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Gāzes tirgus atvēršana varētu izlīdzināt 
cenas mūsu reģionā 

MĀRIS KUŅICKIS
AS „Latvenergo” Ražošanas direktors

Latvija patērē aptuveni 7 TWh elektroenerģijas gadā, un šāds patēriņš ir 
bijis nemainīgs vairākus gadus. Savukārt elektroenerģijas ražošana ir atkarīga no 
laika apstākļiem. Tā kā aizvadītie divi gadi bija ļoti sausi, tad 2015.  un 2014. gadā 
mūsu hidroelektrostacijas (HES) elektrību saražoja par aptuveni 30 % mazāk nekā 
iepriekšējos gados. Lai to kompensētu, Rīgas TEC ražoja elektroenerģiju vairāk 
nekā iepriekš. Un, ja parasti Latvijā HES saražo vairāk elektroenerģijas nekā TEC, 
tad pagājušais gads Latvenergo elektroenerģijas ražotājiem bija īpašs – attiecība 
bija mainījusies par labu TEC saražotajai enerģijai.

Šobrīd, kad Baltija ar starpsavienojumiem ir integrēta Eiropā, redzam 
brīvā tirgus sniegtās priekšrocības. Taču joprojām nozīmīgi ir raudzīties uz spēju 
nodrošināt savu pašpatēriņu,  lai vajadzības gadījumā būtu iespējams  saražot 
nepieciešamo daudzumu elektroenerģijas, un tam būtu pietiekams un pieejams 
ražošanas jaudu apjoms. Tas ir – brīžos, kad elektrību saražot uz vietas ir dārgi, 
ir iespējams to iegādāties lētāk ārpus Latvijas, savukārt tad, kad tirgū elektrības 
cenas ir augstas un gāzes cena pieņemama, kā tas bija, piemēram, šā gada janvārī, 
iespējams ražot ar pilnu jaudu un vēl pārdot elektroenerģiju Nord Pool biržā. 

Pēc gada Latvijā jāatver arī gāzes tirgus, un bieži Latvenergo kā lielākajam 
gāzes lietotājam jautā – ko dos tirgus liberalizācija? Mums svarīgākais ir iegūt 
gāzi par konkurētspējīgu cenu. Tagad Skandināvijas valstis un Lietuva  elektrības 
un siltuma ražošanai var izmantot lētāku gāzi, bet Latvijai  tā ir jāpērk dārgāk. 

Raugoties nākotnē, ir skaidrs, ka gāzes tirgus atvēršana varētu izlīdzināt cenas 
mūsu reģionā, un tas, savukārt, būs ieguvums no konkurences viedokļa, jo tik 
nozīmīgs un augstas efektivitātes koģenerācijas process šajā reģionā ir tikai Rīgas 
TEC. 

Mūsu gadījumā gāzes testa partijas iegāde no kaimiņvalstīm atbilstoši 
SPRK apstiprinātajiem noteikumiem, nogādājot to līdz Latvenergo spēkstacijām, 
dotu iespēju gūt priekšstatu par visām nepieciešamajām procedūrām, kas 
jāīsteno, lai gāzi transportētu mūsu ražošanas vajadzībām. No tā ieguvēja būtu 
arī pati Latvijas Gāze, jo uzņēmumam būtu lietderīgi izmēģināt, kā notiek šādi 
darījumi, tas savukārt dotu iespēju labāk sagatavoties brīvajam tirgum. Ļoti ceram, 
ka  SPRK pieņems atbilstošu lēmumu, savukārt Latvijas Gāze kļūs konstruktīvāka 
un sadarbosies testa darījumos. Turklāt šajos procesos Latvenergo  nekādi 
neapdraud samaksu par Latvijas Gāzes infrastruktūras izmantošanu. Testa partijas 
piegāde sniegs skaidrību par vidi, kurā mums un komersantiem būs jādarbojas, 
un tas būs solis gāzes tirgus liberalizācijas virzienā. 

