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ELEKTROENERĢIJAS IZCELSMES APLIECINĀJUMS

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam*, 

izcelsmes apliecinājums ir elektronisks 

dokuments, ar kuru elektroenerģijas lietotājiem 

pierāda, ka attiecīgais elektroenerģijas

daudzums ir saražots no atjaunojamiem 

energoresursiem vai augstas efektivitātes 

koģenerācijā. Sākot ar 2020.gada 1.decembri LR 

teritorijā Izcelsmes apliecinājumus (IA) izsniedz 

AST atbilstoši Eiropas Enerģijas izcelsmes 

apliecinājumu sistēmas prasībām.

**Elektroenerģijas tirgus likuma 18.1 pants; 29.2 pants 



EIROPAS ENERĢIJAS IZCELSMES APLIECINĀJUMU IZDEVĒJIESTĀŽU 

ASOCIĀCIJA*

*AIB - Association of Issuing Bodies

Izcelsmes apliecinājumu aprite un tirdzniecība

vienotā Eiropas tirgū ir iespējama, pateicoties

Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmai

(EECS – European Energy Certificate System) un

Izdevējiestāžu asociācijā (AIB - Association of

Issuing Bodies), kurai jau pievienojās 32 Eiropas

dalībvalstis no kurām divas to izdarīja 2020.gadā.



KONTA TURĒTĀJA REĢISTRĀCIJAS PROCESS UN BŪTISKĀKIE DOKUMENTI

Elektroenerģijas Izcelsmes apliecinājumu pārvaldība ir atrunāta Latvijas Domēna protokolā, kas saskaņā ar Līgumu starp AST 

un Tirgus dalībnieku kļūst saistošs visām juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlēsies iesaistīties elektroenerģijas 

Izcelsmes apliecinājumu sistēmā tai skaitā arī saņemt elektroenerģijas Izcelsmes apliecinājumu no cita tirgus dalībnieka. 

Elektroenerģijas Izcelsmes apliecinājumu sistēmas dalībniekiem ir jāreģistrējas elektroenerģijas Izcelsmes 

apliecinājumuReģistrā, kuru pārvalda AST.

Nosūtīt uz go@ast.lv

Pieteikuma izskatīšana

Konta turētāja reģistrācija Reģistrā 
(cmo.grexel.com)

(10 darba dienu laikā no pieteikuma/
papildu informācijas iesniegšanas 

dienas)

 AS "Augstsprieguma tīkls" nosūta 
informatīvu e-pastu par Konta turētāja 

veiksmīgu reģistrāciju

1. etaps
Konta izveide Elektroenerģijas izcelsmes 

apliecinājuma reģistrā (Reģistrs)

Aizpildīt un e-parakstīt: 

• Līgumu starp AS "Augstsprieguma 
tīkls" un Tirgus dalībnieku

Ja līgumu paraksta pilnvarotā persona, 
tad iesniegt paraksttiesīgās personas 
izdotu un e-parakstītu pilnvaru

Līgumu un Konta pieteikuma veidlapu 
paraksta visas paraksttiesīgas personas

• Konta pieteikuma/grozījumu 
veidlapu

Konta pieteikuma/grozījumu veidlapas 
aizpildīšanas skaidrojumus skatīt lapā 
"Kam pievērst uzmanību Konta 
pieteikuma/grozījumu veidlapā" 





Lai saņemtu elektroenerģijas Izcelsmes apliecinājumu par saražoto elektroenerģiju, Konta turētājam jāreģistrē Ražošanas

vienību IA Reģistrā. Reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai Ražošanas vienības, kas atrodas Latvijā un ražošanu veic no

atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Ražošanas vienībai jāatbilst Latvijas likumdošanai un

Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas prasībām.

Nosūtīt uz go@ast.lv

Pieteikuma izskatīšana

Ražošanas vienības reģistrācija Reģistrā 
(cmo.grexel.com)

(10 darba dienu laikā no pieteikuma/
papildu informācijas iesniegšanas 

dienas)

 AS "Augstsprieguma tīkls" nosūta informatīvu e-pastu 
par Ražošanas vienības veiksmīgu reģistrāciju

(Ražošanas vienībai jāveic atkārtotu reģistrāciju ik pēc 5 
(pieciem) gadiem, pretējā gadījumā Ražošanas vienības 

reģistrācija beidzas)

Aizpildīt un e-parakstīt: 

• Ražošanas vienības reģistrācijas veidlapu

Iesniegt e-parakstītu pilnvaru, ja Konta turētājs nav 
Ražošanas vienības īpašnieks vai vienīgais īpašnieks

Ražošanas vienības veidlapu paraksta Konta turētājs un 
Ražošanas auditors

Konta turētājs var iesniegt Ražošanas vienības 
reģistrācijas veidlapu bez Ražošanas auditora paraksta, 
ja stacija saņem atbalstu elektroenerģijas obligātā 
iepirkuma ietvaros

Ražošanas vienības veidlapas aizpildīšanas skaidrojumus 
skatīt lapā "Kam pievērst uzmanību Ražošanas vienības 
reģistrācijas veidlapā" 

• Ražošanas vienības principiālā elektriskā pieslēguma 
shēmu

• Informāciju par atsevišķi uzstādītu pašpatēriņa 
uzskaiti (ja tāda ir)

2. etaps
Ražošanas vienības 

reģistrācija



https://support.google.com/maps/answer/18539?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv
https://www.lursoft.lv/adrese/darzciema-iela-86-riga-lv-1073
https://www.ast.lv/sites/default/files/editor/Izcelsmes/AIB-2020-DPLV-%20Domain%20Protocol_01.12.2020_LV.pdf
https://www.aib-net.org/eecs/fact-sheets




CENRĀDIS DARBĪBĀM AR ELEKTROENERGIJAS IZCELSMES APLIECINĀJUMIEM

Izcelsmes apliecinājumu izdošanas un aprites pakalpojuma nodrošināšanai AST uztur Latvijas Izcelsmes apliecinājumu Reģistru. Lai kompensētu ar Izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanas un pārvaldību saistītās izmaksas, tiek piemērotas 
norādītās maksas (bez PVN). Maksas tiek pārskatītas katru gadu un noteiktās maksas par kalendāro gadu tiek publicētas līdz 10.janvārim.



STATISTIKA

105 – Reģistrēti** Konta turētāji

118 – Reģistrētas** Ražošanas vienības



PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR IZCELSMES APLIECINĀJUMIEM

https://www.aib-net.org/



IESKATS 

ELEKTROENERĢIJAS 

IZCELSMES 

APLIECINĀJUMU 

REĢISTRĀ

KALVIS ERTMANIS
DATU ANALĪZES GRUPAS BIZNESA ANALĪTIĶIS



KONTA TURĒTĀJA DARBĪBAS PĒC REĢISTRĀCIJAS



KONTA TURĒTĀJAM REDZAMĀ INFORMĀCIJA
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•

•

•

•

•

•

•

•



KONTA TURĒTĀJA DARBĪBAS IZCELSMES APLIECINĀJUMU SISTĒMĀ

DEMO



INFORMĀCIJA IZCELSMES APLIECINĀJUMOS/IZLIETOJUMU PĀRSKATOS 





AUGSTAS EFEKTIVITĀTES KOĢENERĀCIJAS DEKLARĀCIJA

•

•

•

•

•





KOĢENERĀCIJAS KALKULATORS UN TĀ IZMANTOŠANA

•

•

•

https://chp-go.tso.lv/


KOĢENERĀCIJAS KALKULATORS UN TĀ IZMANTOŠANA

https://chp-go.tso.lv/


KONTAKTI




