
Paredzētās darbības „330 kV elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā” sabiedriskās 

apspriedes rezultātu 

 

PROTOKOLS 

 

Beverīnas un Valkas novadi 

 

Beverīnas un Valkas novadu pašvaldības un iedzīvotāji par sabiedrisko apspriešanu tika informēti individuāli, kā arī ievietojot šo informāciju AS 

“Augstsprieguma tīkls” mājaslapā (https://www.ast.lv/lv/events/ast-aicina-izteikt-viedokli-par-330-kv-liniju-no-valmieras-uz-igauniju-

parbuvem). 

 

Dalībnieki sniedza savus priekšlikumus pa telefonu vai e-pastu. Jautājumus un priekšlikumus saņēma, apkopoja un sniedza atbildes AS 

"Augstsprieguma tīkls" starptautisko attīstības projektu dienesta vadītājs Antons Kutjuns. 

 

DALĪBNIEKU JAUTĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

 

Datums 

Saziņas veids 

Juridiskā/Fiziskā 

persona 

Jautājums/priekšlikums AST atbilde (komentārs) 

02/06/2020 

Telefona zvans 

VAS "Latvijas Valsts 

ceļi" 

Valmieras reģionā jau tiek būvēta jauna 

līnija, vai tas ir tas pats projekts? 

Kas tieši tiks darīts paredzētās darbības 

ietvaros? 

Vai AST plāno izsniegt tehniskos 

noteikumus LVC? 

Līnija, kas ir minēta no Jūsu puses, ir jaunbūvētājs 

Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla 

starpsavienojums, ko plānots nodot ekspluatācijā 2021. 

gadā. Šīs abas līnijas tiek pārbūvētas citas darbības 

ietvaros. 

Paredzētās darbības ietvaros AST pārbūvēs esošās 

elektrolīnijas, esošā līniju koridora ietvaros, izbūvējot 

jaunus balstus un lielāka šķērsgriezuma vadus. 

Attiecībā uz tehniskiem noteikumiem nepieciešamības 

gadījumā AST izsniegs tehniskos noteikumus iesaistītai 

organizācijai. 

 

https://www.ast.lv/lv/events/ast-aicina-izteikt-viedokli-par-330-kv-liniju-no-valmieras-uz-igauniju-parbuvem
https://www.ast.lv/lv/events/ast-aicina-izteikt-viedokli-par-330-kv-liniju-no-valmieras-uz-igauniju-parbuvem


05/05/2020 

e-pasts 

AS "Latvijas Valsts 

meži" 

Informācijas pieprasījums par trases 

izvietojumu: shp faili 

Pieprasītā informācija nosūtīta 05/06/2020 15:43 

(N.Priede@lvm.lv).  

 

08/05/2020 

Telefona zvans 

AS "Latvijas Valsts 

meži" 

LVM viedokļa sagatavošanai ir 

nepieciešama informācija par cik 

paplašināsies trase un aizsargjosla 

minēto aktivitāšu darbības rezultātā lai 

aprēķinātu izcirsto koku apjomu. 

 

Paredzēts, ka līniju trase un to aizsargjoslas netiks 

paplašinātas. Atkarībā no projektēšanas laikā izvelētiem 

balstiem, ir iespējams, ka aizsargjosla var pat samazināties. 

Jaunu koku ciršana netiek plānota. 

 

09/06/2020 

Telefona zvans 

Zemes īpašnieks Nekādā gadījumā negribam traucēt 

būvniecībai, bet esošā 330 kV 

elektropārvades līnija iet blakus esošam 

nekustāmam īpašumam. Vai netiek 

plānots paplašināt līnijas aizsargjoslu 

platumu?  

Elektrolīniju pārbūves rezultātā aizsargjoslu netiek plānots 

paplašināt. Elektrolīnijas projekta sagatavošanas procesā 

līnijas trases un aizsargjoslas tiks precizētas atkarībā no 

izvēlētiem līniju balstiem. Lai saprastu Jūsu situāciju ar 

esošo īpašumu, nepieciešams to izvērtēt projektēšanas 

laikā. Lūdzu kontaktēties ar AST atbildīgo projektu 

vadītāju. 

