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Par pieslēguma ierīkošanu objektam Komunālā iela 13, Rēzekne
Godātais klient!
Atsaucoties uz Jūsu 23.02.2018 pieteikumu "Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam/slodzes izmaiņām"
Nr. 103208181, esam sagatavojuši informāciju par pieslēguma ierīkošanas iespējamām izmaksām (skatīt
pielikumu Nr.1), "Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskos noteikumus (projektēšanas uzdevums) " (skatīt pielikumu
Nr.2) un "Vienošanās par elektroapgādes būvprojekta izstrādi" divus eksemplārus (skatīt pielikumu Nr.3).
Iespējamās kopējās Lietotāja pieslēguma ierīkošanas izmaksas (faktiskās un attiecināmās izmaksas bez
PVN) ir EUR 293838.34 (detalizētu izmaksu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.1).
Jums ir nosūtīti jauna pieslēguma vai slodzes izmaiņu realizēšanai derīgi tehniskie noteikumi, bet, lai
tiktu saskaņots Jūsu izstrādājamais būvprojekts, Jums 90 kalendāro dienu laikā ir jāiesniedz parakstīta
"Nepieciešamo saskaņojumu un iesniedzamo dokumentu veidlapa" (skatīt pielikumu Nr.4) ar visiem
norādītajiem saskaņojumiem un pievienojamiem dokumentiem, kuri ir norādīti veidlapā, bet netika iesniegti
kopā ar iesniegto "Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam/slodzes izmaiņām" un parakstītu vienu eksemplāru
"Vienošanās par elektroapgādes būvprojekta izstrādi".
Parakstītu Vienošanos, veidlapu un visus pievienotos dokumentus Jūs varat iesniegt:
- sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv;
- sūtot pa pastu.
Ja 90 kalendāro dienu laikā Jūs nebūsiet iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus un līdz tehnisko
noteikumu derīguma termiņa beigām Jūs nebūsiet iesniedzis izstrādātu būvprojektu, uzskatīsim, ka pieslēguma
ierīkošana Jums nav aktuāla.
Pielikumā:
1. Informācija par iespējamām pieslēguma realizācijas izmaksām.
2. "Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi (projektēšanas uzdevums) ".
3. "Vienošanās par elektroapgādes būvprojekta izstrādi".
4. Nepieciešamo saskaņojumu un iesniedzamo dokumentu veidlapa.
Ja Jums radušies papildu jautājumi, tos atbildēs Jūsu korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns,
tālr. nr. 67726226, mobilais 28647560, e-pasts Aivars.Slisans@sadalestikls.lv.
Ar cieņu,
AS "Sadales tīkls"
Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta
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1. pielikums
Lietotāja iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir EUR 293838.34 (bez PVN), objektam
Komunālā iela 13, Rēzekne (Pieteikuma Nr. 103208181),
atbilstoši noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".
Informējam, ka uz Jūsu pieslēgumu attiecas "Kārtība par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai", kura ir
publicēta mājas lapā www.sadalestikls.lv. Saskaņā ar minēto kārtību pieslēgumā sasniedzamais elektroenerģijas gada
patēriņš ir 3973240.00 kWh.
Ja patērētās elektroenerģijas apjoms pieslēguma objektā ir sasniedzis noteikto elektroenerģijas gada patēriņu, tad lietotājam
izsniegtajā rēķinā par norēķinu periodu (mēnesi) sadales sistēmas tarifam piemēro koeficientu 0,5 par elektroenerģijas
apjomu, kas pārsniedz noteikto elektroenerģijas gada patēriņu.
Iespējamo pieslēguma ierīkošanas izmaksu aprēķina kopsavilkuma tabula.
Nr.

Pieslēguma būvdarbu nosaukums
faktiskajām izmaksām

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A/st. Latgale rekonstrukcija (divu tr-ru 32 MVA maiņa)
6-20kV kabeļu līnijas vietās ar ielas cieto segumu
6-20/0.4kV slēgtā tipa KTA ar diviem transformatoriem
Kopējās iespējamās pieslēguma faktiskās izmaksas
AS "Sadales tīkls" sedzamā faktisko izmaksu daļa
Uz Lietotāju attiecināmā faktisko izmaksu daļa

Nr.

Pieslēguma ierīkošanas
attiecināmo izmaksu nosaukums

7.
8.
9.

Mērv.,
Apjoms
km.,gab.
1
1.6
2

Attiecināmās
izmaksas par
1 ampēru, EUR

6-20kV elektrotīkla līnija (EUR)
2.83
Kopējās pieslēguma attiecināmās izmaksas
Uz Lietotāju attiecināmā pieslēguma maksas daļa (faktiskās un attiecināmās
izmaksas)
10. Iespējamās kopējās Lietotāja pieslēguma ierīkošanas izmaksas (faktiskās
un attiecināmās izmaksas bez PVN)

