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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 AS" Augsprieguma tīkls" (AST)  

atbilstoši Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas un 

Eiropas izdevējiestāžu asociācijas** prasībām, kuras ievēro jau 34 

Eiropas dalībvalstis.

*IA=1MWh
**EECS – Europen Energy certificate system
***AIB - Association of Issuing Bodies



ELEKTROENERĢIJAS IZCELSMES APLIECINĀJUMU DARBĪBAS PRINCIPS

Ja elektroenerģijas piegādātāja rīcībā ir elektrostacijas, no 

kurām daļa ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem 

energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā, tad 

balstoties uz izdotajiem izcelsmes apliecinājumiem, 

piegādātājs savu patērētāju rēķinos var norādīt atbilstošo 

elektroenerģijas proporciju,  kas ir saražota no 

atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes 

koģenerācijā.

Taču, ja piegādātājs vēlas piegādāt saviem patērētājiem 

100% "zaļu" elektroenerģiju, piegādātājam ir iespēja nopirkt 

IA tirgū papildu IA un tādējādi, neskatoties uz to, ka daļa 

elektroenerģijas tiek ražota no fosilā kurināmā, piegādāt 

klientam tikai "zaļu" elektroenerģiju.



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" 



Norādiet, ja vēlaties labot iepriekš iesniegto informāciju.

KAM PIEVĒRST UZMANĪBU KONTA PIETEIKUMA/GROZĪJUMU VEIDLAPĀ

Norādiet, ja vēlaties labot iepriekš iesniegto lietotāja informāciju.

Obligāti norādiet e-pastu un mobilo tālruni, jo uz norādīto          
e-pastu un mobilo tālruni tiks nosūtīta informācija 
Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma reģistra piekļuvei.

Norādiet juridisko adresi.



RAŽOŠANAS VIENĪBAS REĢISTRĀCIJAS PROCESS

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



Norādiet, ja vēlaties labot iepriekš iesniegto informāciju.

KAM PIEVĒRST UZMANĪBU RAŽOŠANAS VIENĪBAS REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPĀ (1)

Norādiet papildus informāciju, ja stacijas pašpatēriņš tiek nodrošināts no atsevišķa ievada, jo atbilstoši 
Latvijas Domēna noteikumiem Izcelsmes apliecinājumi tiek izdoti atskaitot stacijas pašpatēriņu.

Norādiet objekta adresi.

Norādiet stacijas nosaukumu, ja tāda nav, tad uzņēmuma nosaukumu ar stacijas tipu: VES (vēja 
elektrostacija), HES (hidroelektrostacija), BGKES (biogāzes koģenerācijas elektrostacija), BMKES 
(biomasas koģenerācijas elektrostacija), DGKES (dabas gāzes koģenerācijas elektrostacija).

Norādiet objekta ģeogrāfiskās koordinātas, izvēlaties vienu no formāta variantiem: 

24° 10' 53.29795368" (garums), 56° 55' 59.16001008" (platums);

24.181597598398774 (garums), 56.93368281746148 (platums);

24°10'53.3"E" (garums), 56°55'59.2"N (platums).

Koordinātu iegūšanai var izmantot:
https://support.google.com/maps/answer/18539?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv

vai Lursoft datu bāzē, izvēlēties "Juridiskā adrese" 

https://www.lursoft.lv/adrese/darzciema-iela-86-riga-lv-1073

Norādiet skaitītāja identifikācijas numuru (objekta EIK), ka arī mērījuma punkta numuru (MP), 
neskaidrību gadījumā nepieciešams sazināties ar sistēmas operatoru, ja tādas informācijas Jums nav.

Pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" izsniegtais objekta EIK numurs sākas ar 
43ZAST…

Sadales sistēmas operatora  AS "Sadales tīkls" izsniegtais objekta EIK numurs sākas ar 43Z-STO…

Norādiet enerģijas avotu (-us) un tehnoloģiju (tikai vienu) atbilstoši Eiropas enerģijas sertifikācijas 
sistēmas (EECS) noteikumu "Enerģijas avotu veidi un tehnoloģijas" saīsinātajam apkopojumam          
(3. pielikums) 

https://www.ast.lv/sites/default/files/editor/Izcelsmes/AIB-2020-DPLV-
%20Domain%20Protocol_01.12.2020_LV.pdf

vai atbilstoši EECS pilnajam sarakstam "Types of Energy Inputs and Technologies - Release 7.7 v5"
https://www.aib-net.org/eecs/fact-sheets

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


KAM PIEVĒRST UZMANĪBU RAŽOŠANAS VIENĪBAS REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPĀ (2)

Konta turētājs var iesniegt Ražošanas vienības reģistrācijas 
veidlapu bez Ražošanas auditora paraksta, ja stacija saņem 
atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros. Šādā 
gadījumā AS "Augstsprieguma tīkls" pārbauda iesniegto datu 
atbilstību Būvniecības valsts kontroles biroja 
apstiprinātajiem datiem.

Norādiet valsts investīciju/ražošanas atbalsta gadījumā.



STATISTIKA

148 – Reģistrēti** Konta turētāji

164 – Reģistrētas** Ražošanas vienības

1639912

474207

153096

964000

258719 0

2021 gada*

Izdotie IA (MWh) Izlietotie IA (MWh)

Importētie IA (MWh) Eksportētie IA (MWh)

Iekšēji domēnā nosūtītie (IA (MWh) Derīgumu zaudējušie IA (MWh)

*   2021.gada septembris
** 2021.gada septembris



IESKATS 

ELEKTROENERĢIJAS 

IZCELSMES 

APLIECINĀJUMU 

REĢISTRĀ

KALVIS ERTMANIS
DATU ANALĪZES GRUPAS BIZNESA ANALĪTIĶIS



KONTA TURĒTĀJA DARBĪBAS IZCELSMES APLIECINĀJUMU SISTĒMĀ

1) Izveidot apakškontus
2) Izveidot grafikus
3) Nosūtīt izcelsmes apliecinājumus (starp 

saviem kontiem, Latvijā un Eiropā caur AIB 
HUB)

4) Izlietot izcelsmes apliecinājumus norādot 
patēriņu par kuru tie izlietoti

5) Izveidot konta papildus lietotājus
6) Pieprasīt izcelsmes apliecinājumu izdošanu
7) Rediģēt organizācijas informāciju (rediģējot 

informāciju, kas iesniegta konta veidlapā tā 
jāiesniedz atkārtoti)

DEMO



INFORMĀCIJA IZCELSMES APLIECINĀJUMOS/IZLIETOJUMU PĀRSKATOS 



Konta turētāju un Ražošanas vienību norādīt ar Reģistrā 
atbilstošu informāciju (nosaukumam un GSRN )

KAM PIEVĒRST UZMANĪBU RAŽOTĀJIEM AIZPILDOT JAUKTU ENERĢIJAS AVOTU 
RAŽOŠANAS VIENĪBAS DEKLERĀCIJU

Ražošanas periods – mēnesis (vairākiem mēnešiem 
iesniegt datus secīgās kolonnās)

Dati atbilst Izcelsmes apliecinājumu sistēmā 
ievadītajiem uzskaites datiem

Iepirktā/saražotā kurināmā dati, kas atbilst MK.561 
gada pārskatā iesniedzamajiem datiem

Aprēķins pēc Domēna protokolā E.5 daļā norādītās 
formulas %F01030300=(M1*C1)/(M1*C1+M2*C2)



AUGSTAS EFEKTIVITĀTES KOĢENERĀCIJAS DEKLARĀCIJA

Augstas efektivitātes koģenerācijas deklarāciju aizpilda, ja:

• ražošanas vienībai vienīgais IA izdošanas veids ir Augtas efektivitātes koģenerācijas izcelsmes 
apliecinājumi (HEC-GO);

• ražošanas vienībai kurai iespējami gan RES-GO, gan HEC-GO konta turētājs vēlas izdot GO ar 
ietvertiem abiem atribūtiem. 

Dati deklarācijas aizpildīšanai:

• Ražošanas vienības tehniskie parametri;

• Ražošanas periodā sasniegtie veiktspējas parametri;

• Ražošanas periodā sasniegtās veiktspējas kalkulācijas rezultāti (PEI* aprēķins un CHP-GO 
modelis).

