektā ietvertā 34.2.apakšpunkta redakcija paredz, ka sistēmas lietotājs 
sedz faktiskās pieslēguma atjaunošanas vai ierīkošanas izmaksas, ja sistēmas 
lietotājam vienu reizi divpadsmit mēnešu periodā pieprasot atjaunot pieslēgumu vai 
elektroenerģijas piegādi sistēmas pakalpojuma vai elektroenerģijas tirdzniecības 
līgumā atļautās slodzes robežās, nemainās attiecīgā pieslēguma tehniskie parametri, 
ar nosacījumu, ka pieslēguma nodrošināšanai ir saglabājies gan nepieciešamais 
elektrotīkls, gan pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda, elektroenerģijas piegādes 
pārtraukums nav ilgāks par deviņiem mēnešiem līdzšinējo sešu mēnešu vietā un 
sistēmas lietotājs pirms pieprasītās elektroenerģijas piegādes atjaunošanas veicis 
norēķinu saskaņā ar sistēmas operatora pakalpojuma tarifiem par vismaz trīs 
mēnešiem divpadsmit mēnešu periodā. 

Grozījumu projekts paredz papildināt Noteikumus ar jaunu regulējumu (41.1punkts), 
kas paredz, ka vienu reizi 12 mēnešu periodā sistēmas operators sedz visas ar 
pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanu saistītās izmaksas, ja sistēmas lietotājs 
pieprasa atjaunot elektroenerģijas pieslēguma atļauto slodzi robežās, kādas tās bija 
pirms pieprasītās atļautās slodzes samazināšanas, ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā 
no pieprasītās atļautās slodzes samazināšanas brīža, ar nosacījumu, ka pieslēgums 
atbilst noteiktiem kritērijiem. Minētais regulējums sistēmas lietotājiem, kuri patērē 
elektroenerģiju efektīvi noteiktā laika posmā, nodrošinās iespēju bez maksas veikt 
daļēju elektroenerģijas pieslēguma pieprasītās slodzes samazinājumu periodā, kad 
visa pieprasītā jauda nav nepieciešama, ja sistēmas lietotāja pieslēguma noslodze 
divpadsmit mēnešu periodā, kad elektroenerģija tiek patērēta, vismaz trīs mēnešus 
sasniedz 15% no atļautās slodzes. 

Papildus Grozījumu projekts paredz papildināt Noteikumus ar jaunu punktu 
(41.2punkts), kas paredz sistēmas operatora tiesības atjaunot pieslēguma slodzi līdz 
tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās atļautās slodzes lielumam, ja 
sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparātu rādījumiem, konstatē, ka laikā, kad 
pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma atļautā slodze, 
pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto samazināto atļauto 
slodzi. Šāds regulējums novērsīs iespēju lietotājiem negodprātīgi samazināt 
pieprasītās atļautās slodzes, lai samazinātu sistēmas pakalpojuma tarifa maksājumus 
un citus maksājumus, kas noteikti atkarībā no izmantotā pieslēguma atļautās slodzes. 

 
Regulatora sagatavotais Grozījumu projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā. 

 

III Papildu informācija  
Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt 
rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv, līdz 2018.gada 9.martam.   
   
Priekšsēdētāja                 R. Irkļa 
 
p.i. 
 
padomes locekle                    R. Šņuka 
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Pielikums 

konsultāciju dokumentam par grozījumiem 

sistēmas pieslēguma noteikumos 

elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 

 

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 

17.marta lēmumā Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas 

sistēmas dalībniekiem” 
 

 

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma  

8.panta otro daļu un 9.panta otro un otro prim daļu  

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmumā 

Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Latvijas 

Vēstnesis, 2016, 58.nr.) šādus grozījumus: 

 

1.1. svītrot 1.punktā vārdus un komatu “pārvades sistēmas operators,”; 

 

1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:  

 

“4. Lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises vai mainītu esošā pieslēguma atļauto 

slodzi, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu pieslēguma 

ierīkošanai vai esošā pieslēguma atļautās slodzes izmaiņai, norādot nepieciešamās 

elektriskās slodzes un ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, sistēmas lietotāja 

elektroietaišu atrašanās vietu (adresi), kur nepieciešams pievadīt elektroenerģiju, un 

citu sistēmas operatoram nepieciešamo informāciju pieslēguma ierīkošanai. Ja 

sistēmas operators piedāvā dažādus ar pieslēguma ierīkošanu saistītās informācijas 

sniegšanas un saņemšanas veidus (pasts, elektroniskais pasts, klientu portāls u.c.), 

pieteikumā sistēmas lietotājs norāda izvēlēto informācijas sniegšanas un saņemšanas 

veidu. Pieteikuma veidlapu sistēmas operators publicē savā mājaslapā internetā un 

nodrošina tās pieejamību klientu apkalpošanas vietās.”; 

 

1.3. svītrot 5.punktu; 

 

1.4. aizstāt visā tekstā vārdu “pretendents” ar vārdu “būvkomersants” attiecīgajā locījumā; 

 

1.5. izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

 

