
(maksa par iepirkto elektroenerģiju 
no elektroenerģijas ražotājiem virs 
tirgus cenas)

VĒRTS ZINĀT – PAR IZMAIŅĀM 

OIK MAKSĀJUMA KĀRTĪBĀ
NO 2018. GADA 1. JANVĀRA

Obligātais iepirkums (OI) – valsts noteikts atbal-
sta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas 
elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas sta-
cijā vai no atjaunojamiem energoresursiem.

OI administrēšanu veic Enerģijas publiskais tirgo-
tājs (EPT)

elektroenerģijas galalietotāji atkarībā no sava  
pieslēguma veida (jaudas komponente)

elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam 
elektroenerģijas patēriņam (obligātā iepirkuma 
komponentes) + dotācija no valsts budžeta

Izmanto OIK kalkulatoru EPT mājaslapā  

http://www.eptirgotajs.lv/oik-kalkulators/

Pārbaudi savu pieslēguma jaudas atbilstību elektroenerģijas patēriņam, izmantojot  
AS “Sadales tīkls” slodzes kalkulatoru: https://www.sadalestikls.lv/klientiem/pieslegumi/jauns-pieslegums-un-
slodzes-izmainas/slodzes-aprekins/ vai konsultējies ar savu tirgotāju vai sadales sistēmas operatoru.

Ar vienfāzes pieslēgumu 
jaudas komponente mēnesī būs
1,00 EUR (bez PVN),
kopējais OIK maksājums, piemēram, 
mājsaimniecībām ar vienfāzes pieslēgumu  
un elektroenerģijas patēriņu  
120 kWh mēnesī, būs

– par 14% zemāks OIK maksājums (salīdzinot  
ar OIK maksājumu līdz 31.12.2017.)

Ar trīsfāžu pieslēgumu 
un pieprasīto jaudu 16A jaudas komponente 
mēnesī būs 2,59 EUR (bez PVN).

Iepazīsties ar jaudas komponentēm 
Regulatora mājaslapā: Par obligātā 
iepirkuma un jaudas komponentēm 

https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/
LemumsN139D23112017.pdf

Kas ir obligātais iepirkums? 

Izmaiņas jaudas maksas segšanas kārtībā  
no 2018. gada 1. janvāra

Kas sedz EPT izmaksas? 

OIK IzMAIņAS – IESPēJAS 
MĀJSAIMNIEcĪBĀM UN 
JURIDISKIEM 
KLIENTIEM?

Uzzini, kāda būs maksa  
par OIK, saņemot rēķinu 
februārī? 

Ko tas nozīmē 
mājsaimniecībai?

Ko darīt, lai mazinātu uzstādīto jaudu?
 

Jaudas maksa vairs netiek segta proporcionāli 
elektroenerģijas patēriņam, bet segta 

atkarībā no pieslēguma veida.

Izmaiņas saistītas ar grozījumiem 
Elektroenerģijas tirgus likumā, kurus Saeima 

pieņēma 2016. gada 23. novembrī. 

IzMAIņASPIEņēMA

120 x 0,01463 + 1,00  
= 2,76 EUR (bez PVN)

+ jaudas komponentes (fiksētā daļa – atkarīga no pieslēguma veida)

Regulators atbilstoši metodikai “Obligātā iepirkuma un jaudas 
komponenšu aprēķināšanas metodika” 23.11.2017. apstiprināja:

1) obligātā iepirkuma  
 komponente 
 (koģenerācija)

0,00434 EUR kWh

2) obligātā iepirkuma 
 komponente
 (atjaunojamie energoresursi) 

0,01029 EUR kWh

IzMAKSAS(maksa par uzstādīto elektrisko jaudu)

EPT

JAUDAS MAKSA 

MAKSA PAR ENERģIJU 

JAUDAS MAKSA 

Ekonomisks stimuls pārskatīt un mazināt neefektīvi 
uzstādītās elekroenerģijas jaudas saviem pieslēgumiem

Elektroiekārtu energoefektivitātes 
izvērtēšana
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OIK

MAKSA PAR ENERģIJU 

http://bit.ly/2Fa8Iod
http://bit.ly/2G9hHaB
http://bit.ly/2G9hHaB
http://bit.ly/2DzSTuO
http://bit.ly/2DzSTuO

