
Norādiet, ja vēlaties labot iepriekš iesniegto informāciju.Norādiet, ja vēlaties labot iepriekš iesniegto informāciju.

Kam pievērst uzmanību Ražošanas vienības reģistrācijas veidlapā (1)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 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 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 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 objekta ģeogrāfiskās koordinātas, izvēlaties vienu no formāta variantiem: 
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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 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 valsts investīciju/ražošanas atbalsta gadījumā.Norādiet valsts investīciju/ražošanas atbalsta gadījumā.

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_LV_ED.1.1.pdf
vai atbilstoši EECS pilnajam sarakstam "Types of Energy Inputs and Technologies - Release 7.7 v5"
https://www.aib-net.org/eecs/fact-sheets (ieteicamais avots - pilnais saraksts)

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_LV_ED.1.1.pdf
vai atbilstoši EECS pilnajam sarakstam "Types of Energy Inputs and Technologies - Release 7.7 v5"
https://www.aib-net.org/eecs/fact-sheets (ieteicamais avots - pilnais saraksts)



Kam pievērst uzmanību Ražošanas vienības reģistrācijas veidlapā (2)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.

Konta turētājs var iesniegt Ražošanas vienības reģistrācijas 
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atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros. Šādā 
gadījumā AS "Augstsprieguma tīkls" pārbauda iesniegto datu 
atbilstību Būvniecības valsts kontroles biroja 
apstiprinātajiem datiem.


