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Sagatavota informācija par pieslēguma ierīkošanu un izmaksām īpašumam Spodrības iela 4A, Dobele, Dobeles 
nov.

Cienījamais klient!

Informējam, ka:
· Jūsu 19.07.2019 pieteikums elektrotīkla pieslēgumam /slodzes izmaiņām ir reģistrēts ar Nr. 117385197

un ir sagatavoti tehniskie noteikumi (skatīt 2.pielikumu).
· Aptuvenās kopējās pieslēguma ierīkošanas izmaksas (bez PVN) ir 0.00 EUR (skatīt 1.pielikumu).
· Aicinām autorizēties klientu portālā www.e-st.lv, sadaļā Sekot pieslēguma ierīkošanai iepazīties ar

pieslēguma ierīkošanas noteikumiem un apstiprināt pieslēguma procesa turpināšanu.

Ja Jums nav iespējas nepieciešamās darbības veikt klientu portālā, aicinām Jūs 90 kalendāro dienu laikā
informēt par Jūsu izvēli turpināt pieslēguma ierīkošanu sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv vai pa pastu.

Ja 90 kalendāro dienu laikā Jūs nebūsiet paziņojis par vēlmi turpināt pieslēguma ierīkošanu, uzskatīsim, ka
pieslēguma ierīkošana Jums nav aktuāla.

Pielikumā: 
1. Informācija par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām.
2. Elektroietaišu ierīkošanas tehniskie noteikumi.

Ja Jums radušies papildu jautājumi, tos atbildēs Jūsu korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Inese Ķikāne,
tālr. nr. 63090212, mobilais 26408558, e-pasts Inese.Kikane@sadalestikls.lv.

Ar cieņu,
AS "Sadales tīkls"

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta





22.07.2019 1. pielikums
Lietotāja aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir EUR 0.00 (bez PVN), objektam

Spodrības iela 4A, Dobele, Dobeles nov. (Pieteikuma Nr. 117385197),
atbilstoši noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".

Aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas aprēķina kopsavilkuma tabula.

Nr. Pieslēguma būvdarbu nosaukums
faktiskajām izmaksām

Mērv.,
km.,gab. Apjoms Vienas vienības 

izmaksas, EUR

Kopējās 
iespējamās 

izmaksas, EUR
1. - gab. 0 0.00 0
2. Kopējās aptuvenās pieslēguma faktiskās izmaksas 100% apmērā 0
3. AS "Sadales tīkls" sedzamā faktisko izmaksu daļa 0
4. Uz Lietotāju attiecināmā faktisko izmaksu daļa 0

Nr. Pieslēguma ierīkošanas
attiecināmo izmaksu nosaukums

Attiecināmās 
izmaksas par 

1 ampēru, EUR

Pieprasītā 
ievadaizsardzības 
aparāta nominālā 

strāva, A

Kopējās 
iespējamās 

attiecināmās 
izmaksas, EUR

5. Kopējās pieslēguma attiecināmās izmaksas 0 
6. Uz Lietotāju attiecināmā pieslēguma maksas daļa (faktiskās un attiecināmās 

izmaksas)
0

7. Aptuvenās kopējās Lietotāja pieslēguma ierīkošanas izmaksas (faktiskās 
un attiecināmās izmaksas bez PVN)

100% 0.00

Piezīme: Aprēķins ir aptuvens un var mainīties, jo tajā nav iekļauti neparedzētie izdevumi.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma 
noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" izmaksu sadalījums pieslēguma maksai Lietotājam tiek noteikts pēc 
pieteiktā pieslēguma sprieguma un ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma:

- 0,4 kV tīklā līdz 100A Lietotājs maksā 50% / sistēmas operators 50%;
- 0,4 kV tīklā no 101A Lietotājs maksā 100%;
- 6-20 kV tīklā Lietotājs maksā 100%.