Vienas vienības
izmaksas, EUR
572500.00
51480.00
50530.00
100% apmērā

Kopējās
iespējamās
izmaksas, EUR
572500
82368
101060
755928
475385
280543

Pieprasītā
ievadaizsardzības
aparāta nominālā
strāva, A
4698

Kopējās
iespējamās
attiecināmās
izmaksas, EUR
13295.34
13295
293838

100%

293838

Piezīme: Aprēķins ir aptuvens un var mainīties. Aprēķinā nav iekļauti izdevumi par elektroapgādes būvprojekta izstrādi.
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 un līdz 40A maksas sadalījums: Lietotājs 50% / sistēmas operators 50%;
- 0,4 kV tīklā un no 41A līdz 100A maksas sadalījums: Lietotājs 50% / sistēmas operators 50%;
- 0,4 kV tīklā un no 101A, kā arī 6-20 kV tīklā maksas sadalījums: Lietotājs 100%.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 17. marta lēmumu Nr. 1/6 (prot.Nr.10.5.p.)
apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma
noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" pieslēguma maksas aprēķinā tiek iekļautas attiecināmās izmaksas
(dalības maksājums par agrāk izbūvētām elektroietaisēm pieslēguma nodrošināšanai).
Iespējamās kopējās pieslēguma izbūves izmaksās nav iekļautas projektēšanas darbu, topogrāfiskā plāna un sistēmas
Lietotāja EPL izmaksas, ko sedz sistēmas Lietotājs par saviem līdzekļiem.
Norādītās izmaksas par 110 kV transformatoru maiņu ir orientējošas un var mainīties pēc iepirkuma procedūras.
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.
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2. pielikums
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi
(projektēšanas uzdevums)
Nr. 103208181
Derīgi līdz 05.12.2018

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.
1.1. Pieslēguma pieprasītājs: RĒZEKNES PILSĒTAS DOME
Tālr: 26599824
1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 21000020104
Koordinātas – X: 0 Y: 0
1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Ražotne
1.4. Pieslēguma raksturojums: Jauns pieslēgums
1.5. Tehniskie rādītāji:
Nr.

Pieslēdzamās elektroietaises
atrašanās adrese

1

Komunālā iela 13, Rēzekne

Lielākais
elektrodzinējs vai
aparāts
(kW)
Esošie
Kopā nepieciešams
Atļauts

0
0
0

Palaišanas
strāvas
lielums
(A)
0
0
0

Kopā
uzstādītā
jauda
(kW)
0
0
0

Vienlaicīgā
maksimālā
slodze
(kW)
0
3000
3024

Ievada
aizsarSpriedzības
gums
aparāta
(V)
nominālā
strāva (A)
0
0
4661
400/230
4698
400/230

Fāzu
skaits
0
3
3

1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:
Tehniskā shēma. Viena izbūves kārta.
2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.
2.1. Barošanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 91 - Latgale
10 kV Līnija F9 F2
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 102 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods:
Nr.
1.
2.

SP, FP
SP-2R
SP-2R

F-143
F-147

VS
-

TP
Jauns TP
Jauns TP

ZS
-

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.3.1. Griezt VS KL SP-2R(F-147) - TP-676 pie TP-675;
2.3.2. Demontēt VS KL SP-2R(F-143) - TP-675, demontēt VS KL SP-2R(F-147) - TP-676 posmu no SP-2R līdz
TP-675;
2.3.3. Punktā 2.3.1. griezto VS KL SP-2R(F-147) - TP-676 pievienot pie TP-675 ligzdas A-675-5;
2.3.4. No SP-2R pievienojuma F-143 līdz Proj. TA-1 un no SP-2R pievienojuma F-147 līdz Proj. TA-1 izbūvēt
VS KL Al-240 (~2x650m);
2.3.5. No Proj. TA-1 līdz Proj. TA-2 izbūvēt VS KL Al-240 (~2x10m);
2.3.6. TP-676 atvienot VS KL SP-2R(F-147) - TP-676;
2.3.7. No Proj. TA-2 līdz TP-676 izbūvēt divas VS KL Al-240 (~2x120m). Vienu pieslēgt TP-676 pie ligzdas
A-676-4, otru savienot ar punktā 2.3.6. atvienoto VS KL, izveidojot saiti Proj.TA-2 - TP-675.
2.4. Transformatoru apakšstacijas:
2.4.1. Komunālās ielas malā (pie zemes gabala ar kadastra Nr. 21000020104) uzstādīt divas divsekciju TA
10/0,4 kV Proj. TA-1 un Proj. TA-2. Sistēmas Lietotājam jānodrošina iespēja piekļūt sistēmas operatoram pie
TA jebkurā diennakts laikā;
2.4.2. Proj. TA-1 uzstādīt divus hermētiskus transformatorus ar jaudu 1000 kVA, ar slēguma grupu 11,
attiecīgiem ZS un VS drošinātājiem;
2.4.3. Proj. TA-2 uzstādīt divus hermētiskus transformatorus ar jaudu 630 kVA, ar slēguma grupu 11, attiecīgiem
ZS un VS drošinātājiem;
2.4.4. Proj. TA-1 uzstādīt divas VS slēgiekārtas CCV, bez starpsekciju saites;
2.4.5. Proj. TA-2 uzstādīt divas VS slēgiekārtas CCCF, izbūvējot starp tām VS starpsekciju saiti A-240
(A-2x240);
2.4.6. Proj. TA-1 un Proj. TA-2 izbūvēt starp VS slēgiekārtām un transformatoriem viendzīslu kabeļu saites ar