“15. Ja būvkomersantu izvēlas sistēmas operators, desmit darba dienu laikā pēc 

būvprojekta un informācijas par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas 

sistēmas operators uzsāk būvkomersantu atlasi (iepirkuma procedūru) pieslēguma 

būvdarbu izpildei. Ja būvkomersantu izvēlas sistēmas lietotājs, par izvēlēto 

būvkomersantu sistēmas lietotājs rakstveidā informē sistēmas operatoru termiņā, kas 

noteikts saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā minēto vienošanos.”; 
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1.6. izteikt 17.punkta trešo teikumu šādā redakcijā: 

 

“Sistēmas operators pēc lietotāja pieprasījuma pamato būvkomersanta atbilstību sistēmas 

operatora izvirzītajiem kritērijiem un saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanas 

piedāvājuma izvēli.”;  

 

1.7. papildināt 23.punktu ar teikumu šādā redakcijā: 

 

“Pieslēguma līgumu ir tiesības noslēgt, izmantojot arī distances saziņas līdzekļus.”; 

 

1.8. izteikt 26.punktu šādā redakcijā: 

 

“26. Pieslēguma ierīkošana uzskatāma par pabeigtu dienā, kad sistēmas operators par 

to rakstveidā paziņojis sistēmas lietotājam. Ja pieslēguma līgumā nav noteikts cits 

termiņš, sistēmas operators pieslēdz sistēmas lietotāja elektroietaisi sistēmai saskaņā 

ar pieslēguma līguma nosacījumiem 10 dienu laikā no dienas, kad sistēmas lietotājs 

iesniedzis sistēmas operatoram apliecinājumu, ka sistēmas lietotāja elektroietaise ir 

ierīkota atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ir sagatavota sprieguma 

saņemšanai.”; 

 

1.9. izteikt 27.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“27.3. pieslēguma maksas finansēšanas izmaksas (atliktā maksājuma gadījumā), 

kuras nosaka pieslēguma maksas atliktā maksājuma piemērošanas periodam, 27.1. un 

27.2.apakšpunktā noteiktajām izmaksām piemērojot pieslēguma līguma slēgšanas 

brīdī sistēmas operatora spēkā esošā sistēmas pakalpojumu tarifa aprēķinā piemēroto 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) noteikto 

kapitāla atdeves likmi.”; 

 

1.10. izteikt 34.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“34.2. sistēmas lietotājs vienu reizi divpadsmit mēnešu periodā pieprasa atjaunot 

elektroenerģijas piegādi iepriekš izbeigtā elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas 

pakalpojuma līgumā atļautās slodzes robežās ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no 

brīža, kad sistēmas lietotājs izbeidzis elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas 

pakalpojuma līgumu attiecībā uz konkrēto objektu, ar nosacījumu, ka saglabājies 

pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls, attiecīgajā pieslēguma vietā ir 

pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda un sistēmas lietotājs pirms pieprasītās 

elektroenerģijas piegādes atjaunošanas veicis norēķinu saskaņā ar sistēmas operatora 

pakalpojuma tarifiem par vismaz trīs mēnešiem divpadsmit mēnešu periodā;”; 

 

1.11. papildināt ar 41.1punktu šādā redakcijā: 

 

“41.1 Ja sistēmas lietotājs, kurš iepriekš pieprasījis uz laiku samazināt pieslēguma 

atļauto slodzi, pieprasa sistēmas operatoram atjaunot pieslēguma atļauto slodzi, kāda 

tā bija pirms samazināšanas, sistēmas operators sedz visas pieslēguma atļautās 

slodzes atjaunošanas faktiskās izmaksas, ar nosacījumu, ka izpildās visi šādi 

nosacījumi: 

41.11. sistēmas lietotājs pieprasījis atjaunot pieslēguma atļauto slodzi vienu reizi 

divpadsmit mēnešu periodā ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no pieslēguma atļautās 

slodzes samazināšanas brīža;  
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41.12. pieslēguma vieta ir vidspriegums (6-20kV) vai zemspriegums (0,4kV), ja 

pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 

100 ampēriem; 

41.13. sistēmas lietotāja pieprasītais atļautās slodzes samazinājums nav mazāks par 

50% no atļautās slodzes; 

41.14. pieslēguma noslodze vismaz trīs mēnešus divpadsmit mēnešu periodā pirms 

pieslēguma atļautās slodzes samazināšanas bija vismaz 15% no atļautās slodzes.”; 

 

1.12. papildināt ar 42.1punktu šādā redakcijā: 

  

“42.1 Ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparāta ikstundas rādījumiem, 

konstatē, ka laikā, kad pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma 

atļautā slodze, pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto 

samazināto atļauto slodzi, sistēmas operators ar nākamo mēnesi atjauno pieslēguma 

slodzi līdz elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās 

atļautās slodzes lielumam.”; 

 

1.13. svītrot 37.punktā vārdus “būvvaldē akceptētajā”; 

 

1.14. aizstāt 51.punktā vārdus “pieslēguma finansēšanas maksas” ar vārdiem “pieslēguma 

maksas finansēšanas izmaksu”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

 

Priekšsēdētāja                     R. Irkļa 

p.i. 

padomes locekle         R. Šņuka 


