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Starpsavienojumi aptver ļoti atšķirīgus 
un lielus elektroenerģijas tirgus

UldIS BArISS, 
komercdirektors, valdes loceklis, AS „Latvenergo" 

Pagājušā gada decembrī Lietuvā tika atklāti divi jauni elektropārvades 
starpsavienojumi NordBalt un LitPol, tādējādi Baltijas energosistēma ir kļuvusi 
par vienu no vislabāk starpsavienotām energosistēmām Eiropā, jo Baltijas ārējo 
starpsavienojumu kopējā jauda  uz Eiropu veido 2 200 MW, sasniedzot 50 % no 
Baltijas elektroenerģijas patēriņa maksimuma. 

Jauno starpsavienojumu savstarpēji koordinēta operatīva darbība ar 
modernajām gāzes elektrostacijām Latvijā un Lietuvā ir faktiski atrisinājušas 
Baltijas elektroapgādes drošuma jautājumu un ļaus efektīvi segt Baltijas 
importa nepieciešamību, ko pamatā veido Lietuvas deficīts. 2015. gadā Lietuvas 
elektroenerģijas imports sasniedza 66 % no nepieciešamās elektroenerģijas. Tajā 
pašā laikā Latvija 2015. gadā importēja 25 % no nepieciešamās elektroenerģijas, 
kur lielāko daļu vietējās ražošanas nodrošināja TECi, un kuras ražošanas 
konkurētspēju veicināja gāzes cenas samazināšanās.

Jau šobrīd uzsāktā tirdzniecība ar elektroenerģiju starp Poliju un Lietuvu 
apliecina, ka projekti ir efektīvi, tomēr tie vienlaikus neatrisinās visus Baltijas valstu 
energoapgādes izaicinājumus.

Polijas energosistēma, ar kuru Baltijai ir 500 MW starpsavienojums, 
ir liela – elektroenerģijas patēriņš gadā sasniedz 160 TWh jeb 6 reizes vairāk 
nekā Baltijas energosistēmas patēriņš. Vairāk nekā 90 % no kopā saražotās 
elektroenerģijas Polijā saražo ogļu un lignīta elektrostacijās. Tas, ko mēs redzam 
no Polijas, it īpaši svētku laikā, ir bijušas diezgan ievērojamas piegādes, bet jāsaka, 
ka tā tendence ir, ka Polija strādā uz eksportu vairāk nakts nekā dienas laikā. Polijas 
tirgū elektroenerģijas cenu līmenis ir viens no augstākajiem Eiropā, tas šobrīd 
svārstās ap 37,5 EUR/MWh. Vēl jāmin, ka Polijas pārvades sistēmas operators 
publicējis informāciju, ka LitPol starpsavienojuma jaudai tuvāko gadu laikā vēl 
gaidāmi būtiski pārvades jaudas ierobežojumi Polijas iekšējā tīkla caurlaides  
ierobežojumiem dēļ.

Zviedrijas elektrības tirgus svārstīgs, turklāt NordBalt savienojums ir 
pievienots Zviedrijas dienvidu daļai, kas atrodas tuvāk Dānijai un tā ir spēcīgi 
integrēta ar Vāciju, kur elektroenerģijas cenas arī mēdz svārstīties. Zviedrijas 
dienvidu daļa kopumā saražo mazāk elektrību nekā patērē, tāpēc ir arī jautājums, 
kā darbosies Zviedrijas pārvades sistēma. Šī gada pirmajās dienās tirgū redzējām, 
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Iestājoties ziemai, visās Baltijas valstīs 
sāk pieaugt elektroenerģijas patēriņš  

ElvIjS AvEnītIS, 
tirgotājs, Tirdzniecības attīstības daļa, AS „Latvenergo” 

decembrī Baltijas elektroenerģijas tirgū vērojama izteikta cenu 
lejupslīde:

 vidējā elektroenerģijas cena Nord Pool Spot biržā Latvijas apgabalā 
samazinās par 16 %, salīdzinot ar novembri, noslīdot līdz 38,34 
EUR/MWh;

 būtisks kritums Skandināvijas forward tirgus cenās veicina arī Latvijas 
forward tirgus lejupslīdi, 2016. gada cenai noslīdot līdz 37,1 EUR/MWh; 

 ūdens pieteces daudzums decembrī pieaug, salīdzinot ar novembri, 
bet gada griezumā Daugavas HES izstrādātās elektroenerģijas apjoms 
paliek zem daudzgadu novērotā.

līdz ar svētku sezonu decembrī elektroenerģijas tirgus noslēdz 
2015. gadu ar cenu lejupslīdi

Vidējā elektroenerģijas cena decembrī Nord Pool Spot biržā Latvijas un 
Lietuvas apgabalā samazinājās līdz 38,34 EUR/MWh, kas bija par 16 % mazāk nekā 
mēnesi iepriekš. Tikmēr cena Nord Pool Spot biržas Igaunijas apgabalā samazinājās 
par 19 %, salīdzinot ar novembri, un sasniedza zemāko mēneša vidējo līmeni 
2015. gada laikā – 26,72 EUR/MWh. Kopumā gadā vidējās elektroenerģijas cenas 
Latvijā un Lietuvā svārstījās no 32,22 EUR/MWh martā, ko veicināja priekšlaicīgi 
sākusies palu sezona, līdz 56,44 EUR/MWh novembrī, kad elektroenerģijas cenas 
sasniedza savu augstāko atzīmi līdz ar zemu hidroelektrostaciju izstrādes apjomu 
un remontdarbiem termoelektrostacijās (skat. 1. attēlu). 