Abu Rīgas TEC  rekonstrukcijas rezultātā  mums ir divas jaunas un 
modernas koģenerācijas elektrostacijas, kas strādā ļoti efektīvi. Tās spēj vienlaicīgi 
ražot siltumu un elektrību, un  šo TEC efektīvais darbs ļauj apgādāt Rīgu ar siltumu 
par konkurētspējīgu cenu. Ņemot vērā pašreizējās zemās gāzes cenas un to, ka 
Rīgas siltums no Latvenergo piederošajām koģenerācijas stacijām iepērk aptuveni 
70 % no visas nepieciešamās siltumenerģijas, rīdziniekiem par apkuri ir jāmaksā 
mazāk.  Gāzes tirgus liberalizācija būs jauns ieguvums visiem gāzes lietotājiem, 
un ikviens rīdzinieks to izjutīs savos maksājumos.  
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2. att. Vidējā elektroenerģijas tirgus cena 
2016. gada martā Skandināvijā un Baltijā 
(EUR/MWh) (avots: Nord Pool Spot)

Elektroenerģijas cenas Baltijā 
izlīdzinās ar Somiju 

ELVIJS AVENĪTIS, 
tirgotājs, Tirdzniecības attīstības daļa, AS „Latvenergo” 

Martā Baltijas elektroenerģijas tirgus tendences ir pielīdzināmas 
Skandināvijas tirgū notiekošajam: 

 vidējā elektroenerģijas cena Nord Pool biržā Latvijas apgabalā 
pieaug par 1 %, salīdzinot ar februāri, sasniedzot 29,87 EUR/MWh un 
pietuvojoties Somijas līmenim;

 cenu kāpums vērojams gan Skandināvijas, gan Latvijas i tirgū;

 Daugavas hidroelektrostaciju (DHES) izstrāde sasniedz augstāko 
apjomu pēdējo 11 mēnešu laikā.

Latvijas elektroenerģijas cenas saglabā salīdzinoši zemu 
līmeni

 Kopumā mēneša  pirmajā pusē elektroenerģijas cenas visās trijās 
Baltijas valstīs uzrādīja vienlīdzīgus līmeņus, taču līdz ar traucējumiem jaunajā 
NordBalt starpsavienojumā marta otrajā pusē, cenas atsevišķās stundās nodalījās. 
Mēneša griezumā viszemāko līmeni Baltijā uzrādīja Nord Pool biržas Igaunijas 
apgabals, kur cenas marta izteiksmē pieauga līdz vidēji 29,41 EUR/MWh, kas ir 
par 4 % vairāk, nekā novērots februārī. Vidējā elektroenerģijas cena Nord Pool 
Spot biržā Latvijas apgabalā martā pieauga līdz 29,87 EUR/MWh, kas ir par vien 
1 % vairāk nekā februārī, kad tika fiksēts līdz šim zemākais elektroenerģijas cenu 
līmenis kopš iestāšanās Nord Pool biržā, bet par 7 % mazāk nekā pērnā gada 
martā. Tikmēr Nord Pool biržas Lietuvas apgabalā marta vidējā elektroenerģijas 
cena pieauga līdz 30,81 EUR/MWh. 

3. att. Latvijas 2017. gada elektroenerģijas forward 
cena biržā    (EUR/MWh) (avots: Nasdaq OMX)
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1. att.Elektroenerģijas cenas Nord Pool biržā  
(EUR/MWh) (avots: Nord Pool Spot)
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Martā vēlreiz apstiprinājās tas, ka jaunais NordBalt starpsavienojums 
varētu būtiskāk pielīdzināt Baltijas elektroenerģijas cenu līmeni Skandināvijas 
tirgum. Martā elektroenerģijas cenas Latvijā bija par vidēji 7,9 EUR/MWh 
augstākas nekā Skandināvijā, bet Igaunijā tās pārsniedza Skandināvijas vidējo 
elektroenerģijas cenu līmeni par 7,4 EUR/MWh. Turklāt bija manāms, ka 
elektroenerģijas cenas Baltijā vairumā stundu izlīdzinās ar Somijas elektroenerģijas 
cenu līmeni un Latvijas elektroenerģijas cenas bija tikai par vidēji 2,8 EUR/MWh 
augstākas nekā Somijas tirgū.

Martā lēnām pieaug Latvijas forward tirgus cenas
Kā bija vērojams NASDAQ OMX Commodities biržā, martā kopējais 

forward tirgus cenu līmenis virzījās augšup. Raugoties uz tirgus kotācijām, 2017. 
gada forward kontrakta vērtība mēnesi noslēdza pie 34,7 EUR/MWh līmeņa, kas 
ir par 1 % vairāk nekā mēnesi iepriekš. Turklāt cenu kāpums bija vērojams arī 
tuvāku periodu cenu līmeņos, jo šā gada otrā ceturkšņa forward kontrakta tirgus 
vērtība mēneša laikā pieauga par 7 %, martu noslēdzot pie 33,3 EUR/MWh. Lielā 
mērā cenu kāpumu veicināja tieši Skandināvijas forward tirgus cenu kāpums, kur 
strauju lēcienu uzrādīja Skandināvijas sistēmas cenas forward tirgus instrumenti.

