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1. Pamatinformācija 

 

1.1. AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – AST), pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 29.2 
panta otro daļu, kas saskaņā ar šī likuma pārejas noteikumu 73. punktu stāsies spēkā 2020. gada 1. 
decembrī, jāizsniedz izcelsmes apliecinājumi (turpmāk – IA) atbilstoši Eiropas Enerģijas izcelsmes 
apliecinājumu sistēmas (turpmāk – EECS) prasībām par IA izdošanu un izlietošanu. AST ir tiesīgs 
pieprasīt maksu, lai kompensētu ar IA izdošanu saistītās izmaksas, pamatojoties uz Elektroenerģijas 
tirgus likuma 29.2 panta trīspadsmito daļu, kas paredz šīs kārtības izstrādi un publicēšanu. 

1.2. Lai nodrošinātu IA izdošanu, izlietošanu un nosūtīšanu starp Izdevējiestāžu asociācijas Eiropas 
dalībvalstīm (turpmāk - AIB), AST izmanto Grexel Systems ltd izstrādāto IA izdošanas un reģistra 
informācijas sistēmu (turpmāk – Reģistrs). 

1.3. Reģistra izmantošana ir iespējama tikai autorizētiem konta turētājiem. Konta turētājs var būt jebkura 
juridiska vai fiziska persona, kura ir veiksmīgi pabeigusi konta reģistrācijas procesu Reģistrā. 

1.4. Saskaņā ar EECS nosacījumiem viens IA atbilst saražotajai elektroenerģijai 1 MWh apmērā.  
 

2. Izmaksu noteikšana 
 

2.1. Konta turētājiem piemērojamo maksu noteikšanai izmanto kalendārajā gadā prognozēto AST 
izmaksu apmēru, kas saistīts ar Reģistra uzturēšanu (izmaksu pozīcijas aprakstītas 2.2., 2.3 un 
2.4.punktos). 

2.2. Kopējās gada izmaksas, kas saistītas ar Reģistra uzturēšanu aprēķināmas no: 
3.3.1. Ikgadējās maksas dalībai AIB1. AIB nosaka dalības maksu atbilstoši importa/eksporta 

apjomam dalībvalstī (A).  
3.3.2. No darbību skaita neatkarīgajām Reģistra izmaksām (B), kas ietver: 

 Reģistra ieviešanas izmaksas, kas izdalītas uz pirmajiem četriem darbības gadiem; 

 Reģistra nomas izmaksas; 

 Reģistra izmaiņu pieprasījumu izmaksas; 
 Un citas ar Reģistra nomu saistītas tiešās izmaksas. 

3.3.3. Reģistra maksa par veikto darbību (C) [EUR/MWh] – AST tiek piemērota maksa par IA 
izdošanu un importu.  

2.3. Personāla un administratīvās izmaksas, ietverot neto tirdzniecības uzcenojumu (PER). 
2.4. Izmaksas par civiltiesisko apdrošināšanu AST kā Izcelsmes apliecinājumu AIB Platformas 

dalībnieka atbildībai (E); 
2.5. Ja iepriekšējā kalendārajā gadā ar konta turētājiem piemērojamo maksu nav nosegtas kalendārajā 

gadā radušās ar Reģistra nomu un AIB dalības maksu saistītās izmaksas, šī novirze pilnā mērā vai 
daļēji tiek ietverta nākamā gada prognozētajā izmaksu apmērā kā korekcija (k). 

 

3.  Pieņēmumi 
 

3.1. Pirmajā darbības gadā2 prognozētā AIB dalības maksa noteikta pēc IA eksporta/importa apjoma 
prognozes, turpmākajos gados izmaksu prognozēšanai tiek izmantots iepriekšējā kalendārā gada 
dalības maksas apmērs. 

 
1 Skatīt "How to Join -detailed brochure" https://www.aib-net.org/aib/how-join 
2 Prognoze veikta par periodu līdz 2021. gada decembrim (ieskaitot) 
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3.2. Pirmajā darbības gadā2 plānotās Reģistra izmaksas par Reģistrā veiktajām darbībām (izdošanas un 

importa) noteiktas pēc darbību apjoma prognozes, turpmākajos gados izmaksu prognozēšanai tiek 
izmantots arī iepriekšējā kalendārā gada izmaksu apmērs. 