22.07.2019 2. pielikums
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

Nr. 117385197
Derīgi līdz 22.07.2021

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.
1.1. Pieslēguma pieprasītājs: SIA "Dobeles enerģija"

Tālr: 29269994
1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 46010097307
Koordinātas – X: 0 Y: 0

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits
1.4. Pieslēguma raksturojums: Ražotāja slodzes palielinājums
1.5. Tehniskie rādītāji:

Nr. Pieslēdzamās elektroietaises 
atrašanās adrese

Ģenerējošā iekārta Pašpatēriņš

Uzstādītā 
jauda
(kW)

Nominālā 
strāva
(A)

Pieslēg-
spriegums 

(V)

Vienlai-
cīgā

maksi-
mālā

slodze
(kW)

Ievada
aizsar-
dzības
aparāta

nominālā
strāva (A)

Sprie-
gums
(V)

Fāzu
skaits

1 Spodrības iela 4A, Dobele, 
Dobeles nov.

Esošie 0 0 0 140 0 10000 3
Kopā nepieciešams 30 0 400 140 0 10000 3
Atļauts 30 0 400 140 0 10000 3

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.
2.1. Barošanas avots:

110 kV A/ST. Nr. 44 - Dobele
10 kV Līnija F4 
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 40 A

2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 535 - Dobeles ETR

Nr. SP, FP VS TP ZS
1. - Abonenta TP-1024 3340005219 -

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apakšstacijas:
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. Saules elektrostaciju ar jaudu 30kW pieslēgt objekta iekšējos elektroapgādes tīklos, kas pieslēgti A/st.44 
"Dobele" F4, Sl.p.Nr.3340005219;
2.5.2. Izstrādātās elektroenerģijas uzskaiti un ievadaizsardzības automātslēdzi ierīko ražotājs, atbilstoši spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām;
2.5.3. Elektroenerģijas sistēmā nodotās un no sistēmas saņemtās elektroenerģijas komercuzskaiti ierīko uz 
elektroietaišu piederības robežas, atbilstoši Tīkla kodeksa un standartu prasībām. Sistēmas operators par saviem 
līdzekļiem veic divu virzienu aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītāja ar slodzes profila reģistrāciju uzstādīšanu 
un AEUS pieslēguma ierīkošanu;
2.5.4. Elektroenerģijas publiskajā tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas uzskaiti ieslēdz sistēmas 
operatora AEUS. Ražotājam piederošās distances nolasīšanas sistēmas iespējams izmantot tikai ar sistēmas 
operatora atļauju, ievērojot sistēmas operatora noteiktās prasības. Atbilstoši sistēmas operatora cenrādim, 
Ražotājs saņem kādu no AEUS pakalpojuma veidiem.
2.6. Piegādātāja un Lietotāja elektroietaišu piederības un apkalpes atbildība:

Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža: uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma spailēm pie 
vidsprieguma jaudas slēdža SSO 110 kV apakšstacijā

Pieslēguma vieta: 110kV apakšstacijas 6-20kV kopnes
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

2.7. Pārējās prasības:
2.7.1. Elektrostacijas ekspluatācija nedrīkst pasliktināt citu elektroenerģijas sistēmai pieslēgto lietotāju 
elektroapgādes kvalitāti;
2.7.2. Pieslēguma pieprasītājam jāizstrādā projekts elektroenerģijas sistēmas tīkla izmaiņām, ieskaitot 
aizsardzību un automātiku, elektrostacijas un elektroenerģijas sistēmas saskaņotas darbības nodrošināšanai; 
2.7.3. Elektrostacijai jānodrošina invertora automātiska atslēgšana: starpfāžu īsslēguma, publiskajā tīklā nodotās 



atļautās jaudas pārsniegšanas gadījumā vai zemesslēguma gadījumā tuvākajā ar elektrostaciju saistītajā tīkla 
posmā, kuru ietekmē elektrostacija;
2.7.4. Ražotājam jānodrošina dalīšanas automātikas uzstādīšana elektrostacijas atslēgšanai no elektroenerģijas 
sistēmas gadījumos, kad samazinās (palielinās) frekvence vai spriegums, kā arī sprieguma pārtraukuma 
gadījumos;
2.7.5. Prasības automātslēdzim elektrostacijas pieslēguma vietā (0.4kV pusē):
•	MSA (maksimālstrāvas aizsardzība pie starpfāzu īsslegumiem un virsstrāvām);
•	ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība pie tuviem starpfāzu īsslegumiem);
2.7.6. Prasības invertora aizsardzības iestatījumiem:
•	SPAmax (sprieguma aizsardzība 1. pakāpe);
•	SPAmin (sprieguma aizsardzība 2.pakāpe);
•	f> (maksimālās frekvences aizsardzība);
•	f< (minimālās frekvences aizsardzība);
•	Uk (nesimetriskā sprieguma aizsardzība);
•	automātiskā sinhronizācija.