Martā samazinās Baltijas iekšējās ģenerācijas īpatsvars
Baltija martā no kaimiņvalstīm importēja tikpat daudz elektroenerģijas, 

cik februārī – 710 GWh jeb 36 % no kopējā elektroenerģijas patēriņa. Vienlaikus 
kopējais Baltijā saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 6 %, salīdzot ar 
februāri, taču kāpumu pamatā veicināja vien Latvijas izstrādātās elektroenerģijas 
daudzums, kas martā pieauga par 31 %, salīdzinot ar februāri, – līdz 577 GWh. 
Igaunijā izstrādes daudzums jau otro mēnesi samazinājās, martā nokrītot 
līdz 658 GWh, kas bija par 10 % mazāk nekā februārī, un Lietuvā izstrāde samazinājās 
līdz 179 GWh, kas bija par 21 % mazāk nekā februārī. Kā redzams 4. attēlā, februārī 
Baltijas valstis saražoja 64 % no nepieciešamā elektroenerģijas apjoma. Lielāko 
importa apjomu uzrādīja Lietuva – 78 % no sava kopējā elektroenerģijas patēriņa; 
Latvija importēja 10 % no nepieciešamās elektroenerģijas apjoma, bet Igaunija – 
12 % no valstij nepieciešamā elektroenerģijas patēriņa.

 

2017. gads
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6. att. DHES saražotais elektroenerģijas apjoms (GWh/mēn)
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4. att. Elektroenerģijas ģenerācija Baltijā pa mēnešiem 
(GWh/mēn) (avots: PSO)
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Latvijas enerģētikai augsts 
novērtējums Davosā

Šogad Šveicē, Davosā, notika ekonomikas forums, kurā līdz 
ar nozīmīgiem ekspertiem piedalījās vairāk nekā 40 valstu un 
valdību vadītāju. 

Pētot enerģētikas energostruktūru (Energy Architecture 
Performance Index) pasaules valstīs, secināts, ka Latvija, 
veiksmīgi izpildot vairākus kritērijus, atrodas augstajā 
14. vietā. Energostruktūrā dažādos rakursos vērtēti trīs 
kritēriji – ekonomikas izaugsme un attīstība, vides ilgtspēja, 
kā arī enerģētikas pieejamība un drošums.

Igaunija šajā sarakstā ieņem 60. vietu, Lietuva 35. Enerģētikas 
arhitektūrā starp pasaules valstīm visaugstākie rezultāti ir 
Šveicei, bet ar 126. vietu sarakstu noslēdz Bahreinas karaliste. 
Vairāk informācijas: saite/links www.weforum.org.

KOMENTĀRS: 
MĀRIS BALODIS, AS „Latvenergo” Izpētes un attīstības direktors

Davosas Pasaules ekonomikas foruma enerģētikas novērtējums ir viens 
no daudzajiem, kuros tiek salīdzināta šī nozare atbilstoši kādiem kritērijiem. 

Šajā gadījumā tika aplūkoti 18 dažādi indikatori, kas apkopoti trijos 
galvenajos kritērijos – attiecīgās valsts ekonomiskā izaugsme, vides jautājumi, 

kā arī energoresursu piegādes drošums un pieejamība. Šajā novērtējumā 
minētie kritēriji ir attiecināti uz būtībā dažādām enerģētikas nozarēm, piemēram, 
elektroapgādi, transportu, naftas ieguvi.

Tā kā ekonomiskā izaugsme tiek analizēta īstermiņa periodā, tad 
vairākas fosilā kurināmā eksportētājvalstis ir reitinga tabulā noslīdējušas zemāk, 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu (2009. gadu). Vides jautājumos novērtējuma 
autori lielu uzsvaru ir likuši uz atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Šajā jomā Latvija 
ir patiešām zaļa – gan salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, gan ar citām pasaules 
valstīm. Jāpiezīmē interesants fakts, ka šis kritērijs ir augstu novērtēts gan valstīm, 
kurās ir atomelektrostacijas (Francija), gan valstīm, kur ēdienu joprojām daudzviet 
gatavo uz uguns (Zambija, Kenija, Namībija). Piegādes drošums acīmredzot 
ir vērtēts kā valsts atkarība no importa un spējas primāros resursus pārveidot 
enerģijā, ko var izmantot galalietotāji. Latvijā būtisks drošuma paaugstinājums 
tika iegūts, rekonstruējot Rīgas termoelektrostacijas. Šīs elektrostacijas nodrošina  
iespējas pašiem saražot visu nepieciešamo elektrību, kad tas ir nepieciešams 
no apgādes drošuma viedokļa vai ir ekonomiski izdevīgāk nekā importēt un 
samazina riskus nesamērīgam cenu pieaugumam. Tas ir īpaši svarīgi, integrējoties 
Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū, kur ir vērojamas salīdzinoši lielākas elektrības 
cenu svārstības. Lietuvā šis energoapgādes drošuma parametrs kopš Ignalinas 
AES slēgšanas ir pasliktinājies. 