 

11/06/2020 

e-parakstītā 

vēstule 

 

Zemes īpašnieks 

Henning Rainer Jensen 

SIA “Zementa” 

"Vecložas", Brenguļu 

pag., Beverīnas nov., 

LV-4245 

1. Vai un kā tiks mainīts aizsargjoslu 

platums ap pārvades līnijām salīdzinot 

ar pašreizējo situāciju? Vai jauno 

pārvades līniju izbūves rezultātā var 

nākties izcirst kokus, kuri atrodas 

Īpašumā esošo ēku tuvumā?  

2. Vai jauno pārvades līniju 

plānošanas un izbūves gaitā būtu 

iespējama to atvirzīšana tālāk no 

Īpašumā (un arī no kaimiņu īpašuma 

“Jaunložas”) ietilpstošajām ēkām? 

Galvenokārt tas attiecas uz to gaisvadu 

19/06/2020 AST nosūtīja atbildes vēstuli Nr. 

2.5/2020/2368 ar sekojošām atbildēm: 

1. Tā kā līnijas asi projekta īstenošanas rezultātā mainīt 

nav plānots, aizsargjoslas aizņemtā platība, kā arī līnijas 

trase nemainās un kokus, kuri atrodas īpašumā esošo 

māju tuvumā netiek plānots izcirst. 

2. Projekts paredz līnijas pārbūvi, nemainot tās asi. Pretējā 

gadījumā mainītos līnijas izvietojums ne tikai Jums 

piederošajā zemesgabalā, bet arī blakus esošajos 

zemesgabalos attiecīgi izmainot arī šo zemesgabalu 

apgrūtinājumu platību. Papildus jāatzīmē, ka līnijas 

novietojuma maiņu neparedz arī ar Valsts vides 
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līniju, kura atrodas tuvāk dzīvojamajai 

ēkai.  

3. Ar kādiem kompensācijas 

apmēriem var rēķināties īpašuma 

īpašnieks saistībā ar veiktajiem 

elektropārvades līnijas izbūves 

darbiem? 

dienesta veiktais sākotnējā ietekmes uz vidi 

novērtējums. 

Atbilstoši Aizsargjoslu likumam AST ir pienākums 

vienojoties ar zemes īpašniekiem, segt visas izmaksas, 

kas saistītas ar pašu būvdarbu izpildes rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem (piemēram, sējumu 

izbraukāšana u.c.), tajā skaitā veikt visu sabojāto 

infrastruktūru atjaunošanu vai šai infrastruktūrai radīto 

zaudējumu atlīdzināšanu. Šo izdevumu apjomu mēs 

varēsim noteikt tikai pēc būvprojekta izstrādāšanas un 

darbu izpildes projekta izstrādāšanas, t.i., piebraucamo 

ceļu izbūves vietām saskaņošanas ar zemes īpašniekiem 

u.t.t. Attiecībā uz kompensāciju par īpašuma 

apgrūtināšanu – šī kompensācija tiek maksāta par 

apgrūtinājuma platības palielināšanos. Tā kā līnijas ass 

netiek mainīta, tad nav arī plānots, ka varētu mainīties 

apgrūtināmā platība (īpašumu apgrūtina jau esošā 

līnija). Gadījumā, ja tā mainīsies, tad īpašniekam 

pienākas kompensācija, ko aprēķina saskaņā ar 

Ministru Kabineta noteikumiem Nr.603 – vispārīgi: par 

zemes platībām, ko var turpināt izmantot atbilstoši to 

izmantošanas mērķim (piemēram, lauksaimniecībai) 

20% no kadastrālās vērtības, savukārt, par platībām, ko 

nevar izmantot atbilstoši to izmantošanas mērķim 

(piemēram, balstu vietas) – 1,42 EUR/m2. 

