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22.12.2022.   Nr. 277  
  (prot. Nr.56., 8.p.) 

Par elektroenerģijas sadales sistēmas 
attīstības plānu 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 
29.augustā saņēma akciju sabiedrības “Sadales tīkls”, vienotais reģistrācijas 
numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk – 
AS “Sadales tīkls”), 2022.gada 29.augusta iesniegumu Nr.30VD00-19/1923 par 
elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2023.gada līdz 
2032.gadam, kā arī AS “Sadales tīkls” ar 2022.gada 17.oktobra iesniegumu Nr.30VD00-
19/2207 iesniedza Plāna izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un ar 2022.gada 
22.decembra iesniegumu Nr.30VD00-19/2553 – precizētu Plānu (turpmāk viss kopā – Plāns). 

Regulators konstatē 
 
1. Elektroenerģijas tirgus likuma 19.1panta pirmā daļa noteic, ka Regulators katru gadu 

apstiprina sadales sistēmas operatora, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simt 
tūkstošiem lietotāju, izstrādāto sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu un uzrauga tā 
izpildi. Savukārt saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 19.1panta otro daļu 
Regulators nosaka sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju un 
plāna iesniegšanas kārtību. 

2. Regulatora 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.1/5 “Noteikumi par elektroenerģijas sadales 
sistēmas attīstības plānu” (turpmāk – Noteikumi) 5. un 6.punkts nosaka plānā iekļaujamo 
informāciju un plāna izvērtēšanai nepieciešamo informāciju.  

3. Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu sadales sistēmas operators plāna izstrādē izmanto ar 
Regulatoru saskaņotus attīstības mērķus sadales sistēmas operatora objektu (turpmāk – 
sadales infrastruktūra) attīstībai atbilstoši sadales sistēmas operatora funkcijām. Sadales 
sistēmas operators var iesniegt regulatoram pamatotu lūgumu saskaņot precizētus 
mērķus, rādītājus vai kritērijus ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms kārtējā plāna 
iesniegšanas. Noteikumu 3.punkts noteic, ka plāns ir sadales sistēmas operatora 
izstrādāts plānošanas dokuments, kurā nosaka sadales sistēmas attīstību un 
nepieciešamos kapitālieguldījumus sadales infrastruktūrā, kā arī attīstības mērķus 
turpmākajos 10 gados. Savukārt no Elektroenerģijas tirgus likuma 19.1panta pirmās daļas 
un Noteikumu 7.punkta izriet, ka plāns tiek pārskatīts katru gadu. Saskaņā ar Noteikumu 
7.punktu sadales sistēmas operators iesniedz Regulatoram plānu katru gadu līdz 
31.augustam. 
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4. Atbilstoši Noteikumu 11.punktam Regulators, izskatot plānu, izvērtē: 
4.1. plāna atbilstību Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto sadales sistēmas operatora 

pienākumu izpildei, tai skaitā elektroenerģijas sistēmas drošuma nodrošināšanai 
saskaņā ar elektroenerģijas nozarē noteiktajām prasībām; 

4.2. esošo un iespējamo sadales sistēmas lietotāju priekšlikumus; 
4.3. nepieciešamo kapitālieguldījumu sadales infrastruktūrā pamatotību un 

nepieciešamību; 
4.4. plāna atbilstību Noteikumu 6.punktā noteiktajai informācijai. 

5. Saskaņā ar Noteikumu 12.punktu Regulators izvērtē un apstiprina plānu vai pieņem 
lēmumu par tā noraidīšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

6. Atbilstoši Noteikumu 8.punktam Regulators trīs darba dienu laikā no Plāna saņemšanas 
dienas publicēja Plānu savā tīmekļvietnē kopā ar paziņojumu par uzklausīšanas 
sanāksmes rīkošanu1. 2022.gada 14.septembrī notika uzklausīšanas sanāksme par Plānu, 
kurā piedalījās elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāji, kas uzklausīšanas sanāksmes 
laikā izteica savu viedokli par Plānu. Uzklausīšanas sanāksmes un Plāna izvērtēšanas 
laikā netika saņemti esošo un iespējamo sadales sistēmas lietotāju priekšlikumi par 
Plānu.  

7. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam AS “Sadales tīkls” iesniedza aprēķinu par ietekmi, 
kādu uz sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem radīs kapitālieguldījumi sadales 
infrastruktūrā nākamajos divos gados un nākamajos 10 gados. AS “Sadales tīkls” norāda, 
ka Plānā paredzēto kapitālieguldījumu projektu realizācijas aplēstā ietekme uz 
elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem turpmākajos 10 gados (2023.–
2032.gads) aprēķināta 8% apmērā. 

