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Elektrisko ražošanas jaudu pieslēguma veidi

Elektroenerģijas ražošanas objektu veidi

darba strāva līdz 16 A fāzē 
(3.7 kW vienfāzes vai 11.1 kW trīsfāžu pieslēgumam)

Mikroģenerators Elektrostacija

darba strāva vairāk par 16 A fāzē, bet ar ražošanas 
jaudu līdz 10 MW 

Mikroģenerators – elektroenerģijas ražošanas iekārta un ar to
saistītās aizsardzības un pārveidotājiekārtas (mikroģeneratora
invertors) maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar darba strāvu
līdz 16 A fāzē (3.7 kW vienfāzes vai 11.1 kW trīsfāžu pieslēgumam).



ST tīklā pieslēgtie elektroenerģijas ražotāji
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Elektrostacija Mikroģenerators

• 471 elektrostacijas  (~300 MW)

• 940 mikroģeneratori (~5.7 MW)

BGKES –biogāzes 
koģenerācijas stacija

BMKES –biomasas 
koģenerācijas stacija

DGKES-dabasgāzes 
koģenerācijas stacija

VES-SES –vēja un 
saules elektrostacija

HES-hidro
elektro stacija

SES-saules 
elektrostacija

VES-vēja 
elektrostacija



MIKROĢENERATORA PIESLĒGUMS



• Lai pieslēgtu mikroģeneratoru, klientam nepieciešams iesniegt
pieteikumu, kas atrodams ST mājaslapā

• Papildus pieteikumam - pievieno īpašumtiesību apliecinošu
dokumentus vai saskaņojumu ar īpašnieku

• Pieteikumā norāda invertoru, kuru vēlās uzstādīt objektā

• Klientam pieteikumu iespējams iesniegt:
✓ E-pastā
✓ e-st
✓ Pa pastu

SVARĪGI ! Lai klients savā objektā uzstādītu un pieslēgtu
mikroģeneratoru, jābūt aktīvam un spēkā esošam elektroenerģijas
piegādes līgumam uz pieprasītāja vārda!
Vienlaikus slodzes izmaiņas objektā nevar veikt!

Kas nepieciešams, lai ierīkotu mikroģeneratora pieslēgumu ?

https://www.sadalestikls.lv/klientiem/pieslegumi/mikrogeneratora-pieslegums/
https://www.sadalestikls.lv/uploads/2019/07/Nepieciesamo-saskanojumu-veidlapa-31.07.19..docx
https://www.sadalestikls.lv/uploads/2020/05/Mikrogeneratoru-invertoru-saraksts-27_05_2020.pdf


Tehnisko noteikumu un pieslēguma līguma sagatavošana 

• 20 dienu laikā tiek sagatavoti un nosūtīti:

▪ Pavadvēstule

▪ Tehniskie noteikumi 

▪ Pieslēguma līgums ar pielikumiem:

➢ Apliecinājums par mikroģeneratora uzstādīšanu;

➢ Mikroģeneratora invertora iestatījumu protokols

• Klientam 90 dienu laikā jāparaksta un jānosūta Pieslēguma līgums 

SVARĪGI ! Pieslēguma līgums, kas pašrocīgi parakstīts, ieskenēts un atsūtīts ST uz e-pastu nav 
derīgs un netiek pieņemts!



Mikroģeneratora uzstādīšana 



Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

• Pēc mikroģeneratora uzstādīšanas ST ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

▪ Apliecinājums par mikroģeneratora uzstādīšanu

▪ Sertificēta speciālista aizpildīts mikroģeneratorainvertora iestatījumu protokols

▪ Fotogrāfijas, kurās skaidri redzams:

➢ Invertors un tā tehnisko datu plāksnīte

➢ Aizsardzības aparāts

➢ Saules paneļi



Mikroģeneratora pieslēgšana paralēlā darbā ar ST elektrotīklu

• Pēc izpilddokumentācijas saņemšanas 10 dienu laikā :

▪ ST izvērtē mikroģeneratora uzstādīšanas atbilstību tehniskajiem noteikumiem

▪ Sastāda aktu par paveikto (mikroģeneratora pieslēgšana ST) un nosūta klientam parakstīšanai

• Pēc abpusēji parakstīta akta saņemšanas mikroģeneratoru drīkst ieslēgt paralēlā darbā ar ST 
elektrotīklu



Neto norēķinu sistēma

• Elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma ir attiecināma 
uz visām mājsaimniecībām, kas, ierīkojot 
mikroģeneratoru, ražo elektroenerģiju savām vajadzībām 
no atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, izmanto 
saules baterijas vai vēja ģeneratorus un atbilst citiem 
Ministru kabineta noteikumos un Elektroenerģijas tirgus 
likumā noteiktiem kritērijiem.

• Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas 
mājsaimniecībai, tajā skaitā tām mājsaimniecībām, 
kurām piemēro NETO norēķinu sistēmai, veido trīs 
pozīcijas:

• sadales sistēmas operatora pakalpojumi;

• obligātā iepirkuma komponentes (OIK): fiksētā daļa 
(atbilstoši pieslēguma jaudai) un mainīgā daļa (atjaunojamie, 
koģenerācija);

• maksa par elektroenerģiju.

• Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no 
atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt divas no 
pozīcijām:

• maksu par elektroenerģiju;

• sākot ar 2020. gada 1. aprīli, arī OIK mainīgo daļu.

https://www.sadalestikls.lv/klientiem/pieslegumi/mikrogeneratora-pieslegums/info-01/


Mājsaimniecībā patērētā un tīklā nodotā elektroenerģija 
ar 5,5 kW mikroģeneratoru (saules paneļi)



Mājsaimniecībā patērētā un tīklā nodotā elektroenerģija 
ar 5,5 kW mikroģeneratoru (saules paneļi)



ELEKTROSTACIJAS PIESLĒGUMS



Kas ir nepieciešams, lai ierīkotu elektrostacijas pieslēgumu?

• Ekonomikas ministrijas atļauja ražošanas jaudu ieviešanai vai jaudu palielināšanai

• Pieteikums ST ar pielikumiem



Tehniskie noteikumi 

• 60 dienu laikā tiek sagatavoti un nosūtīti:
▪ Bez būvprojekta:

➢ Pavadvēstule
➢ Tehniskie noteikumi
➢ Pieslēguma līgums

▪ Ar būvprojektu:
➢ Tehniskie noteikumi 
➢ Vienošanās par projektēšanu

• Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 2 gadi 



Pieslēguma projektēšana



Būvkomersanta atlase, līgums, rēķins un pieslēguma izbūve



Dokumentācijas iesniegšana pēc elektrostacijas izbūves

• Klientam jāiesniedz nepieciešamo dokumentāciju par gatavību veikt
elektroietaišu un elektrostacijas pārbaudi (72 h pārbaude)



Elektrostacijas apskate un Atļaujas 72 h pārbaudei izsniegšana

Apskate 
10 darba dienu 

laikā no 
dokumentācijas 

saņemšanas

ST izskata dokumentāciju, veic stacijas apskati un izsniedz Atļauju 72st. pārbaudei



Elektrostacijas 72 h pārbaude

Ražotājs veic kopdarbības pārbaudi vismaz 72 h.



Akts par atzīšanu un atļauja paralēlam darbam ar sistēmu

ST izskata dokumentāciju, sagatavo Aktu un izsniedz Atļauju elektrostacijas pieslēgšanai ST sistēmai

Atļauja pieslēgšanaiAkts par atzīšanu



PALDIES!

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija 

+37167726000

info@sadalestikls.lv @

@sadalestikls

Sadales tīkls



Normatīvie akti elektrostaciju pieslēgšanai

• MK noteikumi Nr. 883 «Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu
palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai» (https://likumi.lv/ta/id/196123-

noteikumi-par-atlaujam-elektroenergijas-razosanas-jaudu-palielinasanai-vai-jaunu-razosanas-iekartu-ieviesanai)

• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/6
«Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem»
(spēkā no 01.03.2012; https://likumi.lv/doc.php?id=244670)

• LVS EN 50549-1 "Prasības elektrostacijām, kas paredzētas paralēlam darbam ar 
sadales elektrotīklu. 1.daļa: Pieslēgums zemsprieguma sadales tīklam. 
Piemērošanai līdz B tipa elektrostacijām ieskaitot "

• LVS EN 50549-2 "Prasības elektrostacijām, kas paredzētas paralēlam darbam ar 
sadales elektrotīklu. 2.daļa: Pieslēgums vidsprieguma sadales tīklam. 
Piemērošanai līdz B tipa elektrostacijām ieskaitot"

https://likumi.lv/ta/id/196123-noteikumi-par-atlaujam-elektroenergijas-razosanas-jaudu-palielinasanai-vai-jaunu-razosanas-iekartu-ieviesanai
https://likumi.lv/doc.php?id=244670