ārējo apvalku no degšanas procesu neuzturoša materiāla.
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. Projektējamo slodzi Proj. TA-1 2x927kW (2x1440A) pieslēgt pie katra transformatora ZS izvadiem,
atbilstoši ieregulējot ZS automātslēdzi;
2.5.2. Projektējamo slodzi Proj. TA-2 2x585kW (2x909A) pieslēgt pie transformatora ZS izvadiem, uzstādot
630kVA NH-4a gabarīta ZS drošinātājus;
2.5.3. Proj. TA-1 un Proj. TA-2 abus ievadus noslogot vienmērīgi. Ievadu paralēls darbs pie lietotāja nav
pieļaujams. Slodzes rezervēšana iespējama viena ievada atļautās slodzes robežās.
2.6. Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža:
uz Lietotāja kopņu pievienojuma kontaktiem SSO transformatoram.
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs
2.7. Pārējās prasības:
2.7.1. Tehnisko shēmu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru
kontaktinformāciju var atrast internetā mājas lapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
2.7.2. Tehniskās shēmas sastāvs atbilstoši 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas,
pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība", p.31 papildinot ar robežakta shēmu. Robežakta shēmu izstrādāt
uz atsevišķas lapas un saskaņot ar Lietotāju.
2.7.3. Shēmas grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiskā vai situācijas plāna. Celtniecības – montāžas darbu apjomus
specifikācijas izstrādāt atbilstoši AS "Sadales tīkls" klasifikatoram, kurš apstiprināts ar 10.07.2017. rīkojumu
Nr.225, montāžas darbus papildināt ar izmaksām, kas saistītas ar spriegumaktīvu darbu veikšanu. Materiālu
specifikācijas izstrādāt atbilstoši AS "Sadales tīkls" klasifikatoram, kurš apstiprināts ar 15.12.2016. rīkojumu
Nr.409, kura paraugu var pieprasīt rakstot uz e-pastu: erika.silvane@sadalestikls.lv.
2.7.4. Shēmu saskaņot Austrumu tehnisko daļu (Klusā ielā 2, Daugavpilī) un ar visām ieinteresētām iestādēm un
zemes īpašniekiem.
2.7.5. Izstrādātās un saskaņotās Tehniskās shēmas divus oriģināla eksemplārus un divas kopijas jāiesniedz papīra
veidā. Viena Tehniskā shēma iesniedzama elektroniskā veidā CD diskā (Tehniskā shēma pilnā apjomā ar
ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem - *.pdf formātā, grafiskā daļa -*.dwg (AutoCAD)
formātā., darbu apjomu un materiālu specifikācija- *.xls (Excel) formātā).
2.7.6. Tehniskajai shēmai pievienot elektrolīnijas atslēgumu plānu, kurā norādīt atslēgumu skaitu, ilgumu un
veicamos darbus.
2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:
05.12.2018
2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:
2.9.1. Būvprojekta dokumentāciju iesniegt Austrumu tehniskai daļai 315.kab. (Klusā ielā 2, Daugavpilī).
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.
Jaunais pieslēgums ir realizējams tikai pēc A/st.91 "Latgale" 110/10 kV T-1 un T-2 nomaiņas, kas pašlaik tiek
realizēta citu pieslēguma pieteikumu ietvaros. Plānots, ka transformatori tiks nomainīti līdz 2019. gada 31.
maijam. Lietotājam būs jāsedz daļa faktisko izmaksu par transformatoru nomaiņu, par jaudas daļu, kas tiks
pieslēgta A/st.91 "Latgale".

Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, veic
papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai, uzstādot neatkarīgus enerģijas
avotus, piesaistot pārvietojamos elektroenerģijas ražošanas ģeneratorus. Sistēmas lietotājs, kura
elektroietaisēm saimnieciskās darbības nodrošināšanai (jūtīgas automātikas, elektroniskās ierīces,
piemēram, dators) nav pieļaujamas īslaicīgas standartam atbilstošas sprieguma novirzes, nepieciešamā
elektroapgādes drošuma sasniegšanai veic papildpasākumus, uzstādot nepārtrauktas barošanas avotu
(UPS).
* Noteikumos 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.
Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Klientu serviss
Tālr. 8403
st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

Pieteikumam Nr. 103208181
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi
Rīga