1. att. Elektroenerģijas cenas Nord Pool Spot biržā 
Baltijā 2015. g. (EUR/MWh) (avots: Nord Pool Spot)

Latvija un Lietuva Igaunija

100

80

60

40

20

0
Janv	 Febr	 Mar	 Apr	 Mai	 Jūn	 Jūl	 Aug		 Sept	 Okt		 Nov	 Dec

NO2
17,6

SE4
19,7

SE3
19,6

SE2
18,3

SE1
18,3

FI 
26,6

EE
26,7
LV

38,3
LT

38,3

DK1
25,2 DK2

NO1 
17,8

NO3
18,7,9

NO5

NO4
17,3

2. att. vidējā elektroenerģijas tirgus cena 
2015. g. decembrī Skandināvijā un Baltijā  
(EUR/MWh) (avots: Nord Pool Spot)

Raugoties gada griezumā, vidējā elektroenerģijas cena Latvijā 2015. gadā 
samazinājās par 16,5 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un bija 41,85 EUR/MWh, 
bet Igaunijā tā sasniedza 31,08 EUR/MWh, kas arī bija par 17 % mazāk nekā 
2014. gadā. Lai arī elektroenerģijas cenās bija vērojams samazinājums, cenu 
līmenis Baltijā joprojām būtiski pārsniedza Skandināvijas elektroenerģijas cenas. 
Vidējā elektroenerģijas cenu starpība starp Skandināviju un Latviju decembrī bija 
19,2 EUR/MWh, bet Igaunijā elektroenerģijas cenas bija par vidēji 7,6 EUR/MWh 
augstākas nekā Skandināvijā. (skat. 2. attēlu). 

ka elektrības cenas Ziemeļvalstīs strauji pieaugušas un veicinājušas cenu 
palielināšanos arī Baltijas valstīs.

 Lai arī šajās divās 2016. gada nedēļās ir novērotas cenu svārstības un 
pīķi, elektroenerģijas tirgus strādā un tas nosaka vispareizāko cenu, bet nepasaka 
automātiski, vai tā būs augstāka vai zemāka cena, jo to veido dažādi faktori – 
lielāks pieprasījums, zemāka āra temperatūra vai energoresursu cenu izmaiņas, 
kas var ietekmēt cenu arī Skandināvijā. Un šajā brīdī redzam, ka augstas cenas 
iestājušās arī Skandināvijas pusē un tās ir atnākušas arī līdz mums.

Uz starpsavienojumu darbību nākotnē skatāmies optimistiski. Tie dod 
iespēju AS „Latvenergo” ar savām ražotnēm piedalīties tirgū. Tomēr Baltijas valstu 
ražotājiem lielā mērā šis būs pielāgošanās gads un pārbaudes periods, jo tiks 
saprasts, kā īsti strādā starpsavienojumi, kādi ierobežojumi faktiski veidojas uz 
Lietuvas – Polijas robežas, kā uz to būs reaģējuši citi lieli tirgotāji, kā darbosies 

Elektrēnu jaunais bloks un kādi būs gāzes cenu nosacījumi. 

Aprēķini liecina, ka 2015. gadā Latvijā vidējā vairmtirgus elektroenerģijas  
cena bija par 16,5 % zemāka nekā 2014. gadā, ko noteica elektroenerģijas cenu 
samazināšanās Skandināvijas tirgū, kā arī gāzes cenu samazinājums Latvijā, kas 
palielināja konkurētspējīgas elektroenerģijas izstrādi Rīgas TEC. 

Forward kotācijas pašlaik rāda, ka 2016. gadā vairumtirgus cenas 
Latvijā varētu vēl samazināties NordBalt un LitPol starpsavienojumu darbības 
ietekmē par 10–15 %, salīdzinot ar 2015. gadu. Tiesa, šeit jāņem vērā, ka gala 
rēķinā elektroenerģija veido ap 1/3 no kopējām izmaksām, tāpēc cik tieši tas 
atspoguļosies faktiskajā cenu samazinājumā noteiks faktiskais elektroenerģijas 
īpatsvars kopējā rēķinā, kā arī jau noslēgto līgumu termiņi. Tomēr šo 
starpsavienojumu iespaidu tirgus dalībnieki jau sagaidīja pagājušā gadā un līdz 
ar to iekļāva slēgtajos sadarbības piedāvājumos.