 

29/06/2020 

Telefona zvans 

Zemes īpašnieks 

Kaspars Sologers 

Beverīnas novads, 

Trikātas pagasts 

Nekādu iebildumu pret līniju pārbūvi 

man nav, bet gribētos, lai tas viss 

notiktu pēc iespējas ātrāk, lai zinātu, ka 

tas ir izdarīts. Ir arī daži jautājumi: 

Atbilde tiek sniegta telefoniski: 

1) Elektrolīniju pārbūves rezultātā aizsargjoslu netiek 

plānots paplašināt. Elektrolīnijas projekta sagatavošanas 



1) Vai mainīsies (paplašināsies) 

aizsargjosla? 

2) Būvnieks noteikti izmantos smago 

tehniku un sabojās zemi zem līnijas, vai 

to pēc tam sakārtos? 

3) Kā Jums notiek informācijas 

saņemšanas procedūra? Vai Jūs kaut 

kur fiksējat saņemto informāciju, kaut-

kam pēc tam to sūtat? 

procesā līnijas trases un aizsargjoslas tiks precizētas 

atkarībā no izvēlētiem līniju balstiem. 

2) AST ir pienākums pēc būvdarbu pabeigšanas īpašumā  

veikt būvdarbu zonas sakopšanu, atbilstoši tādam 

stāvoklim, kāds tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas. AST 

nolīgtajam būvdarbu veicējam būs pienākums veikt 

būvdarbu zonas sakopšanu un segt visus izdevumus, kas 

saistīti ar elektropārvades līnijas pārbūves darbu izpildi un 

to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. 

3) Jā. Visi jautājumi un ieteikumi pēc telefona zvaniem, e-

pastiem un reģistrētām vēstulēm tiek fiksēti protokolā, un 

uz visiem jautājumiem tiek atbildēts telefoniski, vai e-pastā 

ar skaidrojumiem. Sabiedrisko apspriešanu protokols tiks 

publicēts AST tīmekļa vietnē, kā arī tiks iesniegts Latvijas 

kompetentām iestādēm informācijas apkopošanai un 

lēmuma pieņemšanai. 

 

09/07/2020 

e-pasts 

 

Guntis Miglavs, mātes 

Māras Miglavas vārdā 

Kādā mērā tiks ietekmēts mūsu 

nekustāmais īpašums augstsprieguma 

tīklu pārbūves ietvaros? 

16/07/2020 nosūtīta e-pasta atbilde: 

Informējam, ka elektropārvades līniju pārbūves procesā 

netiek plānots mainīt ne līnijas asi, ne aizsargjoslu, 

vienīgais, kas var mainīties ir balstu vietas, jo var gadīties, 

ka līniju balsti var būt uzstādīti citās vietās nekā tagad, bet 

to mēs varēsim redzēt tikai pēc detalizēta plānojuma.  

Mārai Miglavai piederošā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 9488 010 0026 atrodas 330kV gaisvadu 

elektrolīnijas aizsargjoslā (sk. attēlu zemāk), elektrolīnija 

to nešķērso, aizsargjoslas robeža meža zemē nosakāma 40 

metru attālumā no elektrolīnijas ass līnijas. 

Kā jau rakstīju iepriekš, izmaiņas pret zemesgabalu nav 

paredzētas, jo aizsargjoslas platību zemes vienībā nav 



paredzēts palielināt, iespējamās izmaiņas līnijas trasē 

attiecībā uz balstiem būs zināmas pēc elektrolīnijas 

pārbūves projekta sagatavošanas. 

 

15/07/2020 

Telefona zvans 

Valkas novada 

pašvaldības 

izpilddirektors 

Ir saņemta AST vēstule par Valmiera-

Tartu un Valmiera-Tsirguliina līniju 

pārbūvi. Kādu rīcību Jūs sagaidāt no 

pašvaldības un vai mums no 

pašvaldības puses jāinformē 

pašvaldības iedzīvotāji? 

Vēstulei ir informatīvs raksturs, lai informētu pašvaldību, 

par paredzētās darbības īstenošanu pašvaldības teritorijā. 

