
                                                                 

 

Noteikumi publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes 

pieslēgumpunktu ierīkošanai un turpmākai uzturēšanai projekta 

"Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide AER 

izmantošanas veicināšanai" ietvaros 

(redakcijā, kas spēkā no 01.10.2022. līdz 13.03.2023.) 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu 

uzlādes pieslēgumpunktu (turpmāk – pieslēgumpunkts) ierīkošanai un turpmākai 

uzturēšanai darba kārtībā projekta "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu 

izveide AER izmantošanas veicināšanai" (turpmāk – Projekts), kuram finansējums tiek 

nodrošināts no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem, ietvaros. 

2. Līgums Projekta īstenošanai, tajā skaitā nepieciešamā finansējuma piešķiršanai, starp 

akciju sabiedrību "Sadales tīkls" (turpmāk – Sadales tīkls) kā finansējuma potenciālo 

saņēmēju un Ekonomikas ministriju kā atbildīgo iestādi (turpmāk – Vienošanās) tiek slēgts 

pēc Ministru kabineta noteikumu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 

1.2.1.5.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" 

īstenošanu (projekta ID Nr. 22-TA-1043; turpmāk – MK noteikumi) un Sadales tīkla 

iesnieguma, tajā skaitā daļā par Projektu, apstiprināšanas. 

3. Projekta īstenošanas rezultātu sasniegšanai Sadales tīkls šajos noteikumos noteiktajā 

kārtībā nodrošina veicamo aktivitāšu koordināciju ar elektrisko transportlīdzekļu uzlādes 

infrastruktūras pasūtītājiem (turpmāk – Pieprasītājs), kuri veiks publiski pieejamas 

elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidi, pieslēdzot publiski pieejamas 

elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtas (turpmāk – uzlādes iekārtas) pie Projekta 

ietvaros izbūvētā pieslēgumpunkta. 

4. Projekta mērķis: 

4.1. līdz 2025. gada 31. decembrim izveidot vismaz 30% no kopējā pieslēgumpunktu skaita 

jeb 618 pieslēgumpunktus; 

4.2. līdz 2026. gada 31. maijam izveidot 2060 pieslēgumpunktus. 

5. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti MK noteikumos. 

 

II. PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA 

 

6. Pieteikumus pieslēgumpunkta, kuram tiks pieslēgta uzlādes iekārta, ierīkošanai Projekta 

ietvaros (turpmāk – pieteikums) Sadales tīklā var iesniegt: 

6.1. pašvaldība vai cita atvasināta publiska persona; 

6.2. pašvaldības iestāde vai tās kapitālsabiedrība; 

6.3. publiski privāta kapitālsabiedrība; 



6.4. valsts pārvaldes iestāde vai tās kapitālsabiedrība; 

6.5. citi Pieprasītāji, ja to noteiks Ministru kabinets MK noteikumos. 

7. Pieprasītājs, sākot ar šo noteikumu publicēšanas dienu Sadales tīkla tīmekļvietnē 

www.sadalestikls.lv, elektroniski iesniedz atbilstošu pieteikumu Sadales tīkla Klientu 

portālā www.e-st.lv . Aizpildot pieteikumu, Pieprasītājs objekta raksturojuma sadaļā izvēlas 

"Cits" un tajā norāda "Elektrouzlāde", kā arī piezīmēs norāda plānoto uzlādes iekārtu 

spraudņu skaitu. 

8. Iesniedzot pieteikumu, Pieprasītājs vienlaikus apliecina, ka Projekta ietvaros: 

8.1. tiks ierīkota publiski pieejama uzlādes iekārta un tās uzturēšanai nepieciešamā 

infrastruktūra, lai nodrošinātu uzlādes iekārtas neierobežotu lietošanu jebkurā 

diennakts laikā (24/7); 

8.2. uzlādes iekārtas nepārtraukta (izņemot uz uzlādes iekārtas remontdarbu laiku) darbība 

tiks nodrošināta, tajā skaitā tai nepieciešamā infrastruktūra tiks uzturēta, vismaz līdz 

