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 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

Uzklausīšanas sanāksme par elektroenerģijas  

pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu 

 

PROTOKOLS 

Rīgā 

2017.gada 7.jūlijā        Nr.6 

 

Sanāksmi vada:  V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Sanāksmē piedalās:      V. Uzvārds, AS „Augstsprieguma tīkls” pārstāvis   

V. Uzvārds, AS „Augstsprieguma tīkls” pārstāvis  

V. Uzvārds, AS „Augstsprieguma tīkls”  pārstāvis 

V. Uzvārds, „IP Systems” pārstāvis 

V. Uzvārds, AS „Latvenergo” pārstāvis 

V. Uzvārds, AS „Sadales tīkls” pārstāvis 

V. Uzvārds, AS „Latvijas elektriskie tīkli” pārstāve 

V. Uzvārds, AS „Latvijas elektriskie tīkli” pārstāvis 

 Regulatora pārstāvji:  V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

 V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

Sanāksmi protokolē: V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 10.01 

 

 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību; 

2. AS „Augstspriegumu tīkls” pārstāvja prezentācija par elektroenerģijas pārvades 

sistēmas attīstības 10 gadu plānu; 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi par elektroenerģijas 

pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu. 

 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 

 

Regulatora pārstāvis atklāj uzklausīšanas sanāksmi un informē, ka 2017.gada 21.jūnijā 

Regulators saņēma no pārvades sistēmas operatora (turpmāk – PSO), akciju sabiedrības 

„Augstspriegumu tīkls” (turpmāk – AS „Augstsprieguma tīkli”) 2017.gada 20.jūnija 

iesniegumu un tam pievienotu  elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu 
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(turpmāk – plāns), kuru PSO atbilstoši Regulatora 2011.gada 23.novembra lēmumam 

Nr.1/28 „Noteikumiem par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu”  (turpmāk – 

noteikumi) katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Regulatoram apstiprināšanai. Līdz 

uzklausīšanas sanāksmei par minēto plānu priekšlikumi vai ieteikumi nav saņemti. Informē, 

ka dalību sanāksmei ir pieteikuši astoņi dalībnieki un lūdz AS „Augstspriegumu tīkls” 

pārstāvjus iepazīstināt sanāksmes dalībniekus ar elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 

10 gadu plānu. 

 

2.  AS „Augstspriegumu tīkls” pārstāvja prezentācija par elektroenerģijas 

pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu 

AS „Augstsprieguma tīkls” pārstāvis sniedz īsu prezentāciju par plānu, paskaidrojot, ka plāns 

ir sagatavots atbilstoši Regulatora noteikumiem. Izstrādājot plānu tiek ņemts vērā aktīvu 

nolietojums un pārvades tīkla tehniskais stāvoklis. Katru gadu akciju sabiedrība „Latvijas 

elektriskie tīkli” (turpmāk – AS „Latvijas elektriskie tīkli”) piešķir finansējumu atbilstoši 

apstiprinātajam attīstības plānam. Lielākā daļa no plānā iekļautiem projektiem un objektiem 

ir no iepriekšējā attīstības plāna, un plāns sastādīts tādā veidā, lai neietekmētu 

elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu un gada izmaksas neietekmētu 

nolietojumu.   

 

AS „Augstsprieguma tīkls” pārstāvis īsumā informē par plānā iekļautiem Eiropas kopienas 

projektiem:  

1) turpinās 330kV elektropārvades līniju savienojuma „Kurzemes loks” 3.etaps: 330kV 

gaisvadu līnija „Ventspils – Tume – Imanta” un projektu plānots pabeigt līdz 2019.gadam. 

Eiropas Savienības kopējo izmaksu līdzfinansējums ir 43%, AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

līdzfinansējums ir 52% ;  

2) turpinās projekts „Igaunijas-Latvijas trešais 330kV starpsavienojums”, kura ietvaros 

plānots izbūvēt 330kV gaisvadu elektrolīniju ar kopējo garumu Latvijas un Igaunijas 

teritorijā ap 210km starp 330kV apakšstacijām Kilingi-Nomme Igaunijā un Rīgas TEC 2 

Latvijā. Eiropas Savienības kopējo izmaksu līdzfinansējums ir 62% un AS „Latvijas 

elektriskie tīkli” līdzfinansējums ir 1%;  

3) uzsākta jaunas elektropārvades līnijas Rīgas TEC2 – Rīgas HES izbūve. Eiropas 

Savienības kopējo izmaksu līdzfinansējums ir 50% un AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

līdzfinansējums ir 1% un projektu plānots pabeigt līdz 2020.gadam;  

4) turpinās 330kV starpsvienojumu Tartu – Valmiera un Tsirgulina – Valmiera 

rekonstrukcijas.  

Plāns paredz darbības sistēmas uzturēšanai, kas saistīts ar sistēmas novecošanos: plānots 

pārbūvēt 40 sadalietaises, veikt 6 autotransformatoru nomaiņu, nomainīt 330kV gaisvadu 

līniju 773 balstus. Kopējie finanšu ieguldījumi ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu plānā 

ir 224,22 milj.EUR un pārējie finanšu ieguldījumi pārvades infrastruktūrā ir 219,90 

milj.EUR. 
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3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi par 

elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu 

 

AS „Sadales tīkls” pārstāvis – AS „Sadales tīkls” ir iepazinusies ar desmit gadu plānu. AS 

„Sadales tīkls” un AS „Augstspriegumu tīkls” cieši sadarbojās, un ir informēti par finanšu 

ieguldījumiem un plānā ietvertajiem projektiem, kas ir salāgoti ar sadales tīkla projektiem. 

Plānā ir ietverti arī AS „Sadales tīkls” pārbūves projekti. Par plānu iebildumi nav, taču svarīgi 

ir tas, kas attiecas uz sistēmas nolietojumu un novecošanos – gadā ir jānomaina 9,7 

transformatori, bet 2017.gadā netiek mainīti transformatori, taču pēc diviem gadiem tiek 

plānota 15 transformatoru nomaiņa. Transformatoru nomaiņa AS „Augstspriegumu tīkls” 

plānā nav tālredzīga, tādēļ plānojot tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība.  
 

AS „Latvenergo” pārstāvis – AS „Latvenergo” ierosina precizēt plāna aprakstošo daļu, 

svītrojot 4.1.3.nodaļas „Jaunas elektropārvades līnijas Rīga TEC 2 – Rīgas HES izbūve” 

pirmā teikuma daļu: „kā arī uzlabos rekonstruētā Rīgas TEC 2 jaudas izdošanas spēju”. 

Teikums ir maldinošs.  

 

AS „Augstsprieguma tīkls” pārstāvis – ņemot vērā izteikto priekšlikumu, plāns tiks precizēts 

un iesniegts Regulatorā.  

 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” pārstāve – AS „Latvijas elektriskie tīkli” atbalsta plānu un 

apstiprina pietiekošu finansējumu plānā ietvertiem projektiem. 

 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” pārstāvis – apliecina, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” pilnībā 

spēj nodrošināt finansējumu visiem plānā ietvertajiem projektiem. Tehniski plāns ir līdzīgs 

iepriekšējos gados apstiprinātajiem pārvades sistēmas attīstības plāniem. 

 

Regulatora pārstāvis – atbilstoši noteikumiem Regulators izvērtē plāna atbilstību Kopienas 

tīklu attīstības plānam, atbilstību Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam, esošo un 

iespējamo pārvades sistēmas lietotāju ieteikumus, plāna atbilstību noteikumos noteiktajai 

informācijai par kārtību un kritērijiem, pēc kuriem PSO izvērtē plānā ietvertos jaunos 

projektus un katra konkrētā projekta izvērtējumu atbilstoši minētajiem kritērijiem, PSO 

aprēķinu par ietekmi, kādu uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem radīs finanšu 

ieguldījumi pārvades infrastruktūrā nākamajos trīs gados un turpmākos 10 gados. 

 

Regulatora pārstāvis – pateicas klātesošajiem par dalību uzklausīšanas sanāksmē. 

 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 10.18 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs  /paraksts/  Regulatora pārstāvis 

Protokolēja     /paraksts/  Regulatora pārstāve 

 


