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Vadības ziņojums 
 
 
Darbības veids 
 
Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” (turpmāk tekstā – AS „Sadales tīkls” vai Sabiedrība) sniedz 
elektroenerģijas sadales pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā aptuveni 900 tūkstošiem lietotāju 
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – SPRK) apstiprinātiem 
tarifiem. AS „Sadales tīkls” ir lielākais sadales sistēmas operators Latvijā. AS „Sadales tīkls” Latvijas 
Republikas Komercreģistrā ir reģistrēta 2006. gada 18. septembrī. AS „Sadales tīkls” 100% kapitāla daļu 
īpašnieks ir AS „Latvenergo”. 
 
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegto licenci Nr. E13017 AS „Sadales 
tīkls” sadales pakalpojuma sniegšanu uzsāka ar 2007. gada 1. jūliju. Sabiedrības pienākums ir garantēt 
vienlīdzīgus elektroenerģijas sadales sistēmas lietošanas nosacījumus visiem elektroenerģijas sadales 
lietotājiem, ievērojot izsniegtās licences, „Elektroenerģijas tirgus likuma”, „Enerģētikas likuma” un „Tīkla 
kodeksa” prasības un nosacījumus. 
 
2011. gada 1. oktobrī AS „Sadales tīkls” pamatkapitālā ar saimnieciskā darbības veida nodošanu tika 
ieguldīti iepriekš AS „Latvenergo” īpašumā esošie sadales sistēmas aktīvi (izņemot nekustamo īpašumu) 
un ar tiem saistītās saistības kā vienots kopums. Sabiedrības pamatkapitāla palielinājums ir reģistrēts 
Latvijas Republikas Komercreģistrā 2011. gada 3. oktobrī. Līdz sadales sistēmas aktīvu ieguldīšanai AS 
„Sadales tīkls”, saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie sadales sistēmas aktīvi tika iznomāti no 
AS „Latvenergo”. AS „Sadales tīkls” turpina no AS „Latvenergo” nomāt ar sadales sistēmas aktīviem 
saistīto nekustamo īpašumu. 
 
Elektroenerģijas sadales tīkls nodrošina elektroenerģijas plūsmu no elektroenerģijas pārvades tīkla (330 
kV un 110 kV) un no sadales tīklam pieslēgtajiem elektroenerģijas ražotājiem līdz elektroenerģijas 
patērētājiem, kas ir pieslēgti zemsprieguma (0.4 kV) un vidsprieguma (6 – 20 kV) elektrolīnijām. 2012. 
gada beigās kopējais zemsprieguma un vidsprieguma elektrolīniju garums ir 94 701 km, sadales tīkla 
transformatoru skaits – 28 966, savukārt transformatoru apakšstaciju skaits – 26 034 (kopējā uzstādītā 
jauda – 5 751 MVA). 
 
 
Darbības rezultāti 
 
Sabiedrība pārskata gadu beigusi ar LVL 553 294 peļņu. Salīdzinājumā ar 2011. gada zaudējumiem  
LVL 13 476 754 apmērā Sabiedrības darbības rezultāts ir uzlabojies par LVL 14 030 048. Peļņas 
pieaugums ir saistīts gan ar sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumu pieaugumu, gan ar sadales 
sistēmas aktīvu ieguldīšanu AS „Sadales tīkls” pamatkapitālā 2011. gada 1. oktobrī. Savukārt negatīvi 
rezultātus ietekmēja pārvades pakalpojuma un darbības izmaksu pieaugums. 
 
2012. gadā Sabiedrības kopējie ieņēmumi ir LVL 210 927 265, kas, salīdzinot ar 2011. gada 
ieņēmumiem, ir samazinājušies par 0,6%. Ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar sadales sistēmas aktīvu 
ieguldīšanu AS „Sadales tīkls” pamatkapitālā, kā rezultātā AS „Sadales tīkls” ieņēmumos neatspoguļojas 
ieņēmumi no  sadales sistēmas aktīvu izbūves AS „Latvenergo”. 
 