05.03.2018

Akciju sabiedrība "SADALES TĪKLS", turpmāk tekstā - SISTĒMAS OPERATORS, no vienas puses un RĒZEKNES
PILSĒTAS DOME, reģ. apl./vien. reģ. Nr./reģ. Nr. 90000025465, RĒZEKNES PILSĒTAS DOME, 90000025465, turpmāk
tekstā - SISTĒMAS LIETOTĀJS, no otras puses, darbojoties brīvi, bez maldiem un viltus, nolūkā iespējami ātrāk realizēt
SISTĒMAS LIETOTĀJA pieteikumu elektrotīkla pieslēgumam pēc adreses Komunālā iela 13, Rēzekne, noslēdz šo
Vienošanos:
1. SISTĒMAS LIETOTĀJS ir iepazinies ar SISTĒMAS OPERATORA izsniegtajiem pieslēguma Elektroietaišu
ierīkošanas Tehniskajiem noteikumiem (projektēšanas uzdevumu) (turpmāk tekstā Tehniskie noteikumi) un iespējamām
pieslēguma ierīkošanas izmaksām Pieteikumā elektrotīkla pieslēgumam / slodzes izmaiņām (turpmāk tekstā saukts
Pieteikums) norādītā objekta elektroapgādei un piekrīt to realizācijai
2. Ievērojot saņemto Tehnisko noteikumu prasības un termiņu, SISTĒMAS LIETOTĀJS organizē un apmaksā sistēmas
pieslēguma būvprojekta izstrādi, izvēloties atbilstošas kvalifikācijas elektroietaises projektētāju un noslēdzot līgumu ar to
par pieslēguma būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, būvprojekta izstrādi un saskaņošanu visās
nepieciešamajās instancēs, tai skaitā ar visām ieinteresētajām trešajām personām, kā arī saņemot akceptu valsts un
pašvaldības institūcijās Latvijas Republikā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā būvnormatīvu
noteikumiem. Līgumā par būvprojekta izstrādi SISTĒMAS LIETOTĀJS paredz sev īpašuma tiesības uz izstrādāto
būvprojektu tā izmantošanai visā Latvijas teritorijā ar tiesībām nodot īpašuma tiesības jebkurai trešajai personai, kā arī
vienojas ar būvprojekta izstrādātāju par to, ka būvprojekta izstrādātājs nodrošinās autoruzraudzību pieslēguma objekta
būvniecības laikā līdz būvvalde veiks attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā par
būvdarbu pabeigšanu.
3. Noslēdzot Vienošanos SISTĒMAS LIETOTĀJS 90 kalendāro dienu laikā pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas
rakstiski paziņo (atsūtot parakstīto Vienošanos) SISTĒMAS OPERATORAM par izvēlēto elektroietaises projektētāju.
4. Ja parakstītā un aizpildītā (17.punkts) Vienošanās no SISTĒMAS LIETOTĀJA vai pamatotas iebildes 90 kalendāro
dienu laikā nav saņemtas, tad tiek uzskatīts, ka piedāvātā pieslēguma ierīkošana SISTĒMAS LIETOTĀJAM nav
nepieciešama un Pieteikums ir anulējams.
5. Ar šo Vienošanos, lai uzsāktu būvprojekta izstrādi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, SISTĒMAS
OPERATORS pilnvaro SISTĒMAS LIETOTĀJU, un tā būvprojekta izstrādātāju, SISTĒMAS OPERATORA vārdā saņemt
būvvaldes projektēšanas nosacījumus pirms būvniecības ieceres iesniegšanas būvvaldē (1.būvju grupai), sagatavot, parakstīt
un iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus (būvniecības ieceres iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā (2. un
3. būvju grupas būvēm), paskaidrojuma rakstu (1.grupas būvēm) vai apliecinājuma karti (2. un 3.grupas būvju
atjaunošanai)), būvprojektu un saņemt būvvaldes akceptu par būvniecības ieceri (atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē) vai būvatļauju ar būvprojektēšanas nosacījumiem, saņemt būvvaldes atzīmi būvatļaujā par
būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošināt būvvaldes informēšanas
procedūru, ja elektroietaišu būvdarbu veikšanai būvvaldes saskaņojums (akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma
kartes, būvvaldes izsniegta būvatļauja) nav nepieciešams. Atgādinām, ka SISTĒMAS LIETOTĀJAM un būvprojekta
izstrādātājam ir pienākums nodrošināt būvniecības ieceres vai būvprojekta saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem
vai Enerģētikas likuma 19.pantā noteiktajos gadījumos aizstāt to ar nekustamo īpašumu īpašnieku informēšanu.
6. Būvprojekta izstrādātājs būvprojektu izstrādā un normatīvos aktos noteiktajā kārtība saskaņo, saņem būvniecības
ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā (1.grupas būvēm), apliecinājuma kartē (2. un 3.grupas būvēm) vai atzīmi būvatļaujā
(2.un 3.grupas būvēm) par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi līdz Tehnisko noteikumu vai to pagarinājuma derīguma
termiņa beigām. SISTĒMAS LIETOTĀJS bez atlīdzības nodod īpašumā SISTĒMAS OPERATORAM divus būvprojekta
oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem
skaņojumiem un trīs būvprojekta kopijas papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā DWG un PDF formātā ar
ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem. Būvprojekta darbu apjomam un materiālu specifikācijai
jābūt Excel formātā. Ja pieslēguma ierīkošanas būvprojektā paredzēta SISTĒMAS LIETOTĀJA veicamo darbu izpilde
(planēšanas darbi, koku ciršana, meža transformācija un citi) SISTĒMAS LIETOTĀJAM iesniedzot SISTĒMAS
OPERATORAM būvprojektu, jāpievieno tam apliecinājumu par to veikšanu, norādot to izpildes termiņu. Vienlaicīgi ar
būvprojektu SISTĒMAS LIETOTĀJS nodod SISTĒMAS OPERATORAM no būvprojekta izstrādātāja puses būvprojektam