Katrs zemes īpašnieks, kura īpašumu šķērsos minētas 

elektrolīnijas tiek informēts individuāli, ar Pilsonības un 

Migrācijas lietu pārvaldes starpniecību, nosūtot ierakstītu 

vēstuli uz katra īpašnieka deklarēto adresi. 

 

16/07/2020 

Telefona zvans 

Zemes īpašnieks, zemes 

īpašums "Rugumi 2" 

Caur zemes īpašumu "Rugumi 2", 

kadastra Nr.96620030038 iet divas 

elektropārvades līnijas. Izlasot AST 

bukletu, man nav īsti skaidrs uz kādu no 

līnijām attieksies jūsu pārbūves 

iniciatīva. Lūdzu e-pasta paskaidrot uz 

kādu no līnijām ir attiecināta iniciatīva? 

Atbilde ir nosūtīta uz e-pastu staks@apollo.lv, 20.07.2020, 

plkst. 13:18. 

Atbilde: 

Atsaucoties uz mūsu piektdienas telefonsarunu, esam 

noskaidrojuši situāciju ar Jūsu zemes vienību. Kā jau 

minējām savā bukletā, AST pārbūvēs 330kV līnijas, bet 

Jūsu gadījumā 330kV līnija tieši nešķērso jūsu zemes 

gabalu, bet atrodas aizsargjoslā, bet zemes gabalu ar 

kadastra Nr. 96620030038 šķērso 110kV līnija, ko nav 

plānots pārbūvēt.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96620030038 

atrodas 330kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā, šī 

pārbūvējamā elektrolīnija šo zemes gabalu nešķērso, 

aizsargjoslas robeža meža zemē nosakāma 40 metru 

attālumā no elektrolīnijas ass līnijas un aizsargjoslas 

platību zemes vienībā nav paredzēts palielināt. Bet ir 

iespējamas izmaiņas trasē (tas vairāk attiecas uz plānoto 
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līniju balstu izvietojumu), kas būs zināmas pēc 

elektrolīnijas pārbūves projekta sagatavošanas. 

Kā jau minēju iepriekš, 110kV gaisvadu elektrolīniju, kura 

šķērso šo zemesgabalu dienvidu daļā, pārbūvēt nav 

paredzēts. 

 

20/07/2020 

Telefona zvans 

Zemes īpašnieks,  

Trikātas pagasts, zemes 

īpašums "Kārkliņi" 

1) Vai es varēšu izmantot savu zemes 

gabalu tieši līnijas pārbūves laikā un 

novākt labības ražu no sava zemes 

īpašuma. 

2) Vai ir paredzēti papildus 

apgrūtinājumi zemes īpašumam. 

1) Zemes īpašums būvdarbu laikā var tikt izmantots labības 

audzēšanai un novākšanai. Būvdarbu veicējs pirms 

būvdarbu uzsākšanas Jūs informēs par plānoto būvdarbu 

veikšanas laiku. Būvdarbu veicējs pēc iespējas būvdarbus 

plānos laikā, kas neietekmē ražas audzēšanu un novākšanu, 

bet gadījumā, ja tas nebūs iespējams, tad būvdarbu 

veicējam būs pienākums, vienojoties ar zemes īpašnieku 

segt visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi un to 

rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā atlīdzības 

par neiegūto ražu no būvdarbu laikā skartajām 

lauksaimniecībā izmantojamām platībām.  

2) Ja zemes gabalā nav paredzēta jauno elektrolīniju balstu 

uzstādīšana, papildus apgrūtinājumi zemes īpašumiem nav 

paredzēti. 

 

20/07/2020 

Telefona zvans 

Zemes īpašnieks,  

Trikātas pagasts, zemes 

īpašums "Vecvēģēri" 

Vai pārbūvēs rezultātā tiks mainīti 

līniju trases un aizsargjoslas parametri 

un vai mainīsies katras līnijas trase. 

Elektropārvades līniju pārbūves rezultātā līniju trases 

netiek plānots mainīt un katra līnija tiks pārbūvēta esošās 

trases robežās, līdz ar to ne līnijas trase, ne aizsargjosla 

netiks palielināta. 