Ieņēmumi no sadales sistēmas pakalpojumiem 2012. gadā ir LVL 194 498 301, kas, salīdzinot ar 2011. 
gada ieņēmumiem, ir pieauguši par 8%. Ieņēmumu pieaugums ir saistīts gan ar sadalītās elektroenerģijas 
apjoma pieaugumu, gan ar elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma tarifu izmaiņām ar 2011. gada 
1. aprīli. 
 
2012. gadā sadalītās elektroenerģijas apjoms sasniedza 6 468 GWh un, salīdzinot ar 2011. gadu, tās 
apjoms ir pieaudzis par 269 GWh, kas ir par 4,3% vairāk. Sadalītās elektroenerģijas apjoms ir pieaudzis 
visās patēriņa grupās: rūpniecības segmentā par 11,0%, lauksaimniecības uzņēmumu segmentā par 
8,2%, nerūpniecisko lietotāju segmentā (budžeta iestādes, skolas, slimnīcas, u.c. lietotāji) par 4,1%, 
tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu segmentā par 1,2%, iedzīvotāju segmentā par 0,4% 
un pārējiem lietotājiem (pilsētas elektrotransports, dzelzceļš) pieaugums par 0,7%. 
 
2012. gadā sadales zudumu īpatsvars no sadalītās elektroenerģijas apjoma ir samazinājies no 6,4% līdz 
5,9%, kas ir līdz šim zemākais zudumu līmenis. Kopējie sadales zudumi 2012. gadā ir 432 GWh (2011. 
gadā – 447 GWh). 
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Sabiedrība 2012. gadā turpināja pilnveidoties, strādājot gan pie iekšējo procesu uzlabojumiem, gan pie 
saimnieciskajā darbībā iesaistīto resursu efektivitātes paaugstināšanas, gan mērķtiecīgi veicot  
kapitālieguldījumus sadales sistēmas tīklu aktīvos, tādējādi nodrošinot drošu un kvalitatīvu sadales 
pakalpojuma sniegšanu klientiem. 
 
2012. gadā elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam sastādīja 636 minūtes, 
2011. gadā – 945 minūtes. Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu rādītājs iedalās plānotajos un 
neplānotajos rādītājos. Plānotais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums 2012. gadā ir 265 
minūtes (2011. gadā – 236 minūtes), ko galvenokārt ietekmē sadales tīkla uzturēšanas un atjaunošanas 
darbi. Savukārt, elektroenerģijas piegādes neplānotais pārtraukuma ilgums vienam lietotājam 2012. gadā 
sastādīja 371 minūtes (2011. gadā – 709 minūtes), ko ietekmē nelabvēlīgie dabas apstākļi (vētras, 
snieglauzes, plūdi) un trešo personu radīti bojājumi un zādzības. 
 
Lai mazinātu elektrolīniju elementu bojājumu skaitu, bojājumu novēršanas un lokalizēšanas laiku, 
neplāna atslēgumu izsaukto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu ilgumu klientiem, Sabiedrībā tiek 
realizētas kapitālieguldījumu programmas – automatizācijas programma un kabeļu programma. 
Automatizācijas programmas ietvaros tiek realizēta attālināti vadāmu jaudas slēdžu izbūve un bojājumu 
vietas uzrādītāju izbūve. Kabeļu programmas ietvaros mežainās teritorijās tiek nomainītas vidējā 
sprieguma gaisvadu līnijas pret kabeļu līnijām. 
 
Sadales sistēmas aktīvu izbūvē, atjaunošanā, uzlabošanā un rekonstrukcijā 2012. gadā kopumā ir 
ieguldīti LVL 61 293 185, kas, salīdzinot ar 2011. gadu, ir par LVL 15 490 459 jeb 34% vairāk. 
 