pievienoto paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļauju
ar būvvaldes atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
7. Ja SISTĒMAS OPERATORS saņemtajā būvprojektā ir konstatējis kādas neatbilstības Tehniskajiem noteikumiem,
nepilnības, vai iztrūkst kāds dokuments, kas SISTĒMAS LIETOTĀJAM jānodod SISTĒMAS OPERATORAM saskaņā ar
Vienošanos vai iztrūkst kāds akcepts (atzīme), SISTĒMAS OPERATORS 15 kalendāro dienu laikā informē SISTĒMAS
LIETOTĀJU, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. SISTĒMAS LIETOTĀJS, iesaistot būvprojekta izstrādātāju,
SISTĒMAS OPERATORA noteiktajā laikā veic būvprojekta precizēšanu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu.
8. SISTĒMAS LIETOTĀJS apliecina, ka pieslēguma realizēšanas ietvaros izgatavotā un apstiprinātā būvprojekta
izstrādātāja mantiskās tiesības ir SISTĒMAS OPERATORA īpašums. SISTĒMAS LIETOTĀJS piekrīt, ka SISTĒMAS
OPERATORS būvprojektu izmanto pēc saviem ieskatiem, tai skaitā, izmanto kā darba uzdevumu vai tā sastāvdaļu
iepirkumu procedūrās, kuras tiks realizētas pieslēguma izbūves un darbības nodrošinājumam, bet ne tikai.
9. Pēc tam, kad SISTĒMAS OPERATORS ir saņēmis pilnībā precizētu būvprojektu un paskaidrojuma rakstu vai
apliecinājuma karti vai būvatļauju, atbilstoši Vienošanās 6.punktam, SISTĒMAS OPERATORS uzsāk pretendentu atlases
procedūru pieslēguma būvdarbu izpildei. Iesniedzot būvprojektu SISTĒMAS OPERATORAM, SISTĒMAS
LIETOTĀJAM ir tiesības ieteikt būvkomersantu (vienu) uzaicināšanai uz pretendentu atlasi (iepirkuma procedūru)
elektroietaises pieslēguma būvdarbu izpildei. Ja ieteiktajam būvkomersantam ir atbilstoša kvalifikācija SISTĒMAS
OPERATORS to uzaicina uz pretendentu atlasi (iepirkuma procedūru).
10. Pretendentu atlases procedūra pieslēguma būvdarbu izpildītāja veicēja noteikšanai notiek atbilstoši SISTĒMAS
OPERATORA apstiprinātiem pamatnoteikumiem iepirkumu procedūrām. SISTĒMAS LIETOTĀJAM ir tiesības iepazīties
ar pretendentu izvēles principiem un izvēles procesa norisi.
11. Pēc pieslēguma elektroietaises būvkomersanta noteikšanas SISTĒMAS OPERATORS rakstveidā informē
SISTĒMAS LIETOTĀJU par izvēlēto pieslēguma elektroietaises būvkomersantu un nosūta Pieslēguma līgumu, kurā
nosaka arī pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus un pieslēguma izbūves termiņus, ņemot vērā izvēlētā
elektroietaises būvkomersanta iesniegto piedāvājumu.
12. Pēc Pieslēguma līguma noslēgšanas un paredzētās pieslēguma maksas saņemšanas SISTĒMAS OPERATORA
kontā, tiek noslēgts līgums ar uzvarētāju pretendentu atlasē par pieslēguma būvdarbu izpildi.
13. SISTĒMAS OPERATORS ir atbildīgs par pieslēguma būvdarbu izpildi līdz elektroietaišu piederības un
apkalpošanas robežai Pieslēguma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Savukārt, SISTĒMAS LIETOTĀJS ir atbildīgs par
sev piederošo elektroietaišu izbūvi līdz elektroietaišu piederības un apkalpošanas robežai Pieslēguma līgumā noteiktajā
termiņā, iesniedzot apliecinājumu par to gatavību sprieguma saņemšanai.
14. Pēc jauna pieslēguma būvdarbu izpildes un elektroenerģijas pieslēgšanas SISTĒMAS LIETOTĀJAM jāizvēlas
elektroenerģijas tirgotājs un jānoslēdz ar to līgums, ar līguma noslēgšanas dienu uzsākot lietot elektroenerģiju Pieslēguma
līgumā paredzētajā apjomā. Līdz laikam kamēr SISTĒMAS LIETOTĀJS būs izvēlējies tirgotāju, elektroenerģijas piegāde
notiks pēdējās garantētās piegādes ietvaros un SISTĒMAS LIETOTĀJAM ir pienākums veikt samaksu par sprieguma
nodrošināšanu.
15. Vienošanās ir spēkā līdz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks apstiprināts Akts par pieslēguma objekta
pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) un Elektroenerģijas ražošanas,
pārvades un sadales būvju būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā būvvalde veiks attiecīgas atzīmes
paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu.
16. Parakstot Vienošanos, SISTĒMAS LIETOTĀJS un SISTĒMAS OPERATORS apliecina, ka Vienošanās tekstu nav
vienpersoniski labojis, izmantojot jebkādus mehāniskus, fotogrāfiskus vai elektroniskus līdzekļus.
17. Parakstot Vienošanos SISTĒMAS LIETOTĀJS apliecina, ka ir izvēlējies būvprojekta izstrādātāju un tas
ir: ________________________________________________.
18. Vienošanās sastādīta un parakstīta trijos identiskos eksemplāros, katrai pusei viens eksemplārs, trešo eksemplāru
kopā ar būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstu (1.būvju grupas būvēm), būvprojektu
minimālā sastāvā vai apliecinājuma karti (2. un 3. būvju grupas būvēm)), kā arī nodrošinot Vienošanās 5.punktā noteikto
būvvaldes informēšanas procedūru, SISTĒMAS LIETOTĀJS iesniedz būvvaldei.