2031. gada 31. decembrim; 

8.3. uzlādes iekārta un tai nepieciešamā infrastruktūra tiks ierīkota un uzturēta uz zemes 

vienības, kas pieder Pieprasītājam uz īpašuma tiesības vai valdījuma tiesības pamata, 

vai kuru Pieprasītājs lieto uz apbūves tiesības pamata. Apbūves tiesībai ir jābūt 

nodibinātām uz šajos noteikumos minētā sadarbības līguma starp Pieprasītāju un 

Sadales tīklu slēgšanas dienu. 

 

III. PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

9. Pieteikumi tiek vērtēti to saņemšanas un reģistrēšanas kārtībā, ja tie atbilst šo noteikumu 

II. nodaļā noteiktajam. 

10. Pieteikumā norādītā pieslēgumpunkta īstenošanas Projekta ietvaros tālākā izvērtēšana tiek 

turpināta, ja aptuvenās pieslēgumpunkta ierīkošanas izmaksas (projektēšana un būvdarbi 

kopā) saskaņā ar Sadales tīkla veikto tirgus izpēti nepārsniedz 3 500 EUR (trīs tūkstoši 

pieci simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa uzlādes iekārtas viena spraudņa 

uzstādīšanai. 

11. Lai noskaidrotu pieslēgumpunkta ierīkošanas faktiskās izmaksas pieteikumiem, kuru 

tālākā izvērtēšana tiek turpināta šo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā, Sadales tīkls 

veic iepirkumu, ievērojot caurspīdīgu, atklātu, nediskriminējošu un konkurenci 

nodrošinošu procedūru. 

12. Ja atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem pieslēgumpunkta ierīkošanas izmaksas 

(projektēšana un būvdarbi kopā) pārsniedz 3 850 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit 

euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (jeb 10 % no šo noteikumu 10. punktā minētās 

summas) uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai, pieteikuma tālāka virzība Projekta 

ietvaros tiek pārtraukta. 

13. Šo noteikumu 12. punktā minētajā gadījumā Pieprasītājam ir tiesības turpināt pieteikuma 

īstenošanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 

3. jūnija lēmumu Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales 

sistēmai". 

14. Ja atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem pieslēguma ierīkošanas izmaksas 

(projektēšana un būvdarbi kopā) nepārsniedz 3 850 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti 

piecdesmit euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (jeb 10 % no šo noteikumu 10. punktā 

minētās summas) uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai, Sadales tīkla Attīstības 

direktors pieņem lēmumu par pieteikuma īstenošanu Projekta ietvaros. Šajā punktā 

minētais lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

http://www.sadalestikls.lv/
http://www.e-st.lv/


15. Projekta ietvaros tiek vērtēti pieteikumi, kas saņemti Sadales tīklā laika posmā no šo 

noteikumu publicēšanas dienas Sadales tīkla tīmekļvietnē www.sadalestikls.lv līdz 

2026. gada 10. janvārim. 

 

IV. PIETEIKUMA VĒRTĒŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

16. Par pieteikuma atbilstību šo noteikumu II. nodaļas prasībām Pieprasītājs tiek rakstveidā 

informēts 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas, informāciju nosūtot 

uz Pieprasītāja pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. 

17. Pieteikuma tālāku vērtēšanu atbilstoši šo noteikumu III. nodaļas prasībām un lēmuma 

pieņemšanu Sadales tīkls nodrošina 2 (divu) mēnešu laikā no pieteikuma reģistrācijas 

dienas. 