Elektrolīniju un transformatoru punktu izbūvē un rekonstrukcijā, kā arī investīciju projektos sprieguma 
novirzes samazināšanai 2012. gadā ieguldīti LVL 34 811 195. Par šiem līdzekļiem 2012. gadā ir 
atjaunotas 361 km vidsprieguma līnijas, 916 km zemsprieguma līnijas, veikta rekonstrukcija 388 
transformatoru apakšstacijās. Kapitālieguldījumu projektos, gaisvadu līniju pārbūvei kabeļu līnijās 
izbūvētas 144 km vidsprieguma kabeļu līnijas. 
 
Uzlabota standartam atbilstoša sprieguma kvalitāte uz sistēmas operatora un klientu elektroietaišu 
piederības robežas 3 048 klientiem (2011. gadā – 2 640). Lai palielinātu jaudu esošiem elektroenerģijas 
lietotājiem un izbūvētu jaunus sadales elektriskos tīklus lietotāju elektroietaišu pieslēgumiem, 
kapitālieguldījumi pieslēgumu maksas objektos 2012. gadā sastāda LVL 15 990 237. 2012. gadā kopējais 
izbūvēto pieslēgumu skaits sastādīja 6 944, pieslēgtās jaudas palielinājās par 182 MVA (2011. gadā – 
133 MVA). 
 
2012. gadā esošo apakšstaciju vidsprieguma slēgiekārtu modernizācijā ieguldīti LVL 4 482 068. 
Kapitālieguldījumi veikti a/st. „Lode”, „Alūksne”, „Lauma”, „Daugavpils B”, „Lielvārde”,  FP – 3 Rīgā, FP – 
42 Rīgā. Turpinās rekonstrukcija a/st. „Iļģuciems”, „Šķirotava”, „Imanta”, „Gajoks”. Pabeigta dzēšspoļu 
uzstādīšana a/st. „Ludza”, „Ķegums”, „Stelpe”, „Kandava”, „Dundaga”, „Jēkabpils”, „Viļaka”. Uzsākta 
dzēšspoļu uzstādīšana a/st. „Daugavpils”, „Dagda”, „Preiļi”, „Ventspils”, „Kuldīga”. 
 
Lai nodrošinātu jauno pieslēgumu pieprasījumu realizāciju, sadarbībā ar AS „Augstsprieguma tīkls” 2012. 
gadā veikti kapitālieguldījumi LVL 2 395 476 apjomā esošo apakšstaciju transformatoru jaudu 
palielināšanai un jaunu apakšstaciju izbūvei apakšstacijās „Skulte”, „Dzintari”, „Ķekava”, „Ropaži”, 
„Bolderāja I”, „Tēraudlietuve”, „Madona”. 
 
Sabiedrība turpina darbu gan pie sadales pakalpojuma kvalitātes un tehnisko rādītāju (atslēgumu 
biežums, sprieguma kvalitātes rādītāji, elektrolīniju tehniskais stāvoklis u.c.) mērķtiecīgas uzlabošanas, 
gan pie sadales sistēmas lietotāju apkalpošanas servisa kvalitātes pilnveidošanas. 
 
Klientu apkalpošanas jomā pilnveidots pieslēgumu realizēšanas process, kura rezultātā 2012. gadā 
pieslēgumu noteikumu izsniegšanas vidējais dienu skaits bija 12 dienas. 
 
Lai klientus veicinātu efektīvāk izmantot pieprasīto jaudu, uzņēmums piedāvājis klientiem iespēju atgūt 
pieslēguma izveidē ieguldītos līdzekļus. 2012. gadā efektīvas slodzes izmantošanas kārtība piemērota 
164 objektiem, lietotājiem piemērots sadales sistēmas pakalpojumu diferencētais tarifs ar koeficientu 0,5, 
savukārt 7 lietotāji jau ir atguvuši pieslēguma izbūvē ieguldītos līdzekļus. 
  
























