Augstais Latvijas novērtējums ir būtisks ne tikai enerģētikas nozarei. 
Tas var  kalpot jaunu investīciju piesaistei valstī un arī kā viens no daudzajiem 
argumentiem, ka Latvija ir tiesīga iestāties Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (OECD). 

2016.g.2015.g.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā martā pieauga par 7 %, 
salīdzinot ar februāri, un bija 2,2 TWh. Vislielākais elektroenerģijas patēriņš bija 
Lietuvā – 811 GWh jeb par 8 % vairāk nekā februārī. Igaunijā patēriņš pieauga 
par 3 %, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, un sasniedza 749 GWh, bet Latvijā 
elektroenerģijas patēriņš pieauga līdz 639 GWh, kas ir par 7 % vairāk nekā mēnesi 
iepriekš.

DHES izstrāde sasniedz augstāko atzīmi pēdējo 11 mēnešu 
laikā

Martā ūdens pieteces daudzums Daugavā pieauga par 43 %, salīdzinot 
ar februāri, un bija vidēji 750 m3/s, kas ir 2 % zem daudzgadu novērotās marta 
normas (skat. 5. attēlu). Līdz ar kāpumu pieteces daudzumā palielinājās arī DHES 
izstrādātās elektroenerģijas apjoms, kas martā sasniedza  290 GWh jeb par 30 % 
vairāk, nekā fiksēts februārī. 

Skandināvijas forward tirgus pārtrauc ilgo lejupslīdi
Pēc šā gada pirmajos divos mēnešos novērotās lejupslīdes Skandināvijas 

forward tirgus martā uzrādīja strauju kāpumu. Mēneša laikā Skandināvijas 

2014.g. 2015.g. 2016.g.

elektroenerģijas sistēmas cenas 2017. gada forward līmenis pieauga par 
8,6%, cenai sasniedzot 18,9 EUR/MWh, un šāda tendence bija manāma arī 
kontinentālajā Eiropā, kur Vācijas 2017. gada  forward  līmenis tirgū pieauga par 
4,4%, mēnesi noslēdzot pie 22,4 EUR/MWh. Kāpumu primāri noteica aktivitātes 
globālajos izejvielu tirgos, kur ogļu tirgus vērtība martā pakāpās par 7,8%, mēnesi 
noslēdzot pie 42,4 USD/t atzīmes. Līdzīgas tendences uzrādīja arī CO2 emisijas 
kvotu tirgus, kas martā uzrādīja 4,2 % lielu cenu kāpumu.
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Aktualitātes 
Latvijas–Igaunijas 
3. starpsavienojuma 
projektā

JĀNIS KIRKOVALDS, 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” Attīstības direktors

Projekts „Igaunijas–Latvijas 3. 
starpsavienojums” ietilpst Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas Nr. 347/2013 noteiktā prioritārā 
elektroenerģijas koridora Baltijas elektroenerģijas 
tirgus starpsavienojuma plānā, Eiropas pārvades 
sistēmas attīstības 10 gadu plānā, Eiropas Savienības 
(ES) Kopīgo interešu projektu sarakstā.

2014. gada augustā tika nosūtīts 
pieteikums ES līdzfinansējuma pieprasīšanai. 
Sadarbībā ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru 
AS „Elering”, Latvijas pārvades sistēmas operatoru 
AS „Augstsprieguma tīkls” un Latvijas pārvades 
sistēmas īpašnieku AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
2015. gada maijā tika parakstīts Inovācijas un 
tīklu izpildaģentūras sagatavotais Granta līgums. 
Plānotais projekta pabeigšanas termiņš – 2020. gads. 

Ar ES līdzfinansējumu 2012. gadā 
projektam tika uzsākts ietekmes uz vidi novērtējuma 
(IVN) un trases priekšprojekta izstrādes process. Visas 
projekta iespējamās alternatīvas skar divdesmit 
trīs pašvaldību teritorijas un aptuveni 3000 zemes 
vienības. 