*PEI - Primārās enerģijas ietaupījums



Konta turētāju un Ražošanas vienību norādīt ar Reģistrā 
atbilstošu informāciju (nosaukumam un GSRN )

KAM PIEVĒRST UZMANĪBU AUGSTAS EFEKTIVITĀTES KOĢENERĀCIJAS DEKLARĀCIJĀ

Iepirktā/saražotā kurināmā dati, kas atbilst MK.561 
gada pārskatā iesniedzamajiem datiem

Ievaddati tiek aprēķināti AIB izstrādātajā koģenerācijas kalkulatorā https://chp-go.tso.lv/. 
Izsniedzot IA tiek izmantoti nenoapaļotie IA sistēmā reģistrētie uzskaites dati, ja augsta 
efektivitāte sasniegta visam neto tīklā nodotajam saražotajam apjomam.

UZMANĪBU! Kalkulācijas vērtība izdota GJ/MWh

Ražošanas periods – mēnesis (vairākiem mēnešiem 
iesniegt datus secīgās kolonnās)

Ievaddati tiek aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 561 (Izmantot atbilstošās aprēķina 
formulas, bet neievērojot 4 mēnešu perioda 
ierobežojumu)

Dati no siltumenerģijas izmantošanas līgumiem

Ievaddati tiek aprēķināti AIB izstrādātajā koģenerācijas 
kalkulatorā https://chp-go.tso.lv/.

Ievaddati tiek aprēķināti AIB izstrādātajā koģenerācijas 
kalkulatorā https://chp-go.tso.lv/.

Dati no siltumenerģijas uzskaites, ietver lietderīgi 
izmantojamo siltumenerģijas daudzumu

Datu avots ražošanas vienības tehniskā pase –
konstants visiem mēnešiem (Pieļaujama arī faktiskās 
efektivitātes datu iesniegšana)

Datu avots ražošanas vienības tehniskā pase – konstants 
visiem mēnešiem

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


KOĢENERĀCIJAS KALKULATORS UN TĀ IZMANTOŠANA

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

Izmanto augstas efektivitātes 
koģenerācijas deklarācijas aizpildīšanai

Dati no:

• Ražošanas vienības tehniskās 
pases/tehniskās dokumentācijas 

• Kurināmā dati atbilstoši MK.561

• Uzskaites informācija

Sīkāki paskaidrojumi pieejami 
kalkulatoram pievienotajā AIB manuālī

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


KOĢENERĀCIJAS KALKULATORS UN TĀ IZMANTOŠANA

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

Kalkulācijas rezultāti tiek izdoti pdf formātā.

Izmantotie koeficienti un fiksētie parametri ir 
doti kalkulatora papildus informācijas sadaļā.

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


AUDITORIEM VEICAMĀS PĀRBAUDES 

• Ar klātienes vizīti pārbaudīt vismaz sekojošus parametrus:

• ražošanas vienības izmantotais kurināmais un tehnoloģiju veids;

• uzskaites shēmas un mērījumu punktu korektums;

• uzskaites datu korektums (siltuma, patērētā kurināmā).

• Atlikušos datu pārbaude ar dokumentācijas pārbaudi vai ar datu 
pieprasījumiem datu uzturētājam.



SAGAIDĀMĀS IZMAIŅAS PĒC 2022. GADA 1. SEPTEMBRA

* (www.latak.gov.lv) 

Sākot ar 2022. gada 1. septembri AST pieņems tikai un vienīgi to auditoru 
apstiprinājumu, kuri ir saņēmuši "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 
(LATAK)* akreditāciju veikt elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu 
iesniedzamo dokumentu apstiprināšanu.   



PALDIES

AS “Augstsprieguma tīkls”

Dārzciema iela 86, Rīga

(+371) 67728353

go@ast.lv

www.ast.lv

Augstspriegumatikls

Augstsprieguma tīkls AS

@ast_lv

RSS

Aigars Sīlis
Datu analīzes grupas vadītājs
Datu analīzes grupa
(+371) 29145885
aigars.silis@ast.lv

Kalvis Ertmanis
Biznesa analītiķis
Datu analīzes grupa
(+371) 28320329
kalvis.ertmanis@ast.lv