 

21/07/2020 

e-pasts 

Didzis Broks, 

Valkas pagasts, 

Lūdzu paskaidrot kādā veidā AST 

iecere ietekmēs manu īpašumu 

Lielkājas, kadastra Nr. 94880100003, 

Atbilde ir nosūtīta uz e-pastu didzis.broks@gmail.com, 

29/07/2020, plkst. 10:17: 

mailto:didzis.broks@gmail.com


Zemes īpašums 

"Lielkājas" 

kā arī vai plānota pārbūve esošajam cita 

sprieguma līnijas atzaram? 
• Atsaucoties uz mūsu telefonsarunu un Jūsu e-pastu, 

informējam, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

94880100003 atrodas 330kV gaisvadu elektrolīniju  

aizsargjoslā. Pārbūvējamās elektrolīnijas to nešķērso, 

aizsargjoslas robeža meža zemē nosakāma 40 metru 

attālumā no elektrolīnijas ass līnijas, aizsargjoslas 

platību zemes vienībā nav paredzēts palielināt. 

Iespējamās izmaiņas būs zināmas pēc elektrolīnijas 

pārbūves projekta sagatavošanas, kas vairāk attieksies 

uz iespējamo elektrolīniju balstu vietu izmaiņām, ja tādi 

būs, bet vēlreiz varam pateikt, ka elektropārvades līnijas 

plānojam pārbūvēt esošās aizsargjoslas ietvaros, bez tās 

paplašināšanas.  

• Attiecībā uz "atzara" gaisvadu elektrolīniju, kas šķērso 

Jūsu zemesgabalu, to pārbūvēt nav paredzēts. 
 

23/07/2020 

e-pasts 

Ināra Lapsa, 

Brenguļu pagasts, 

Beverīnas novads, 

Zemes īpašums "Zāģeri" 

1) Neskatoties uz Jūsu bukletā 

minētajiem ieguvumiem, manuprāt 

ir noklusētas un ignorētas atsevišķu 

ieinteresēto pušu, sevišķi skarto 

zemju platību īpašnieku intereses 

attiecībā uz nevienlīdzīgu attieksmi 

projekta ieguvumu izmantošanā. 

2) Saglabājoties esošajiem 

apgrūtinājumiem, netiek paredzēts 

likumdošanā virzīt un piedāvāt 

saistošo likumdošanas aktu 

izmaiņas, kas kompensētu skarto 

zemju īpašnieku aprobežojumu 

rezultātā radušos ekonomiskos 

Atbilde ir nosūtīta uz e-pastu nara.la@inbox.lv, 

30/07/2020, plkst. 10:32 ar sekojošiem paskaidrojumiem: 
1) AS "Augstsprieguma tīkls", pirms uzsākt projekta 

"330kV elektropārvades līniju „Valmiera – Tartu” un „Valmiera 

– Tsirguliina” pārbūve Latvijas teritorijā" īstenošanu, ir būtiski 

uzklausīt visus viedokļus, tieši tāpēc esam izrādījuši iniciatīvu 

un informējuši visus zemes īpašniekus un sabiedrību par mūsu 

ieceri. Pēc sabiedrības viedokļu noskaidrošanas, tiks veikts 

viedokļu apkopojums un lemts par izteikto priekšlikumu ietekmi 

uz atsevišķiem projekta risinājumiem. Tomēr, jau projekta 

plānošanas sākumā esam definējuši, ka tā īstenošanai ir jāatstāj 

pēc iespējas mazāka ietekme, t.i., lai zemes īpašniekiem netiktu 

pasliktināts esošais stāvoklis. AS "Augstsprieguma tīkls" arī 

vienmēr ir paudis vienlīdzīgu attieksmi pret energoapgādes 
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zaudējumus, kur ierobežojum 

platības atsevišķos gadījumos 

vienai saimniecībai sastāda lielu 

īpatnējo zemes platības daļu, 

piemēram, kad divas sadales 

līnijām iet paralēli, kā šajā projektā. 

3) Līdzšinējie aizsargjoslu 

paplašināšanas un kopšanas darbu 

piemēri parāda, ka mežu zemes 

īpašniekiem formāli tikuši paziņoti, 

taču  rezultātā izcirstā koksne nav 

ne novērtēta, ne uzrādīta un 

kompensācijas par nocirsto nav 

maksātas. 

4) Minētie Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 603 par 

kompensācijām ir 7 gadus veci un 

neatspoguļo sabiedrībā un 

ekonomikā notikušās izmaiņas, tie 

pamatā ir deklaratīvi, jo nekad nav 

tikuši iedarbināti un zemes 

īpašnieki līdz šim brīdim nekādas 

kompensācijas nav saņēmuši. 

5) Ministru kabineta noteikumos 

minētā iespēja griezties tiesā ir tikai 

lieka vispārējo tiesību atsauce, kas 

reālajā situācijā ir neadekvāta, 

ņemot vērā ietekmju samēru. 

6) Atsevišķs ir jautājums par EPL 

elektromagnētiskā lauka negatīvo 

objekta īstenošanā iesaistītajām pusēm, rīkojoties atbilstoši 

likuma normām.  

Attiecībā uz projekta skarto zemju īpašniekiem ir jāatzīmē, ka 

Latvijas likumdošana nosaka striktas procedūras jaunu 

energoapgādes objektu ierīkošanā vai esošo objektu pārbūvē, kā 

arī mehānismus, ar kuru palīdzību tiek kompensēti iesaistītajām 

pusēm uzliktie aprobežojumi saimnieciskajai darbībai, līdz ar to, 

šāda valsts mēroga projekta ieguvumi ir skatāmi Latvijas 

tautsaimniecības kopumā kontekstā. Īstenojot šo projektu, 

sabiedrība gūs priekšrocības, kas noteiktas, vērtējot visas 

sabiedrības izmaksas un ieguvumus.      

 

2) Norādām, ka saskaņā ar "Enerģētikas likuma" 19.panta 

(12) daļu energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura 

sava objekta pārbūvi vai atjaunošanu, savlaicīgi par to 

informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas 

vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24.pantu, ja pārbūves 

rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai 

aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība. 

Attiecīgi, AS "Augstsprieguma tīkls", īstenojot esošo 330kV 

līniju pārbūves projektu, izmaksās zemes īpašniekam vienreizēju 

kompensāciju gadījumā, ja pārbūves rezultātā palielināsies 

līnijas aizsargjoslas aizņemtā platība konkrētajā zemesgabalā. 

Detalizēta kompensācijas aprēķināšanas kārtība noteikta 2006. 

gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 603 "Kārtība, 

kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes 

objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes 

īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu" (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.603).  

Jāatzīmē, ka gadījumos, kad zemi šķērso elektrolīnija un zemes 

vienības apgrūtinājums ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā, apgrūtinātajai 

https://likumi.lv/ta/id/49833#p24


ietekmi uz cilvēku veselību. Kaut 

krāsainajā reklāmas bukletā aspekts 

pieminēts, konkrētas mērāmas 

robežvērtības nav norādītas. Praksē 

uzturoties un atļautajās jomās 

darboties aizsargjoslas zonā nākas 

paciest elektriskās izlādes 

sprakšķēšanas troksni, kas ir 

elektromagnētiskā starojuma tikai 

mazākais ļaunums un ietekme uz 

dzīvo organismu šūnām, kas nav ne 

izpētīts, ne novērtēts. 

7) Savukārt bukletā minētais 

projektētās EPL sākotnējā 

novērtējuma uz vidi dokuments 

atbilstoši ES un Latvijas vides 

aizsardzības prasībām  

http://www.vpvb.gov.lv nav 

publiski atrodams. 

 

zemes platībai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par 

zemes kadastrālās vērtības noteikšanu samazinās kadastrālā 

vērtība un līdz ar to samazinās arī nekustamā īpašuma nodokļa 

apmērs. Samazināts nekustamā īpašuma nodokļa apmērs ir veids 

kā likumdevējs ir noteicis atvieglojumus zemes īpašniekam par 

aprobežojumiem viņa īpašumā. 

 

3) Minētā sakarā norādām, ka saskaņā ar Ministru 

Kabineta 2005.gada 5.decembra noteikumu Nr.982 

"Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 

metodika" 3.punktu: 

3. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vietās, kur 

elektrolīnija šķērso meža teritoriju, izveido un atbrīvo no kokiem 

un krūmiem elektrolīniju trases. 

3.1 Aizliegts audzēt kokus un krūmus elektrisko tīklu 

trasēs, kas atrodas uz meža zemes. 

3.2 Aizsargjoslā nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes 

īpašnieka vai tiesiskā valdītāja īpašums 

atbilstoši Civillikumā noteiktajam. 

 3.3 Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 15 dienu 

laikā pēc informēšanas par trases tīrīšanas darbu veikšanu nav 

paudis savu gribu rīkoties ar nocirstajiem krūmiem, elektrisko 

tīklu īpašnieks vai valdītājs ar tiem rīkojas pēc saviem ieskatiem 

(atstājot tos trasē vai sasmalcinot), uzturot trasi tādā stāvoklī, kas 

nodrošina elektrolīnijas drošu ekspluatāciju. 

Attiecīgi, par līnijas ekspluatācijas laikā līnijas trasē 

nocirstajiem kokiem un krūmiem atlīdzība netiek maksāta. AS 

"Augstsprieguma tīkls" rīcībā nav informācijas par Jūsu vēstulē 

minēto attiecībā uz aizsargjoslu kopšanas laikā izcirstās koksnes 

nelikumīgu apsaimniekošanu. Šādu darbību konstatēšanas 

gadījumā, AS "Augstsprieguma tīkls" rīkosies atbilstoši tiesību 

normās noteiktajām procedūrām.   

http://www.vpvb.gov.lv/lv
https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


Vēlamies norādīt, ka kompensācijas par nocirstajiem kokiem un 

krūmiem, atbilstoši MK noteikumos Nr.603 21.punktā 

noteiktajam, tiek maksātas saskaņā ar energoapgādes 

komersanta un zemes īpašnieka vienošanos tikai jaunu 

elektroapgādes objektu ierīkošanas vai esošo elektroapgādes 

objektu pārbūves gadījumā un tikai par tādu koku un krūmu 

nociršanu, kas aug ārpus meža zemes. Par koku ciršanu jaunu 

elektroapgādes objektu ierīkošanas vai esošo elektroapgādes 

objektu pārbūves gadījumā meža zemēs tiek maksāta 

kompensācija atbilstoši MK noteikumu Nr.603 7.punktā 

noteiktajiem principiem, turklāt, nocirstie koki paliek zemes 

īpašnieka īpašumā.  

 

4) Minētā sakarā vēlāmies informēt, ka Ministru Kabineta 

noteikumi Nr.603 ir piemēroti daudzos elektroapgādes 

projektos, kuru ietvaros paredzēta jauna līnijas būvniecība vai 

esošās līnijas pārbūve (piemēram, projekts "Kurzemes loks"). 

Jums piederošo īpašumu šķērsojošās elektrolīnijas ir būvētas vēl 

pagājušā gadsimta 60-tajos gados un to pārbūve līdz šodienai 

nav veikta. MK noteikumi Nr.603, kā arī Enerģētikas likums, 

savukārt, ietver tikai atlīdzības noteikšanu par jaunu 

elektroapgādes objektu būvniecību vai esošo objektu pārbūvi. 

Ievērojot minēto, MK noteikumos Nr. 603 noteiktā atlīdzības 

kārtība līdz šim nav tikusi piemērota attiecībā uz Jums 

piederošajam īpašumam piemērotajiem aprobežojumiem.  Kā 

jau norādījām iepriekš, īstenojot 330kV līniju pārbūves 

projektu, AS "Augstsprieguma tīkls" izmaksās zemes 

īpašniekam kompensāciju gadījumā, ja pārbūves rezultātā 

palielināsies elektrolīnijas aizsargjoslas aizņemtā platība 

konkrētajā zemesgabalā. 

 



5) Saskaņā ar Civilprocesa likuma 1 panta pirmo daļu 

katrai fiziskajai un juridiskajai personai) ir tiesības uz savu 

aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto 

interešu aizsardzību tiesā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 603 

22. punktu, ja energoapgādes komersants un zemes īpašnieks 

nevar vienoties par atlīdzības apmēru, minētās personas ir 

tiesīgas vērsties tiesā ar pieteikumu par atlīdzības apmēra 

noteikšanu. Ievērojot minēto, strīdus gadījumā Jums ir tiesības 

vērsties tiesā saistībā ar Atlīdzības apmēra noteikšanu un Jūsu 

prasības pieteikums tiks izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.  

 

6) Atvainojamies, ja projekta bukletā neatradāt visu Jūs 

interesējošo informāciju. Ar plašāku informāciju par 

elektromagnētiskā lauka robežvērtībām Jūs varat iepazīties AS 

"Augstsprieguma tīkls" tīmekļa vietnē: 

https://www.ast.lv/lv/content/elektromagnetiskais-lauks.  

 

7) AS "Augstsprieguma tīkls" nevar komentēt Vides 

pārraudzības valsts biroja informācijas publiskošanas 

procedūras, tomēr vēlamies informēt, ka mūsu tīmekļa vietnē 

Jūs varat iepazīties ar Valsts vides dienesta lēmumu par 

Ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu 

https://www.ast.lv/lv/transmission-network-projects/valmiera-

tartu-un-valmiera-tsirgulina-parbuve-latvijas-teritorija. Tai pat 

laikā, ņemot vērā Jūsu izrādīto interesi, nosūtam Jums 

informācijai arī pašu sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.  

 

Papildus AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka projekta "330kV 

elektropārvades līniju „Valmiera – Tartu” un „Valmiera – 

Tsirguliina” pārbūve Latvijas teritorijā" īstenošana, tai skaitā 

sabiedrības informēšana, kā arī ietekmes uz vidi procedūras 

https://www.ast.lv/lv/content/elektromagnetiskais-lauks
https://www.ast.lv/lv/transmission-network-projects/valmiera-tartu-un-valmiera-tsirgulina-parbuve-latvijas-teritorija
https://www.ast.lv/lv/transmission-network-projects/valmiera-tartu-un-valmiera-tsirgulina-parbuve-latvijas-teritorija


izpilde tiek veikta, ievērojot likuma normu prasības un 

energoapgādes komersantam piešķirtās tiesības, pienākumus. 

 

24/07/2020 

Telefona zvans 

Zemes īpašniece,  

Stimpari 

Mums zemes īpašumā būs iesēta labība, 

ko plānojām novākt. Vai to mēs 

varēsim izdarīt Jūsu līnijas pārbūves 

laikā un vai mēs varēsim novākt 

paredzēto labības ražu no sava zemes 

īpašuma un tā netiks sabojāta 

elektrolīniju pārbūves rezultātā. 

 

Zemes īpašums būvdarbu laikā var tikt izmantots labības 

audzēšanai un novākšanai. Būvdarbu veicējs pirms 

būvdarbu uzsākšanas Jūs informēs par plānoto būvdarbu 

veikšanas laiku. Būvdarbu veicējs pēc iespējas būvdarbus 

plānos laikā, kas neietekmē ražas audzēšanu un novākšanu, 

bet gadījumā, ja tas nebūs iespējams, tad būvdarbu 

veicējam būs pienākums vienojoties ar zemes īpašnieku 

segt visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi un to 

rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā atlīdzības 

par neiegūto ražu no būvdarbu laikā skartajām 

lauksaimniecībā izmantojamām platībām. 

 

 

 

Sabiedriskās apspriešanas kontaktpersona 

 

A. Kutjuns 

 


