Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts
atjaunojamo energoresursu izmantošanai mikro ģenerācijas projekta
kontroles lapa
Projekta iesniedzējs ir:
• dzīvojamās mājas īpašnieks
• saules elektrostacijas īpašnieks
• norādīts rēķinā / pavadzīmē, kā iekārtu pircējs
• pieņemšanas-nodošanas aktā norādīts kā iekārtu saņēmējs
Dzīvojamā māja ir ierakstīta zemesgrāmatā, nodota ekspluatācijā un tajā netiek veikta
saimnieciskā darbība
Aizpildīts un parakstīts ar elektronisko parakstu projekta iesniegums
(http://ekii.lv/index.php?page=projekta-iesniegums), tai skaitā:
• norādīts projekta iesniedzēja norēķina konts
• norādīta projekta iesniedzēja deklarētā adrese
• norādīta informācija par dzīvojamo māju, kur uzstādīti saules paneļi (ja uzstāda
uz zemes vai citas ēkas, tad to norāda atsevišķi projekta kopsavilkumā)
Pareizi norādīta saules elektrostacijas jauda projekta iesniegumā (nepārsniedz 11.1 kW) –
vienmēr norāda zemāko parametru/jaudu no sekojošiem trim parametriem:
• uzstādīto saules paneļu jauda (saules paneļu jauda var būt lielāka par 11.1 kW)
• uzstādītā invertora jauda (invertora jauda var būt lielāka par 11.1 kW)
• AS Sadales tīkls atļaujā norādītā invertora ieregulētā jauda
AS Sadales tīkls atļaujā norādītā invertora ieregulētā jauda nepārsniedz 50% no
dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes
Pieslēgumā atļautā slodze
32A – 1 fāze
16A – 3 fāzes
20A – 3 fāzes
25A – 3 fāzes
32A un vairāk – 3 fāzes

Maksimālā invertora ieregulētā jauda
3,7 kW
5,5 kW
6,9 kW
8,7 kW
11,1 kW

Pievienoti un ar projekta iesniedzēja elektronisko parakstu apliecināti obligāti
iesniedzamie dokumenti:
• AS Sadales tīkls izsniegtā atļauja par elektroenerģijas ražošanas iekārtas
pieslēgšanu sistēmai, kas parakstīta ar elektronisko parakstu (no AS Sadales tīkls
puses)
Atļauja vai līgums par elektrības piegādi var būt noslēgts arī ar citu mājsaimniecības
locekli
• dokuments, kas apliecina dzīvojamās mājas elektrības pieslēguma atļauto
maksimālo patēriņa slodzi (fāzes un ampēri: ekrāna izdruka no AS Sadales tīkls
tīmekļa vietnes vai ikmēneša elektrības rēķins vai līgums par elektrības piegādi
kopija)
• pieņemšanas un nodošanas akts par iekārtu darbību/uzstādīšanu un instruktāžas
veikšanu (jānorāda uzstādīto saules paneļu seriālie numuri un invertora/invertoru
seriālie numuri)
• invertora foto fiksācija (ieskaitot tā tehniskos datus) un visu uzstādīto saules
paneļu foto fiksācija (kopbildes)
• rēķini un to apmaksas dokumenti (var būt pēcapmaksa un tad jāpievieno
pēcapmaksas līgums. Rēķinu apmaksu var veikt arī cita persona)

Sagatavots projekta iesnieguma piemērs parakstīšanai un iesniegšanai uz e-pastu:
atbalsts@lvif.gov.lv