Ievērojot pašvaldību, zemju īpašnieku 
un institūciju prasības, tika izstrādāts trases 
priekšprojekts. Iepriekš izvēlētajai un sākotnējās 
sabiedriskās apspriedēs diskutētajai trasei tika 
veiktas izmaiņas, noteiktu posmu elektropārvades 
līniju novietojot paralēli Eiropas standarta platuma 
dzelzceļa līnijai Rail Baltica (1B un 1B’ modifikācija) un 
veidojot elektropārvades līnijas modifikācijas, apejot 
blīvi apdzīvotas teritorijas. Darba gaitā tika izstrādāta 
1A modifikācija, apejot Carnikavas un Ādažu blīvi 
apdzīvotās teritorijas, un Saulkrastu modifikācija, 
apejot Saulkrastu blīvi apdzīvotās teritorijas (1. att.).

Izbūvējot abus infrastruktūras objektus – 
Rail Baltica un 330 kV elektropārvades līniju – vienotā 
koridorā, tiek sasniegti šādi ieguvumi: divi līnijveida 
infrastruktūras objekti tiek novietoti vienotā koridorā, 
daļēji pārklājoties to aizsargjoslām, netiek divreiz 
sadalītas un fragmentētas šķērsojamās teritorijas, 
it īpaši meža masīvi, kuros katram infrastruktūras 
objektam jāveido savs koridors, izcērtot mežu, tieši 
ietekmēto nekustamo īpašumu un iedzīvotāju 
skaits ir mazāks, nekā tas būtu, ja katru projektu 
īstenotu citā vietā, tiek nodrošināta nepieciešamā 

elektroapgāde Rail Baltica plānotajai apakšstacijai 
pie Skultes.

Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas 
Rail Baltica un Igaunijas–Latvijas 3. starpsavienojuma 
kopējā posma ar Rail Baltica dzelzceļa līniju 
sākotnējās sabiedriskās apspriedes noritēja 2015. 
gada pavasarī.

Pēc papildu sākotnējo apspriežu norises 
un ierosinājumu saņemšanas tika precizēts 
elektropārvades trases novietojums un izstrādāts IVN. 

Elektropārvades līnijas novietojums tika 
plānots iespējami tuvāk dzelzceļa līnijai Rail Baltica. 
Tā rezultātā darba gaitā kopīgā posmā ar dzelzceļa 
līniju Rail Baltica vairākkārt notika individuālas 
pārrunas ar zemes īpašniekiem un pašvaldībām par 
optimālo dzelzceļa līnijas Rail Baltica novietojumu 
un attiecīgi elektropārvades līnijas novietojumu 
(2. att.).

2. att. 330 kV balsta novietojums 
attiecībā pret Rail Baltica

Pēc IVN ziņojuma un trases priekšprojekta 
izstrādes no 2015. gada 13. novembra līdz 2015. 
gada 20. decembrim noritēja IVN ziņojuma 
sabiedriskās apspriedes divdesmit trīs pašvaldībās. 
Septiņās pašvaldībās plānotā elektropārvades līnija 
un plānotā Rail Baltica dzelzceļa trase tika apspriestas 
vienlaicīgi. 

Lielāko iedzīvotāju interesi izraisīja 
jautājumi par atlīdzības par energoapgādes objekta 
ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamo 
zemju īpašumu lietošanas tiesību ierobežošanu 
aprēķināšanu un kompensāciju izmaksu, 
elektropārvades līnijas ietekmi uz cilvēku veselību, 
izbūvējamās elektropārvades līnijas ieguvumiem 

Latvijai un atsevišķiem novadiem (3. att.).

3. att. IVN ziņojuma sabiedriskā 
apspriede Sējas novadā

Sabiedrisko apspriežu rezultātā, ņemot 
vērā Salaspils un Stopiņu iedzīvotāju un novadu 
pašvaldību ieteikumus, tika izstrādāts 2 km garš 
jauns lokāls risinājums Salaspils novadā – 330 kV 
elektropārvades līnijas izbūve vienotā koridorā ar 
jaunbūvējamo autoceļu E22. 2016. gada 26. janvārī 
notika sabiedriskā apspriede Salaspils novadā par 
jauno lokālo elektropārvades tīkla risinājumu (4. att.).