SISTĒMAS LIETOTĀJS
__________________________ (paraksts)
RĒZEKNES PILSĒTAS DOME,
90000025465
__________________________ (datums)
Vienošanās ir sagatavota elektroniski un ir autorizēta 050320186669

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Klientu serviss
Tālr. 8403
st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

Pieteikumam Nr. 103208181
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi
Rīga
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Akciju sabiedrība "SADALES TĪKLS", turpmāk tekstā - SISTĒMAS OPERATORS, no vienas puses un RĒZEKNES
PILSĒTAS DOME, reģ. apl./vien. reģ. Nr./reģ. Nr. 90000025465, RĒZEKNES PILSĒTAS DOME, 90000025465, turpmāk
tekstā - SISTĒMAS LIETOTĀJS, no otras puses, darbojoties brīvi, bez maldiem un viltus, nolūkā iespējami ātrāk realizēt
SISTĒMAS LIETOTĀJA pieteikumu elektrotīkla pieslēgumam pēc adreses Komunālā iela 13, Rēzekne, noslēdz šo
Vienošanos:
1. SISTĒMAS LIETOTĀJS ir iepazinies ar SISTĒMAS OPERATORA izsniegtajiem pieslēguma Elektroietaišu
ierīkošanas Tehniskajiem noteikumiem (projektēšanas uzdevumu) (turpmāk tekstā Tehniskie noteikumi) un iespējamām
pieslēguma ierīkošanas izmaksām Pieteikumā elektrotīkla pieslēgumam / slodzes izmaiņām (turpmāk tekstā saukts
Pieteikums) norādītā objekta elektroapgādei un piekrīt to realizācijai
2. Ievērojot saņemto Tehnisko noteikumu prasības un termiņu, SISTĒMAS LIETOTĀJS organizē un apmaksā sistēmas
pieslēguma būvprojekta izstrādi, izvēloties atbilstošas kvalifikācijas elektroietaises projektētāju un noslēdzot līgumu ar to
par pieslēguma būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, būvprojekta izstrādi un saskaņošanu visās
nepieciešamajās instancēs, tai skaitā ar visām ieinteresētajām trešajām personām, kā arī saņemot akceptu valsts un
pašvaldības institūcijās Latvijas Republikā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā būvnormatīvu
noteikumiem. Līgumā par būvprojekta izstrādi SISTĒMAS LIETOTĀJS paredz sev īpašuma tiesības uz izstrādāto
būvprojektu tā izmantošanai visā Latvijas teritorijā ar tiesībām nodot īpašuma tiesības jebkurai trešajai personai, kā arī
vienojas ar būvprojekta izstrādātāju par to, ka būvprojekta izstrādātājs nodrošinās autoruzraudzību pieslēguma objekta
būvniecības laikā līdz būvvalde veiks attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā par
būvdarbu pabeigšanu.
3. Noslēdzot Vienošanos SISTĒMAS LIETOTĀJS 90 kalendāro dienu laikā pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas
rakstiski paziņo (atsūtot parakstīto Vienošanos) SISTĒMAS OPERATORAM par izvēlēto elektroietaises projektētāju.
4. Ja parakstītā un aizpildītā (17.punkts) Vienošanās no SISTĒMAS LIETOTĀJA vai pamatotas iebildes 90 kalendāro
dienu laikā nav saņemtas, tad tiek uzskatīts, ka piedāvātā pieslēguma ierīkošana SISTĒMAS LIETOTĀJAM nav
nepieciešama un Pieteikums ir anulējams.
5. Ar šo Vienošanos, lai uzsāktu būvprojekta izstrādi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, SISTĒMAS
OPERATORS pilnvaro SISTĒMAS LIETOTĀJU, un tā būvprojekta izstrādātāju, SISTĒMAS OPERATORA vārdā saņemt
būvvaldes projektēšanas nosacījumus pirms būvniecības ieceres iesniegšanas būvvaldē (1.būvju grupai), sagatavot, parakstīt
un iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus (būvniecības ieceres iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā (2. un
3. būvju grupas būvēm), paskaidrojuma rakstu (1.grupas būvēm) vai apliecinājuma karti (2. un 3.grupas būvju
atjaunošanai)), būvprojektu un saņemt būvvaldes akceptu par būvniecības ieceri (atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē) vai būvatļauju ar būvprojektēšanas nosacījumiem, saņemt būvvaldes atzīmi būvatļaujā par
būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošināt būvvaldes informēšanas
procedūru, ja elektroietaišu būvdarbu veikšanai būvvaldes saskaņojums (akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma
kartes, būvvaldes izsniegta būvatļauja) nav nepieciešams. Atgādinām, ka SISTĒMAS LIETOTĀJAM un būvprojekta
izstrādātājam ir pienākums nodrošināt būvniecības ieceres vai būvprojekta saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem
vai Enerģētikas likuma 19.pantā noteiktajos gadījumos aizstāt to ar nekustamo īpašumu īpašnieku informēšanu.
6. Būvprojekta izstrādātājs būvprojektu izstrādā un normatīvos aktos noteiktajā kārtība saskaņo, saņem būvniecības
ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā (1.grupas būvēm), apliecinājuma kartē (2. un 3.grupas būvēm) vai atzīmi būvatļaujā
(2.un 3.grupas būvēm) par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi līdz Tehnisko noteikumu vai to pagarinājuma derīguma
termiņa beigām. SISTĒMAS LIETOTĀJS bez atlīdzības nodod īpašumā SISTĒMAS OPERATORAM divus būvprojekta
oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem
skaņojumiem un trīs būvprojekta kopijas papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā DWG un PDF formātā ar
ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem. Būvprojekta darbu apjomam un materiālu specifikācijai
jābūt Excel formātā. Ja pieslēguma ierīkošanas būvprojektā paredzēta SISTĒMAS LIETOTĀJA veicamo darbu izpilde
(planēšanas darbi, koku ciršana, meža transformācija un citi) SISTĒMAS LIETOTĀJAM iesniedzot SISTĒMAS
OPERATORAM būvprojektu, jāpievieno tam apliecinājumu par to veikšanu, norādot to izpildes termiņu. Vienlaicīgi ar
būvprojektu SISTĒMAS LIETOTĀJS nodod SISTĒMAS OPERATORAM no būvprojekta izstrādātāja puses būvprojektam