18. Sadales tīkla pieņemto lēmumu par pieslēgumpunkta ierīkošanu Projekta ietvaros Sadales 

tīkls paziņo Pieprasītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, 

vienlaikus nosūtot Pieprasītājam parakstīšanai arī attiecīgu sadarbības līgumu. Šajā punktā 

minētais lēmums tiek nosūtīts elektroniski uz Pieprasītāja pieteikumā norādīto elektroniskā 

pasta adresi un uzskatāms par paziņotu 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

19. Šo noteikumu 18. punktā minētais sadarbības līgums tiek noslēgts 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Ja sadarbības līgums tiek noslēgts pirms MK 

noteikumu apstiprināšanas un Vienošanās noslēgšanas, tā noteikumi tiek piemēroti, sākot 

ar Vienošanās spēkā stāšanās dienu. Turpmākā pieslēgumpunkta ierīkošana notiek saskaņā 

ar sadarbības līguma noteikumiem. 

20. Ja šo noteikumu 19. punktā noteiktajā termiņā netiek noslēgts sadarbības līgums, tad 

Sadales tīkls un Pieprasītājs rakstveidā vienojas par tālāko rīcību. 

 

V. ATBILDĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

21. Sadales tīkls un Pieprasītājs pirms sadarbības līguma noslēgšanas pieslēgumpunktu 

ierīkošanai Projekta ietvaros apņemas veikt zemāk minēto nosacījumu izpildi: 
Nr.

p.k. 

Projekta īstenošanas 

secība 

Pieprasītājs Sadales tīkls 

1 Pieslēgumpunkta vietu 

izpēte 

Veic pieslēgumpunkta vietu izpēti 

un atlasi 

Sniedz atbalstu Pieprasītājam 

pieslēgumpunktu vietu atlasei 

un izpētei 

2 Pieteikuma iesniegšana Iesniedz pieteikumu 

pieslēgumpunkta ierīkošanai 

www.e-st.lv  

Sagatavo tehniskās prasības 

darbībām, kuras īstenos Sadales 

tīkls pieslēgumpunkta 

ierīkošanai 

3 Pieslēgumpunkta vietu 

saraksts 

 Apstiprina sarakstu, veic 

iepirkumu un pieņem lēmumu 

22. Sadales tīkls un Pieprasītājs, noslēdzot sadarbības līgumu, vienojas par pieslēgumpunktu 

ierīkošanu Projekta ietvaros un apņemas veikt zemāk minēto nosacījumu izpildi: 

 
Nr.

p.k. 

Projekta īstenošanas 

secība 

Pieprasītājs Sadales tīkls 

1 Projektēšana un izbūve Lai noskaidrotu, vai uzlādes 

iekārtas uzstādīšanas darbi neskar 

Sadales tīkla infrastruktūru, 

pieslēgumpunktu ierīkošanai 

iesniedz pieteikumu  

https://saskano.sadalestikls.lv/ 

Sagatavo vispārējās tehniskās 

prasības infrastruktūrai, kuru 

izveido Pieprasītājs 

http://www.sadalestikls.lv/
http://www.e-st.lv/
https://saskano.sadalestikls.lv/


Veic projektēšanu un izbūvi 

(uzlādes iekārta un tai nepieciešamā 

infrastruktūra, tajā skaitā 

stāvlaukums, apzīmējumi, ceļa 

zīmes un norādes) 

atbilstoši normatīvajiem aktiem un 

nepieciešamības gadījumā izveido 

lietu Būvniecības informācijas 

sistēmā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu 

laikā pēc Sadales tīkla veiktās 

sistēmas pieslēguma izbūves 

pabeigšanas, ievērojot, ka Projekta 

termiņš ir 2026. gada 31. marts 

Veic projektēšanas un izbūves 

darbus pieslēgumpunktu 

nodrošināšanai nepieciešamā 

sistēmas pieslēguma ierīkošanai 

atbilstoši normatīvajiem aktiem 

un nepieciešamības gadījumā 

izveido lietu Būvniecības 

informācijas sistēmā 

2 Objekts nodots ekspluatācijā Atbilstoši normatīvajiem aktiem 

pieņem ekspluatācijā izbūvēto 

uzlādes iekārtu un tai nepieciešamo 

infrastruktūru; nepieciešamības 

gadījumā slēdz lietu Būvniecības 

informācijas sistēmā 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem 

pieņem ekspluatācijā izbūvēto 

pieslēgumpunktu; 