4. att. Elektropārvades līnijas 
novietojums paralēli plānotajam E22 
autoceļam

Pēc ierosinātā lokālā risinājuma sabiedriskās 
apspriedes norises un ierosinājumu saņemšanas 
2016. gada 16. februārī IVN ziņojums tika iesniegts 
Vides pārraudzības valsts birojā akcepta saņemšanai. 
2016. gada jūnijā ir plānota skarto pašvaldību 
informēšana par izvēlēto elektropārvades līnijas 
izbūves trasi. Ņemot vērā projekta nozīmīgumu, pēc 
pašvaldību akcepta saņemšanas ir plānota Latvijas 
Republikas Ministru Kabineta rīkojuma saņemšana 
par šāda objekta statusu.

1. att. Elektropārvades līnijas 
iespējamie alternatīvie risinājumi

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt elektroenerģijas tirgu 
Baltijas jūras reģionā, palielināt elektroapgādes drošumu 
reģionā, nodrošināt Baltijas elektroenerģijas tirgus efektīvu 
darbību, nodrošināt tranzīta koridoru starp Baltijas un 
Ziemeļvalstu elektroenerģijas sistēmām. Projektu paredzēts 
realizēt līdz 2020. gadam.
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Energoefektivitātes centra pieredze 
energoefektīva apgaismojuma izvēlē

Apgaismojums kā ārpakalpojums: garantēts 
izmaksu samazinājums bez investīcijām un riskiem

Latvijas uzņēmēji arvien vairāk domā par energoefektivitātes 
risinājumiem, lai efektīvi izmantotu resursus un samazinātu izmaksas, tādējādi 
veicinot uzņēmuma konkurētspēju. To apliecina arī pieaugošā interese par 
Energoefektivitātes centra konsultācijām un izglītojošajiem semināriem, kuros 
ir iespēja uzzināt par aktuālākajiem realizētajiem energoefektivitātes projektiem 
un labās prakses piemēriem energoefektīvā saimniekošanā.  Nenoliedzami, ka 
viens no risinājumiem ir izmantot energoefektīvu, ekonomisku un videi nekaitīgu 
apgaismes veidu.

Vienā no Energoefektivitātes centra organizētajiem semināriem 
„Enenergoefektīvi apgaismes sistēmu risinājumi” bija iespēja uzzināt par SIA „RCG 
Lighthouse” piedāvāto apgaismojumu kā ārpakalpojumu, kas ļauj uzņēmumiem 
garantēti samazināt izmaksas bez investīcijām un riskiem.  Šis seminārs norisinājās  
2015. gada 16. septembrī, tā video materiālu un prezentāciju iespējams 
noskatīties http://www.latvenergo.lv/lat/klientiem/EEC/seminari.

Kamdēļ tik būtiski izvēlēties energoefektīvu apgaismojumu? 

Izmaksas par apgaismojumu veikalos, noliktavās un arī birojos veido 
vairāk nekā 20 %, reizēm pat 50 % no elektroenerģijas patēriņa kopējām 
izmaksām. Gaismas diožu jeb LED kā jaunākā no apgaismojuma tehnoloģijām 
spēj nodrošināt kopējo apgaismojuma sistēmas efektivitāti, kas praksē jau 
pārsniedz 170 Lm/W, tādējādi ļaujot samazināt apgaismojuma patēriņu ne tikai 
par 50 %, bet pat vairākas reizes, salīdzinot ar biežāk izplatītajiem apgaismojuma 
veidiem!

Neņemot vērā potenciālos ieguvumus, uzņēmumi ir salīdzinoši pasīvi 
pārejā uz LED apgaismojumu, jo tas prasa gan investīcijas – lielākiem objektiem 
investīcijas mērāmas desmitos un pat simtos tūkstošu eiro, gan arī tehniskās 
zināšanas par LED tehnoloģiju, lai plānotais ietaupījums pārvērstos realitātē. Kādi 
ir galvenie iemesli? Kā rāda prakse, ir gadījumi, kad LED lampas nestrādā, tādēļ 
pirms lielāka projekta realizācijas ir svarīgi veikt neatkarīgus laboratorijas testus. 
Tāpat rodas situācijas, ka energoefektivitātes investīcijas netiek atbalstītas no 
vadības puses. Šķēršļus rada arī situācijas, kad telpas tiek nomātas, jo kurš gan 
vēlētos investēt svešā īpašumā?

Kopš darbības uzsākšanas SIA „RCG Lighthouse” realizējis vairākus 
objektus – veikalus, rūpnīcas, noliktavas, birojus un pat ledus halli (sk. 1. attēlā), 
tomēr viens no interesantākajiem objektiem izvērtās Energoefektivitātes centrs 
Jūrmalā, kurā sešus gaismekļus T8 4 x 18 W 60 x 60 cm aizstāja ar LED 40 W 60 x 
60 cm paneļiem.