pievienoto paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļauju
ar būvvaldes atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
7. Ja SISTĒMAS OPERATORS saņemtajā būvprojektā ir konstatējis kādas neatbilstības Tehniskajiem noteikumiem,
nepilnības, vai iztrūkst kāds dokuments, kas SISTĒMAS LIETOTĀJAM jānodod SISTĒMAS OPERATORAM saskaņā ar
Vienošanos vai iztrūkst kāds akcepts (atzīme), SISTĒMAS OPERATORS 15 kalendāro dienu laikā informē SISTĒMAS
LIETOTĀJU, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. SISTĒMAS LIETOTĀJS, iesaistot būvprojekta izstrādātāju,
SISTĒMAS OPERATORA noteiktajā laikā veic būvprojekta precizēšanu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu.
8. SISTĒMAS LIETOTĀJS apliecina, ka pieslēguma realizēšanas ietvaros izgatavotā un apstiprinātā būvprojekta
izstrādātāja mantiskās tiesības ir SISTĒMAS OPERATORA īpašums. SISTĒMAS LIETOTĀJS piekrīt, ka SISTĒMAS
OPERATORS būvprojektu izmanto pēc saviem ieskatiem, tai skaitā, izmanto kā darba uzdevumu vai tā sastāvdaļu
iepirkumu procedūrās, kuras tiks realizētas pieslēguma izbūves un darbības nodrošinājumam, bet ne tikai.
9. Pēc tam, kad SISTĒMAS OPERATORS ir saņēmis pilnībā precizētu būvprojektu un paskaidrojuma rakstu vai
apliecinājuma karti vai būvatļauju, atbilstoši Vienošanās 6.punktam, SISTĒMAS OPERATORS uzsāk pretendentu atlases
procedūru pieslēguma būvdarbu izpildei. Iesniedzot būvprojektu SISTĒMAS OPERATORAM, SISTĒMAS
LIETOTĀJAM ir tiesības ieteikt būvkomersantu (vienu) uzaicināšanai uz pretendentu atlasi (iepirkuma procedūru)
elektroietaises pieslēguma būvdarbu izpildei. Ja ieteiktajam būvkomersantam ir atbilstoša kvalifikācija SISTĒMAS
OPERATORS to uzaicina uz pretendentu atlasi (iepirkuma procedūru).
10. Pretendentu atlases procedūra pieslēguma būvdarbu izpildītāja veicēja noteikšanai notiek atbilstoši SISTĒMAS
OPERATORA apstiprinātiem pamatnoteikumiem iepirkumu procedūrām. SISTĒMAS LIETOTĀJAM ir tiesības iepazīties
ar pretendentu izvēles principiem un izvēles procesa norisi.
11. Pēc pieslēguma elektroietaises būvkomersanta noteikšanas SISTĒMAS OPERATORS rakstveidā informē
SISTĒMAS LIETOTĀJU par izvēlēto pieslēguma elektroietaises būvkomersantu un nosūta Pieslēguma līgumu, kurā
nosaka arī pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus un pieslēguma izbūves termiņus, ņemot vērā izvēlētā
elektroietaises būvkomersanta iesniegto piedāvājumu.
12. Pēc Pieslēguma līguma noslēgšanas un paredzētās pieslēguma maksas saņemšanas SISTĒMAS OPERATORA
kontā, tiek noslēgts līgums ar uzvarētāju pretendentu atlasē par pieslēguma būvdarbu izpildi.
13. SISTĒMAS OPERATORS ir atbildīgs par pieslēguma būvdarbu izpildi līdz elektroietaišu piederības un
apkalpošanas robežai Pieslēguma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Savukārt, SISTĒMAS LIETOTĀJS ir atbildīgs par
sev piederošo elektroietaišu izbūvi līdz elektroietaišu piederības un apkalpošanas robežai Pieslēguma līgumā noteiktajā
termiņā, iesniedzot apliecinājumu par to gatavību sprieguma saņemšanai.
14. Pēc jauna pieslēguma būvdarbu izpildes un elektroenerģijas pieslēgšanas SISTĒMAS LIETOTĀJAM jāizvēlas
elektroenerģijas tirgotājs un jānoslēdz ar to līgums, ar līguma noslēgšanas dienu uzsākot lietot elektroenerģiju Pieslēguma
līgumā paredzētajā apjomā. Līdz laikam kamēr SISTĒMAS LIETOTĀJS būs izvēlējies tirgotāju, elektroenerģijas piegāde
notiks pēdējās garantētās piegādes ietvaros un SISTĒMAS LIETOTĀJAM ir pienākums veikt samaksu par sprieguma
nodrošināšanu.
15. Vienošanās ir spēkā līdz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks apstiprināts Akts par pieslēguma objekta
pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) un Elektroenerģijas ražošanas,
pārvades un sadales būvju būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā būvvalde veiks attiecīgas atzīmes
paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu.
16. Parakstot Vienošanos, SISTĒMAS LIETOTĀJS un SISTĒMAS OPERATORS apliecina, ka Vienošanās tekstu nav
vienpersoniski labojis, izmantojot jebkādus mehāniskus, fotogrāfiskus vai elektroniskus līdzekļus.
17. Parakstot Vienošanos SISTĒMAS LIETOTĀJS apliecina, ka ir izvēlējies būvprojekta izstrādātāju un tas
ir: ________________________________________________.
18. Vienošanās sastādīta un parakstīta trijos identiskos eksemplāros, katrai pusei viens eksemplārs, trešo eksemplāru
kopā ar būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstu (1.būvju grupas būvēm), būvprojektu
minimālā sastāvā vai apliecinājuma karti (2. un 3. būvju grupas būvēm)), kā arī nodrošinot Vienošanās 5.punktā noteikto
būvvaldes informēšanas procedūru, SISTĒMAS LIETOTĀJS iesniedz būvvaldei.

