ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU IEVIEŠANA
UN ESOŠO ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU JAUDU PALIELINĀŠANA

Elektroenerģijas ražošanas jauda līdz
0,0111 MW (t.i. mikroģenerators)

Elektroenerģijas ražošanas jauda
no 0,0112 MW līdz 0,99 MW

Elektroenerģijas ražošanas jauda 1 MW vai vairāk

Ekonomikas ministrijas atļauja
NAV nepieciešama.

Ekonomikas ministrijas atļauja
IR nepieciešama.

Ekonomikas ministrijas atļauja
IR nepieciešama.

Jāvēršas pie sadales sistēmas operatora AS “Sadales
tīkls”,
lai
saņemtu
tehniskos
noteikumus
elektroenerģijas pieslēguma izveidei.

Lai to saņemtu, jāiesniedz Ekonomikas
ministrijā:
✓ Iesniegums (02.09.2020. MK noteikumu
Nr.559 1.pielikums);
✓ Valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta
kopiju (piemēram, nomas līgums) par
īpašumu,
kur
plānots
uzstādīt
elektrostaciju, ja īpašuma tiesības nav
ierakstītas zemesgrāmatā.

Lai to saņemtu:
1) Jāiemaksā drošības nauda*
Plānotās elektroenerģijas
ražošanas iekārtas kopējā jauda
megavatos (MW)
Zem 1 MW

0

No 1 MW līdz 1,99 MW

178

No 2 MW līdz 2,99 MW

267

No 3 MW līdz 3,99 MW

356

4 MW un vairāk

356 + 50 par katru nākamo
MW, kas pārsniedz 3,99 MW

2)
* Drošības naudas iemaksas rekvizīti:
Saņēmējs: Ekonomikas ministrija
Reģistrācijas Nr. 90000086008
Konta Nr. LV27TREL8120038041000
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
➢
➢

Iemaksas mērķī jānorāda, ka maksājums ir drošības nauda elektroenerģijas ražošanas jaudu
palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai.
Ja drošības naudas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norāda informāciju, kas identificē personu,
kuras labā tiek maksāta drošības nauda: fiziskai personai norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet
juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Drošības naudas apmērs, euro

Jāiesniedz Ekonomikas ministrijā:
✓ Iesniegums (02.09.2020. MK noteikumu Nr.559 1.pielikums)
✓ Tehniskais apraksts (02.09.2020. MK noteikumu Nr.559
3.pielikums);
✓ Plānotās elektrostacijas izvietojuma plāns nekustamajā
īpašumā mērogā 1:500;
✓ Valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (piemēram,
nomas līgums) par īpašumu, kur plānots uzstādīt elektrostaciju,
ja īpašuma tiesības nav ierakstītas zemesgrāmatā;
+ ja konkrētajai elektrostacijai nepieciešams saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu:
✓ Tehniskie noteikumi;
✓ Akcepta lēmumu pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas.

Sīkāka informācija Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.559 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai”