Lai vienkāršāk veiktu salīdzinājumu, iepriekšējos T8 gaismekļus 
pārvietoja uz atsevišķu fāzi un uzstādīja atsevišķu skaitītāju, lai varētu veikt 
tiešsaistes monitoringu un salīdzināt šos sešus iepriekšējos T8 gaismekļus (fāze 
L2) ar sešiem LED gaismekļiem (fāze L1). 

2. attēlā ir redzama atskaite no 2015. gada 21. oktobra, kad 
Energoefektivitātes centra telpās notika seminārs, kura pusdienas pārtraukumā 
demonstrēja uzstādīto LED paneļu papildu funkcionalitāti – dimmēšanau ar 
atsevišķu pulti un krāsas temperatūras regulēšanu (Kelvini, K).

Konkrētajam piemēram Energoefektivitātes centrā (sk. 3. attēlu) – ir 
aprēķināts ietaupījums un atainoti finanšu ieguvumi, izvēloties  „apgaismojumu 
kā ārpakalpojumu” un noslēdzot sadarbības līgumu ar SIA  „RCG Lighthouse” trīs 
vai piecu gadu periodam. Jāuzsver, ka šis ir mazākais no realizētajiem objektiem, 
un ietaupījumi lielāka izmēra objektiem būtu proporcionāli lielāki. 

2. att. SIA „RCG Lighthouse” atskaite realizētajam 
projektam Energoefektivitātes centrā

3. att. Energoefektivitātes centra ietaupījums 
un finanšu ieguvumi

1. att. SIA „RCG Lighthouse” realizētie projekti

Apgaismojuma 
izmaksas kWh/h h/dienā EUR/kWh EUR/dienā

6 gab. T8 4x18 W 
60 x 60cm 0,540

9 0,130
0,63

6 gab. LED 40 W 
60 x 60cm 0,198 0,23

Ietaupījums dienā: 0,40
Ietaupījums gadā ( x 260 ): 103,93

Jūsu 3 gadu līguma 10 % Ietaupījums, EUR
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
10,39 10,39 10,39 103,93 103,93

1–5 gada ietaupījums, EUR: 239,03 + 100 % uzturēšanas 
izmaksas

Jūsu 5 gadu līguma 30 % Ietaupījums, EUR
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
31,18 31,18 31,18 31,18 31,18

1 -5 gada ietaupījums, EUR: 155,89 + 100 % uzturēšanas 
izmaksas

Kā darbojas sadarbības modelis „apgaismojums kā ārpakalpojums”? 

Pirms sadarbības uzsākšanas SIA „RCG Lighthouse” speciālisti 
uzņēmumam veic bezmaksas apgaismojuma auditu, lai novērtētu esošo situāciju.  
Nākamais solis ir 3D modeļa izstrāde, lai iegūtu visoptimālāko risinājumu, 
kas atbilstu konkrētā uzņēmuma prasībām. Parakstot sadarbības līgumu trīs 
vai piecu gadu periodam,  SIA „RCG Lighthouse” veic investīcijas uzņēmuma 
objektā, lai maksājums par elektroenerģiju un „apgaismojumu kā ārpakalpojumu” 

4. att. SIA „RCG Lighthouse” radītais modelis – 
apgaismojums kā ārpakalpojums, lai uzņēmums 
garantēti maksātu mazāk nekā šobrīd
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Energoefektivitātes centra bezmaksas semināri notiks

20. aprīlī

par nepārtrauktās elektroapgādes kvalitātes 
uzlabošanas risinājumiem AS „Sadales tīkls” un 
klientu objektos. Klātesošie uzzinās par jaunu 
akumulatoru veidu elektroenerģijas uzkrāšanai, 
kā arī aspektiem, kuriem jāpievērš uzmanība, 
izveidojot un uzturot  nepārtrauktu un garantētu 
elektroapgādi  ražošanas uzņēmumos, serveru 
centros, būvlaukumos u.c.

18. maijā 

diskutēsim par šā gada 3. martā Saeimas 
plenārsesijā pieņemto Energoefektivitātes 
likumu un grozījumiem Enerģētikas likumā, 
kuru mērķis ir paaugstināt enerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un galapatēriņa efektivitāti. 
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 
speciālisti stāstīs par energoauditu prasībām un 
termiņiem uzņēmumiem, par daudzdzīvokļu 
ēku sertificēšanas kārtību. Uzņēmums AS „Altum” 
dalīsies pieredzē par finansējuma piesaisti 
energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās 
ēkās, savukārt AAS „Balta” informēs par jaunumiem 
energorisku apdrošināšanā. 