SISTĒMAS LIETOTĀJS
__________________________ (paraksts)
RĒZEKNES PILSĒTAS DOME,
90000025465
__________________________ (datums)
Vienošanās ir sagatavota elektroniski un ir autorizēta 050320186669

4.pielikums

Nepieciešamo saskaņojumu un iesniedzamo dokumentu veidlapa
Pieteikums Nr.
Pieprasītājs
Fiz. pers. - vārds, uzvārds / jur. pers.- (nosaukums, paraksta (pārstāvības) tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

1. Saskaņojumi:
1.1. aizpilda daudzdzīvokļu mājas īpašnieks(-i) vai pārvaldnieks, ja el. pieslēgums jāizbūvē vai jāpārbūvē mājas
iekšējos elektrotīklos.
Atļauts pieslēgties ēkas iekšējos elektrotīklos
Uzrakstiet ēkas sadales nosaukumu u.c.

Daudzdzīvokļu mājas īpašnieks(-i) vai pārvaldnieks
Paraksts, vārds, uzvārds vai nosaukums (juridiskai personai).
Ja saskaņojums saņemts citā veidā, uzrakstiet - ar ko un kad veikts saskaņojums.

1.2. Saskaņojums, ja īpašumam (zemei un ēkai) ir vairāki īpašnieki - aizpilda tie īpašnieki, kuri nav el. pieslēguma
pieprasītāji.
Atļauts ierīkot elektroietaisi manā nekustamā īpašumā:
Zemes un/vai ēkas īpašnieks (īpašnieki)
Paraksts, vārds, uzvārds vai nosaukums (juridiskai personai).
Ja saskaņojums saņemts citā veidā, uzrakstiet - ar ko un kad veikts saskaņojums.

2. Nepieciešamo dokumentu saraksts (Izvēlieties un aizpildiet tikai Jūsu konkrētajam gadījumam nepieciešamo informāciju par dokumentiem,
kuri netika iesniegti kopā ar Pieteikumu.)

Jauna pieslēguma gadījumā:
Jāiesniedz:

Dokuments par tiesībām parakstīt (fiz. personas pilnvarotajai personai notariāli apstiprināta pilnvara / jurid. personai - pilnvara / prokūra)
Dokuments, kas apliecina īpašuma vai lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu. (Zemesgrāmatas nostiprinājuma uzraksts
vai pirkuma-pārdevuma, dāvinājuma, nomas vai īres līgums vai denacionalizācijas apliecība vai tml.)

Jāaizpilda:

Jaunbūvēm – vietējās pašvaldības Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums ______________________________
__________________ (izdošanas datums, Nr., izdevējiestāde) vai Būvvaldes saskaņota būvobjekta ģenerālplāns (skiču vai tehniskā
projekta stadijā) ___________________ (saskaņošanas datums)
Vienlaicīgi vairāku jaunu apbūves zemes gabalu elektroapgādes gadījumos – detālplānojuma grafiskās daļas (ar plānotās
apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju (tīklu) izvietojumu) ___________________________________
______________(izdošanas datums, izdevējiestāde) vai Būvvaldes saskaņota būvobjekta ģenerālplāns (skiču vai tehniskā projekta
stadijā) ___________________________________________________________________ (izdošanas datums, Nr., izdevējiestāde)

Pieprasītājs, iesniedzot šo pieteikumu, apliecina, ka:
pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa, iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, kā arī ir
informēts, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā var tikt saukts pie likumā noteiktās atbildības.
ja pieteikums tiks ierīkots kopējā projektā ar citiem pieslēgumiem vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām, tad
piekrīt, ka informācija ar pieprasītāja datiem (vārds, uzvārds, tālrunis, objekta adrese) var tikt nodota citiem,
kopējā projektā iesaistītajiem, lietotājiem.
Ar šo Pieprasītājs brīvi, tieši un nepārprotami piekrīt, ka AS "Sadales tīkls" apstrādā Pieprasītāja personas datus tādā
apjomā, kāds nepieciešams Pieslēguma līguma noteikumu izpildei un piekrīt ka AS "Sadales tīkls" ir tiesības saņemt un
pieprasīt Pieprasītāja personas datus no trešajām personām, kā arī nodot Pieprasītāja personas datus trešajām personām (t.sk.
projektētājam), kas iesaistītas Pieslēguma līguma noteikumu izpildē.
___.___.______

_________________________________

_________________________________

(datums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Pieslēgums tiek realizēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi

elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem", ar kuriem ir iespējams iepazīties www.sadalestikls.lv, www.sprk.gov.lv.