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA.
Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai 
darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā, pamatojoties uz pilnvaru.
3.1. Visi tehniskajos noteikumos minētie darbi pieprasītājam jāveic par saviem līdzekļiem;
3.2. Elektroenerģijas Ražotāja ražošanas modulim jābūt aprīkotam ar loģisku saskarni (ievades ports), lai aktīvo 
izejas jaudu pārtrauktu piecu sekunžu laikā no brīža, kad ievades portā saņemta instrukcija;
3.3. Elektroenerģijas kvalitātei jāatbilst standartam LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma 
raksturlielumi";
3.4. Uz elektroietaišu piederības robežas sprieguma raksturlielumiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām, un elektrostacija nedrīkst pasliktināt elektrotīkla sprieguma parametrus; 
3.5. Ražotājam par saviem līdzekļiem jāveic elektrostacijas pieslēguma sadales sistēmai projektēšana, saskaņā ar
AS "Sadales tīkls" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ievērojot spēkā esošo LR normatīvo aktu, noteikumu 
un standartu prasības;
3.6. Pirms AS "Sadales tīkls" sagatavo Aktu par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu 
un izsniedz Atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai, Ražotājam jāveic Elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" 
elektroietaišu kopējās darbības pārbaudi, kas ilgst vismaz 72 stundas. Lai saņemtu atļauju Elektrostacijas un AS 
"Sadales tīkls" sistēmas kopējās pārbaudes veikšanai, Ražotājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija, 
kas noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 
"Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem";
3.7. Ražotājam jāorganizē elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" elektroietaišu kopējās darbības pārbaude, kas 
ilgst vismaz 72 stundas, un kuras laikā tiek veiktas elektrostacijas ģenerējošās iekārtas pārbaude un saražotās 
elektroenerģijas kvalitātes parametru mērījumi atbilstībai standartam LVS EN 50160. Darbu izmaksas sedz 
Ražotājs.
4. Ierobežojumi: 
4.1. Šie tehniskie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz tehniski ekonomiskiem aprēķiniem atbilstoši AS "Sadales 
tīkls" tehniskajai politikai un citiem normatīviem aktiem. Izstrādātie tehniskie noteikumi negarantē 
elektroenerģijas Ražotājam iegūt tiesības elektrostacijā saražotās elektroenerģijas pārdošanai valsts obligātā 
iepirkuma ietvaros;
4.2. Gadījumā ja no projektējamās pieslēguma vietas uz apakšstaciju tiks atslēgta (bojājumu vai citu iemeslu dēļ)
maģistrālā VS līnija, tad saražotās jaudas nodošana tīklā tiks pārtraukta;
4.3. Gadījumā, ja pieteikumā un uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskajos rādītājos uzrādītā 
jauda pārsniedz LV EM izsniegtajā atļaujā norādīto jaudu, līdz elektroenerģijas ražošanas iekārtas ievešanai 
ražotājam no LV EM jāsaņem jauna atļauja, kurā norādītā jauda nav mazāka par uzstādāmās elektroenerģijas 
ražošanas iekārtas tehniskajos rādītājos uzrādīto jaudu, vai arī jāizvēlas uzstādīt elektroenerģijas ražošanas 
iekārtas kuru jauda nav lielāka par EM atļaujā minēto. Pretējā gadījumā elektroenerģijas ražošanas iekārta netiks 
pieslēgta AS "Sadales tīkls" elektrotīklam.

* Lietotie iespējamie saīsinājumi:
ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
EPL – elektropārvades līnija;
GVL, GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;



SP, FP – sadales (fīdera) punkts;
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotīkls; 
A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;
KP – komutācijas punkts;
PKL – piekarkabeļa līnija;
ZMP – zemsprieguma mājas pievads.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta




