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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Prognozējamo darbu izpildes secība 

1. Laika posmā no 2010 līdz 2013.gadam “Tirdzniecības parka „Riga Retail Park”, 
gruntsgabalu „Slēperi” un „Saliena” paredzētās attīstības elektroapgādes nodrošināšanai ir 
nepieciešams risinājums par pagaidu elektroapgādi. 

2. 2013.gadā “Tirdzniecības parka „Riga Retail Park”, gruntsgabalu „Slēperi” un 
„Saliena” paredzētās attīstības elektroapgādes nodrošināšanai ir jābūt izbūvētai 
330/110/20kV apakšstacijai “Saliena”. 

3. Laika posmā no 2013 līdz 2019.gadam “Tirdzniecības parka „Riga Retail Park”, 
gruntsgabalu „Slēperi” un „Saliena” elektroapgāde tiek nodrošināta no 330/110/20kV 
apakšstacijas “Saliena”. 

 

Elektroapgādes ārējie tīkli (ELT)                                   

330kV un 110kV kabeļu līnija: 
Detālplānojuma teritorijas ielu zonā ir paredzētas vietas diviem 330kV un diviem 

110kV kabeļiem. Perspektīvo 330kV kabeļu līniju skaitu, pievienojuma vietu, iespējamo 
guldīšanas trasi ir jāprecizē pēc visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanas no AS 
"Augstsprieguma tīkls" kā arī pārējām ieinteresētajām organizācijām. 
330/110/20kV apakšstacija "Saliena": 

“Tirdzniecības parka „Riga Retail Park”, gruntsgabalu „Slēperi” un „Saliena” 
paredzētās attīstības elektroapgādes nodrošināšanai ir nepieciešams izbūvēt  
330/110/20kV apakšstaciju “Saliena”. Perspektīvās 330/110/20kV apakšstacijas novietne ir 
jāprecizē pēc visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanas tālākās projektēšanas 
stadijās. Apakšstacijas izbūvei “Tirdzniecības parka „Riga Retail Park” teritorijā ir rezervēts 
gruntsgabals ar kopējo platību 7500m2.  

Precīzu apakšstacijas teritorijas plānojumu un ēkas novietojumu ir iespējams 
izstrādāt pēc tehnisko noteikumu saņemšanas no AS "Augstsprieguma tīkls" un AS 
"Sadales tīkls"; 
20/0.4kV elektroapgāde: 

Detālplānojuma teritorijas ielu zonā ir paredzētas vietas 20kV kabeļu līnijām. 
Perspektīvo 20/0.4kV transformatoru apakšstaciju novietne, skaits un jauda ir jāprecizē 
tālākās projektēšanas stadijās pēc visu tehnisko noteikumu un uzdevumu saņemšanas. 
Ielu apgaismojums: 

Detālplānojuma teritorijas ielu zonā ir paredzētas vietas ielu apgaismojuma kabeļu 
līnijām un apgaismojuma balstiem.  
Vājstrāvu ārējie tīkli: 

Detālplānojuma teritorijas ielu zonā ir paredzētas vietas vājstāvu kabeļu 
kanalizācijai, kā arī optisko kabeļu kanalizācijai.  
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