Tāpat arī apmeklētājus gaidīsim 
2016. gada 21. maijā – Muzeju naktī – ar enerģiskām, 
izzinošām un draudzīgām aktivitātēm visai ģimenei.

Pieteikties aktuālajiem semināriem un ekskursijām 
Energoefektivitātes centrā ir iespējams 
pa tālruni 67728567 vai e-pastu eec@elektrum.lv

Semināri notiks 
Energoefektivitātes centrā – 

Jomas ielā 4, Jūrmalā

Energoefektivitātes centra aktualitātes

kopsummā būtu mazāks nekā iepriekšējais elektroenerģijas rēķins (sk. 4. attēlu).

Ja plānojat uzstādīt LED apgaismojumu, izmantojot savus resursus, SIA 
„VRCG Lighthouse” speciālisti iesaka vispirms iepazīties un izvērtēt šo alternatīvu 
salīdzinājumu (sk. 6. attēlā).

Alternatīvu 
salīdzinājums

Pāreja uz LED 
apgaismojumu, 
izmantojot savus 
resursus

Apgaismojums kā 
ārpakalpojums, 
sadarbojoties ar 
“RCG Lighthouse”

Jāveic apgaismojuma 
audits Jā Nē

Jāatrod nauda 
investīcijām Jā Nē

Jāgaida līdz budžeta 
gadam Jā Nē

Jāiedziļinās LED 
specifikācijā Jā Nē

Jāizvērtē piegādātāju 
garantijas Jā Nē

Jāorganizē loģistika, 
uzstādīšana Jā Nē

Jāuzstāda atsevišķs 
skaitītājs Jā Nē

Jāuzņemas riski un 
saistības Jā Nē

Kā redzams 6. attēlā, lēmums par atbilstošākās alternatīvas izvēli nav 
saistīts tikai ar finanšu resursiem. Tas drīzāk ir stratēģisks lēmums, vai uzņēmums 
vēlas attīstīt jaunu kompetenci par LED tehnoloģiju vai arī mazināt  izmaksas 
uzreiz un iegūt garantijas par teicamu rezultātu.

Modernāki un efektīvāki gaismekļi Energoefektivitātes centra semināru 
zālē

Vai iespējams nodrošināt maksimālu elektroenerģijas ekonomiju, lai 
samazinātu mājsaimniecības vai uzņēmuma izmaksas par elektroenerģijas 
patēriņu, bet vienlaikus nezaudētu kvalitāti? Ir! To apliecina uzņēmumu „Havells-
Sylvania” un SIA „Spektrum” kopīgi īstenotais projekts – apgaismojuma nomaiņa 
Energoefektivitātes centra semināru zālē.

Esošie astoņpadsmit semināru zāles gaismekļi, kurā katrs ietvēra četras 
T8 luminiscentās spuldzes ar 18 vatu jaudu, tika aizstāti ar deviņiem luminiscences 
T5 spuldžu gaismekļiem, kurā katrs gaismeklis ietver trīs spuldzes ar 14 vatu 
jaudu, un deviņiem LED gaismekļiem ar 46 vatu jauda. 

T5 gaismekļi izvēlēti no Rana sērijas produktu klāsta, kas īpaši radīti 
biroju un semināru telpām. Ar speciāli izstrādātu reflektoru palīdzību gaisma 
tiek novadīta tieši tur, kur nepieciešams, un tā ir vienmērīga, nežilbina un 
nenogurdina acis. Savukārt LED gaismekļi tika izvēlēti no Rubico sērijas produktu 
klāsta. Visi gaismekļi ir viegli uzstādāmi, savienojami ar lielāko daļu no tirgū 
pieejamajām vadības sistēmām. Jāatzīmē, ka T5 spuldzēm ražotājs piešķīris divu 
gadu garantiju, bet LED – piecu gadu garantiju. 

Rezultāts skaitļos. Kopējais elektroenerģijas patēriņa samazinājums 
lēsts 60 % apmērā jeb no 1,8 kilovatiem stundā uz 0,80 kWh. Turklāt ievērojami 
palielinājies arī spuldžu kalpošanas laiks – vecajām spuldzēm 10 000 stundu, 
savukārt jaunajām T5 tas ir 24 000 stundu, bet LED – 50 000 stundu, kas samazina 
apsaimniekošanas izmaksas. 