nepieciešamības gadījumā slēdz 

lietu Būvniecības informācijas 

sistēmā 

3 Pieslēguma līgums Sadales tīkls un Pieprasītājs noslēdz Pieslēguma līgumu, kā arī 

Pieprasītājs  pilnā apmērā apmaksā pieslēgšanas izmaksas 

4 Sistēmas pakalpojumu 

līgums 

Sadales tīkls un Pieprasītājs noslēdz Sistēmas pakalpojumu līgumu vai 

veic grozījumus esošajā Sistēmas pakalpojumu līgumā. Pieprasītājs ir 

Sistēmas pakalpojumu līguma (attiecībā uz sadarbības līgumā iekļauto 

objektu) slēdzējpuse, proti, sistēmas pakalpojumu saņēmējs, no 

sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas un vismaz līdz 2031. gada 

31. decembrim. 

5 Nodrošina darba kārtībā 

esoša pieslēgumpunkta 

darbību vismaz līdz 

2031. gada 31. decembrim 

Nodrošina  jebkurā diennakts laikā 

(24/7) publiski pieejamas uzlādes 

iekārtas neierobežotu un 

nepārtrauktu (izņemot uz uzlādes 

iekārtas remontdarbu laiku) darbību 

un tai nepieciešamās infrastruktūras 

uzturēšanu vismaz līdz 2031. gada 

31. decembrim. 

 

Nodrošina darba kārtībā esoša 

pieslēgumpunkta darbībai 

nepieciešamo sistēmas 

pieslēgumu vismaz līdz 

2031. gada 31. decembrim. 

 

VI. CITI NOTEIKUMI 

 

23. Gadījumos, ja Pieprasītāja darbības vai bezdarbības dēļ netiek nodrošināta starp Sadales tīklu 

un Pieprasītāju noslēgtā sadarbības līguma izpilde, tajā skaitā netiek nodrošināta Projekta 

ietvaros ierīkota pieslēgumpunkta uzturēšana vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim, 

Pieprasītājs sedz Sadales tīklam visus zaudējumus, kas izriet no starp Sadales tīklu un 

Pieprasītāju noslēgtā sadarbības līguma vai Vienošanās noteikumiem, tajā skaitā, bet ne tikai 

nodrošina Sadales tīkla veikto investīciju atmaksu apmērā, kas noteikts starp Sadales tīklu un 

Pieprasītāju noslēgtajā sadarbības līgumā. 

24. Sadales tīkls ir tiesīgs pārtraukt pieteikumu apstrādi un vērtēšanu Projekta ietvaros, ja: 

24.1. netiek apstiprināti MK noteikumi un/vai Sadales tīkla iesniegums, tajā skaitā daļā 

par Projekta īstenošanu, un/vai netiek parakstīta Vienošanās, kā rezultātā Projekta 

īstenošanai netiek piešķirts finansējums; 

24.2. tiek iztērēts Projekta mērķim pieejamais finansējums; 

24.3. Projektā tiek sasniegts MK noteikumos minētais pieslēgumpunktu skaits. 

25. Gadījumā, ja netiek apstiprināti MK noteikumi un/vai netiek noslēgta Vienošanās,  

Pieprasītājam ir tiesības turpināt pieteikuma īstenošanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma 

noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai". 



26. Sadales tīkls, veicot pieteikumu izvērtēšanu un visā Projekta darbības laikā, pārbauda, vai 

Pieprasītājam, vai tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, 

pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Pieprasītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pieprasītājs ir 

personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 

un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (tai skaitā sankcijas attiecībā uz proliferācijas 

finansēšanu), kuras varētu ietekmēt pieslēgumpunkta ierīkošanu Projekta ietvaros, tajā skaitā 

šo noteikumu ietvaros slēgto līgumu izpildi. Ja pārbaudes rezultātā tiks konstatēta atbilstība 

sankciju regulējumam, Pieprasītājs tiks izslēgts no dalības Projektā, vai, ja uz fakta 

konstatēšanas brīdi, starp Pieprasītāju un Sadales tīklu būs noslēgts kāds no šajos noteikumus 

minētajiem līgumiem, tie tiks vienpusējā kārtībā izbeigti, ar rakstveida paziņojuma 

nosūtīšanas dienu. Šajos gadījumos Sadales tīklam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā 

civiltiesiskā atbildība. 