8. Ar 2022.gada 28.septembra vēstuli Nr.1-2.42/2815 Regulators pieprasīja no AS “Sadales 
tīkls” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro 
daļu pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem 
mēnešiem no AS “Sadales tīkls” 2022.gada 29.augusta iesnieguma Nr.30VD00-19/1923 
saņemšanas dienas, tātad līdz 2022.gada 29.decembrim. Regulatora pieprasīto 
informāciju un Plāna izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju Regulators saņēma 
ar AS “Sadales tīkls” 2022.gada 17.oktobra iesniegumu Nr.30VD00-19/2207.  

9. Saistībā ar augstajām elektroenerģijas cenām, kas vērojamas kopš 2021.gada septembra, 
un Krievijas sāktā kara Ukrainā izraisītajiem dabasgāzes apgādes ierobežojumiem, 
Latvija kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm veido tādu vidi enerģētikā, kas 
samazina šo faktoru ietekmi uz mājsaimniecībām un rūpniecisko sektoru. Plānotās 
darbības minēto faktoru ietekmes samazināšanai ir īstermiņa, pašlaik attiecinātas uz 
2023.gadu, līdz brīdim, kad notiks elektroenerģijas cenu stabilizēšanās un dabasgāzes 
apgādē tiks panākts pietiekams drošības līmenis. 

10. AS “Sadales tīkls” pilnvarotais pārstāvis atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu un 
sniedza papildu skaidrojumus par 2023.gada kapitālieguldījumu projektiem. 

 
Regulators secina  

 
1. AS “Sadales tīkls” Plāns ir sagatavots un iesniegts atbilstoši Noteikumu 2.–7.punktam.  
2. Regulators 2022.gada 31.janvārī saņēma AS “Sadales tīkls” 2022.gada 31.janvāra 

iesniegumu Nr.30VD00-19/25, ar kuru informē Regulatoru, ka AS “Sadales tīkls” ir 
izvērtējusi Regulatora 2021.gada 25.februārī saskaņotos AS “Sadales tīkls” attīstības 
mērķus sadales sistēmas attīstības 10 gadu plāna izstrādei un secinājusi, ka mērķi, rādītāji 

 
1 Publicēts Regulatora tīmekļvietnē: 
https://sprk.gov.lv/sites/default/files/tarifu_projektu_kopsavilkums/Att%C4%ABst%C4%ABbas%20pl%C4%8
1ns_2022_0.pdf  

https://sprk.gov.lv/sites/default/files/tarifu_projektu_kopsavilkums/Att%C4%ABst%C4%ABbas%20pl%C4%81ns_2022_0.pdf
https://sprk.gov.lv/sites/default/files/tarifu_projektu_kopsavilkums/Att%C4%ABst%C4%ABbas%20pl%C4%81ns_2022_0.pdf


 

3 

un kritēriji ir atbilstoši, un attiecībā uz 2022.gadā iesniedzamo attīstības plāna redakciju 
lūgums tos precizēt netiks sniegts. Attiecīgi plāna izstrādē AS “Sadales tīkls” izmantoja 
2021.gada 25.februārī saskaņotos AS “Sadales tīkls” attīstības mērķus sadales sistēmas 
operatora objektu attīstībai.  

3. Plānā ir noteikts AS “Sadales tīkls” sadales sistēmas attīstības virziens un nepieciešamie 
kapitālieguldījumi elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūrā un attīstības mērķi 
turpmākajiem 10 gadiem. 

4. Plāns ir sagatavots, ņemot vērā nozares standartos un elektroenerģijas nozarē noteiktās 
elektroenerģijas sistēmas drošuma un kvalitātes prasības. 

5. Plānā ir ietverta šāda informācija:  
5.1. esošās elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūra un tās tehniskais raksturojums 

(Plāna 4.–11.lpp. un Plāna 4.pielikums); 
5.2. novērtējums pa administratīvajām teritorijām saistībā ar elektroenerģijas sadales 

sistēmas lietotāju vajadzībām tuvākajos divos līdz piecos gados attiecībā uz jaunām 
ražošanas jaudām un jauniem slodzes punktiem, tostarp elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktiem (Plāna 14.–21.lpp. un Plāna 4.pielikums); 

5.3. novērtējums pa teritorijām saistībā ar pieprasījumreakcijas pakalpojumu, 
energoefektivitātes, enerģijas krātuvju vai citu tādu resursu izmantošanu, ko sadales 
sistēmas operators paredzējis izmantot kā alternatīvu sadales sistēmas paplašināšanai 
(Plāna 22.lpp.); 

5.4. mērķi, kas ir izvirzīti elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūras attīstībai 
periodā no diviem līdz 10 gadiem (Plāna 23.lpp.); 

5.5. pārskats par procesu, kādā tiek noteikts nepieciešamais kapitālieguldījumu apmērs 
sadales infrastruktūrā, ietverts nepieciešamo kapitālieguldījumu elektroenerģijas 
sadales sistēmas infrastruktūrā pamatojums ar skaidrojumu, kuri kapitālieguldījumi 
tiks veikti nākamajos divos gados un par kuriem kapitālieguldījumiem AS “Sadales 
tīkls” jau pieņēma lēmumu (Plāna 24.lpp.); 

5.6. apraksts par inovācijām un mērķa kapitālieguldījumu programmām, kuras 
AS “Sadales tīkls” īsteno, kā arī ietverta informācija par mērķa kapitālieguldījumu 
programmām, kuras AS “Sadales tīkls” plāno īstenot turpmākajos 10 gados, paredzot 
attiecīgu kapitālieguldījumu apmēru (Plāna 25.–30.lpp.); 

5.7. informācija par kapitālieguldījumiem elektroenerģijas sadales sistēmas 
infrastruktūrā, kurus plānots turpināt vai uzsākt īstenot turpmākajos divos gados 
(Plāna 2. un 3.pielikums). 