3.3. Dalībniekiem piemērojamo maksu noteikšanai izmanto prognozi par kopējo prognozējamo konta 
turētāju skaitu un darbību skaitu.  

3.3.1. Pirmajā darbības gadā2 konta turētāju skaits prognozēts 20 konta turētāji (AH), bet nākamajos 
gados prognozē izmantojama iepriekšējā kalendārā gada statistika. 

3.3.2. Pirmajā darbības gadā2 prognozētais darbību apjoms: 

 Izdošana 2 miljoni darbību (Dizd) (Par 2 TWh enerģijas); 
 Imports 0,5 miljoni darbību (Dim) (Par 0,5 TWh enerģijas); 

 Eksports 2 miljoni darbību (Dex) (Par 2 TWh enerģijas); 

 Izlietošana 0,5 miljoni darbību (Dizl) (Par 0,5 TWh enerģijas); 
3.3.3.  Nākamo gadu prognozē tiek izmantota arī iepriekšējo gadu statistika. 

4.  Konta turētājiem piemērotās maksas un aprēķina algoritms 
 

4.1. Konta turētājam piemēro gada maksu 120 EUR bez PVN apmērā (MAH). Rēķinu par gada maksu 
konta turētājam nosūta janvārī par visu kalendāro gadu vai pēc konta reģistrēšanas, piemērojot gada 
maksu proporcionāli atlikušajam gada mēnešiem, ieskaitot reģistrēšanās mēnesi. Gada maksa netiek 
atmaksāta, ja Konta turētājs pārtrauc līgumu ar AST (Vispārīgie noteikumi starp AST un tirgus 
dalībnieku).    

4.2. Darbības maksa (M) vienai darbībai aprēķināta pēc sekojošas formulas: 

=
+ + ( + ) + + ± − ∗

+ + +
 [ / ℎ] 

4.3. Konta turētājam piemēro darbības maksu par katru zemāk uzskaitīto darbību ar vienu IA: 

 Izdošanu (DKizd); 
 Importu (DKim); 

 Eksportu (DKex); 

 Izlietošanu (DKizl).  

Konta turētājam piemēroto maksu aprēķina pēc formulas: 

= ∗ ( + + + ) [ ] 
4.4. Darbības maksa tiek piemērota atbilstoši noteiktajai maksai darbības uzsākšanas brīdī.  
4.5. Rēķini par veiktajām darbībām iepriekšējā mēnesī tiek nosūtīti konta turētājam līdz nākamā mēneša 

15.datumam. Rēķini netiek sūtīti, ja iepriekšējā mēnesī Konta turētājs nav veicis darbības, kurām 
piemērota maksa.  

4.6. Darbības maksas nosaka katram kalendārajam gadam atsevišķi līdz 10. janvārim un publicē AST 
mājaslapā – www.ast.lv . 

4.7. Maksu noteikšanas metodika un piemērotās maksas var tikt pārskatītas un izmainītas, pirms kārtējā 
gada darbības maksas aprēķināšanas. 

4.8. Visa informācija par noteiktajām maksām tiek publicēta www.ast.lv un atsevišķi paziņojumi netiek 
izsūtīti.   
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5. Pielikums Nr.1. Dalības maksu aprēķina rezultāti 2021. gadam 

 

Pozīcija Maksa* 

Konta gada maksa (neatkarīgi no lomu 

skaita) 

120 EUR 

Maksa par IA izdošanu 0.0171 EUR/MWh 

Maksa par IA izlietošanu 0.0171 EUR/MWh 

Maksa par IA importu  0.0171 EUR/MWh 

Maksa par IA eksportu 0.0171  EUR/MWh 

Maksa par IA nosūtīšanu uz citiem kontiem 

Latvijā vai saviem apakškontiem 

Maksa netiek piemērota 

* maksas norādītas bez PVN 

  

  