27. Sadales tīkls ir tiesīgs vienpusēji mainīt šajos noteikumos minētos pieteikumu vērtēšanas 

kritērijus un/vai lēmumu pieņemšanas kārtību, ja tāda nepieciešamība izrietēs no MK 

noteikumos ietvertā tiesiskā regulējuma vai būs nepieciešams MK noteikumos norādītā 

Projekta mērķa sasniegšanai. Aktualizētie noteikumi tiks publicēti Sadales tīkla tīmekļvietnē 

www.sadalestikls.lv un būs saistoši Pieprasītājam no to publicēšanas dienas. 

28. Sadales tīkla kontaktpersona pieslēgumpunktu vietu izpētei un atlasei Projekta ietvaros: 

Lauris Andžāns (elektroniskā pasta adrese: Lauris.Andzans@sadalestikls.lv; tālruņa 

Nr. 26582630). 

 

VII. KONFIDENCIALITĀTE 

29. Ja Pieprasītājs pieteikumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt tā 

komerciālajām interesēm un kuru Pieprasītājs uzskata par komercnoslēpumu, tas 

Pieprasītājam nepārprotami jānorāda pieteikumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta 

informācija, kuras publiskošana Sadales tīklam ir obligāta saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām. 

 

VIII. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE 

30. Sadales tīkls kā fiziskās personas datu pārzinis primāri apstrādā Pieprasītāja personas datus 

nolūkā izpildīt šajos noteikumos, tajā skaitā šajos noteikumos norādītajos un Projekta ietvaros 

slēgtajos līgumos, noteiktās saistības, sniegt Pieprasītājam kvalitatīvu pakalpojumu un 

nodrošināt prasījumu tiesību realizāciju. Informācija par pārējo Sadales tīkla veicamo 

Pieprasītāja personas datu apstrādi ir sniegta Sadales tīkla noteikumos "Sadales tīkls klientu 

datu apstrādes principi", kas pieejami Sadales tīkla tīmekļvietnē. 

31. Sadales tīklam ir tiesības grozīt noteikumus "Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi" 

atbilstoši "Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi" noteiktajiem termiņiem. 

32. Pieprasītājs noteiktajā kārtībā ir tiesīgs realizēt savas tiesības piekļūt un labot savus personas 

datus. 

33. Ja Pieprasītājs atsaka Sadales tīklam noteiktas informācijas sniegšanu vai pieprasa 

Pieprasītāja personas datu apstrādes pārtraukšanu, dzēšanu un/vai ierobežošanu, un šāda 

apstrāde, informācija un Pieprasītāja personas dati ir būtiski šajos noteikumos, tajā skaitā 

šajos noteikumos norādītajos un Projekta ietvaros slēgtajos līgumos, noteiktā izpildei, Sadales 

tīkls var atteikt sadarbības turpināšanu ar Pieprasītāju, pamatojot to ar ]saistību izpildes 

ierobežošanas vai neiespējamības iemesliem. 

http://www.sadalestikls.lv/
mailto:Lauris.Andzans@sadalestikls.lv


34. Sadales tīkls ir tiesīgs nodot Pieprasītāja personas datus Sadales tīkla apstrādātājiem un 

trešajām personām, ja šīm personām ir tiesiskais pamats personas datu iegūšanai no Sadales 

tīkla. 

35. Sadales tīkls uzglabā Pieprasītāja personas datus visā Projekta darbības laikā un termiņā pēc 

starp Pieprasītāju un Sadales tīklu noslēgtā sadarbības līguma saistību abpusējas izpildes, kas 

ir nepieciešams, lai realizētu Sadales tīkla prasījumu tiesības. 