6. Regulators ir izvērtējis Plānu un secina, ka: 
6.1. Plānā ietvertie pasākumi ir vērsti uz sekmīgu Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto 

elektroenerģijas sadales sistēmas operatora pienākumu izpildi. Plānotie ieguldījumi 
elektroenerģijas sadales sistēmas objektos elektroenerģijas sadales sistēmas drošuma 
paaugstināšanai nodrošina, ka elektroenerģijas sadales sistēmas objekti tiek 
rekonstruēti vai nomainīti atbilstoši elektroenerģijas sadales sistēmas objektu 
prioritizācijas rangiem un kapitālieguldījumu projektu prioritizācijas rangiem, kas 
savstarpēji ļauj salīdzināt visus elektrotīkla objektus un kapitālieguldījumu 
projektus; 

6.2. AS “Sadales tīkls” iecere novirzīt lielāko izmaksu apmēru no kopējām Plāna 
izmaksām elektrotīkla pārbūves un drošuma uzlabošanas projektu īstenošanai ir 
pamatota; 

6.3. AS “Sadales tīkls” iesniedza pamatotu aprēķinu par ietekmi, kādu uz sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifiem radīs kapitālieguldījumi sadales infrastruktūrā 
nākamajos divos gados (2023.–2024.gads) un nākamajos 10 gados (2023.–
2032.gads). Plānā paredzēto kapitālieguldījumu projektu realizācijas aplēstā ietekme 
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uz šā lēmuma pieņemšanas brīdī spēkā esošajiem sadales sistēmas pakalpojumu 
tarifiem turpmākajos divos gados veido 2%, savukārt turpmākajos 10 gados – 8%.  

6.4. Regulators, izvērtējot Plānā ietvertos pasākumus elektroenerģijas sadales sistēmas 
infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, nodrošinot AS “Sadales tīkls” 
Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto sadales sistēmas operatora pienākumu 
izpildi, secina, ka plānoto kapitālieguldījumu ietekme uz spēkā esošajiem sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifiem turpmākajos 10 gados nepārsniegs 1,5% gadā un 8% 
kopā visos 10 gados. AS “Sadales tīkls” ar 2022.gada 3.novembra iesniegumu 
Nr.30VD00-K46/27 ir iesniegusi Regulatoram izvērtēšanai elektroenerģijas sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifu projektu nākamajam regulatīvajam periodam, kura 
spēkā stāšanās plānota 2023.gada trešajā ceturksnī. Regulators secina, ka plānotie 
kapitālieguldījumi 2023.gadā un 2024.gadā neatstās tiešu ietekmi uz sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifiem nākamajā regulatīvajā periodā, bet ietekme 
sagaidāma no aiznākamā regulatīvā perioda. 

7. Regulators secina, ka 2023.gadam plānotos kapitālieguldījumus sadales infrastruktūrā 
var samazināt vismaz par 10%, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku kapitālieguldījumu 
izmaiņu ietekmi uz sadales sistēmas izmaksām nākamajos 2 līdz 4 gados, tā veicinot 
enerģijas cenu krīzes stabilizēšanu, bet neradot būtisku ietekmi uz sadales 
infrastruktūras attīstību. 

 
 Saskaņā ar Regulatora 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.1/5 “Noteikumi par 
elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu” 12.punktu, pamatojoties uz Elektroenerģijas 
tirgus likuma 19.1pantu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1. un 5.pantu, 
6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu un otro daļu, 25.panta pirmo daļu, kā arī 
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 65.panta trešo daļu, 
 

padome nolemj: 
 

1. apstiprināt AS “Sadales tīkls” izstrādāto elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības 
plānu laika periodam no 2023.gada līdz 2032.gadam (pielikumā); 

2. lai samazinātu kapitālieguldījumu ietekmi uz elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifiem nākamajos regulatīvajos periodos, uzdot AS “Sadales tīkls” 
izvērtēt iespēju samazināt no saviem līdzekļiem finansēto kapitālieguldījumu 
apjomu 2023.gadam vismaz par 10% un iesniegt Regulatoram veikto izvērtējumu 
kopā ar 2023.gadā izstrādāto sadales sistēmas attīstības plānu. 

 
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
  
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 
administratīvo aktu. 

Priekšsēdētāja A. Ozola 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