Latvijas forward tirgus līmenis gada noslēdzošajā mēnesī 
virzās lejup

2015. gada izskaņā līdz ar labākām meteoroloģiskajām prognozēm 
Skandināvijas elektroenerģijas forward tirgū bija vērojams izteikti straujš cenu 
kritums, 2016. gada forward cenai sasniedzot savu vēsturiski zemāko atzīmi. 
Tā ietekmē arī Latvijas forward tirgus līmenis virzījās lejup, noslēdzot decembri 
pie 37,1 EUR/MWh. Kā rāda NASDAQ OMX Commodities biržas kotācijas, tad, 
iesākoties janvārim, tirgus cenu līmenis ir nedaudz pieaudzis, un gada atlikušajos 
11 mēnešos Latvijas elektroenerģijas cena tiek sagaidīta vidēji ap 37,8 EUR/MWh, 
bet 2017. gadam tā tiek lēsta ap 36 EUR/MWh.

Iestājoties ziemai, visās Baltijas valstīs sāk pieaugt 
elektroenerģijas patēriņš

Decembrī kopējais Baltijas saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga 
par 3%, salīdzot ar novembri, un to primāri veicināja pieaugums Lietuvas 
saražotās elektroenerģijas daudzumā: kopējais elektroenerģijas izstrādes 
apjoms Lietuvā sasniedza 327 GWh jeb par 36 % vairāk nekā novembrī. Latvijas 
saražotās elektroenerģijas apjoms decembrī bija 527 GWh, kas bija par 7 % mazāk 
nekānovembrī, bet Igaunija decembrī izstrādāja par 1 % vairāk nekā mēnesi 
iepriekš –781 GWh. 

Kopumā gada laikā lielu pienesumu elektroenerģijas cenu stabilizācijā 
deva tieši efektīva Rīgas termoelektrostaciju darbība, gada laikā saražojot 1,9 TWh 
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5. att. Ūdens pietece daugavā (m3/s)
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4. att. Elektroenerģijas piegādes starp Somiju un 
Baltiju 2015. g.  (GWh) (avots: Nord Pool Spot)

  Somija>Igaunija piegāde
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6. att. dHES saražotais elektroenerģijas 
apjoms 2015. g.(GWh/mēn)
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jeb 37 % no Latvijas kopējā elektroenerģijas izstrādes apjoma. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, izstrādes apjoms pieauga par 25 %. Zīmīgi, ka lielākā daļa no 
šī apjoma jeb 1,5 TWh tika izstrādātas gada otrajā pusē, kad elektroenerģijas 
cenas tirgū virzījās augšup, un cenu pīķu iestāšanās risks būtiski pieauga. 
Vispamanāmākā ietekme bija vērojama novembrī, kad elektroenerģijas cenas 
sasniedza gada augstākās laikā atzīmes, TEC izstrādājot lielāko ikmēneša 
elektroenerģijas daudzumu – 373 GWh, un tādējādi ievērojami samazinot 
elektroenerģijas pīķa cenu potenciālu.

Iestājoties ziemai, pieauga arī elektroenerģijas patēriņš. Kopumā 
decembrī Baltijas valstis patērēja par 4 % vairāk elektroenerģijas nekā novembrī –  
2 248 GWh. Vislielākais elektroenerģijas patēriņš bija Lietuvā – 867 GWh jeb par 
4% vairāk nekā novembrī. Igaunijā patēriņš arī pieauga par 4 %, salīdzinot ar 
iepriekšējo mēnesi, un sasniedza 736 GWh. Latvijā elektroenerģijas patēriņš 
pieauga līdz 645 GWh, kas bija par 5 % vairāk nekā mēnesi iepriekš. 

Kopumā 2015. gadā Baltijas valstu kopējais elektroenerģijas patēriņš 
veidoja 24,6 TWh, būtiski neatšķiroties no iepriekšējā gada. Vislielākais 
elektroenerģijas patēriņa īpatsvars  bija Lietuvai – 39% no Baltijas kopējā 
daudzuma; Igaunija patērēja 32 % no kopējā Baltijas valstu elektroenerģijas 
patēriņa, bet Latvija nosedza atlikušos 29 %.  

2015. gada laikā būtiski uzlabojas Estlink starpsavienojuma 
darbības stabilitāte

Estlink starpsavienojums visu decembri nostrādāja ar pilnu pieejamās 
jaudas pārvades kapacitāti – 1000 MW, otro reizi savā darbībās vēsturē aizvadot 
mēnesi bez traucējumiem. Kopumā 2015. gada laikā vidējā pieejamā kapacitāte 
bija 938 MW, kas bija par 18 % vairāk nekā tika novērots gadu iepriekš. Līdz ar 

 Igaunija>Somija piegāde

 2015. g.

būtiski labāku starpsavienojuma darbību pieauga arī importētās elektroenerģijas 
daudzums no Skandināvijas, gada griezumā sasniedzot 5,2 TWh, kas bija par 50 % 
vairāk nekā gadu iepriekš (skat. 4. attēlu). 

Tanī pat laikā Igaunijas un Latvijas jaudas pārvades starpsavienojums 
decembrī uzrādīja 615 MW vidējo pieejamo kapacitāti, kas bija par 24 % mazāk 
nekā pērnā gada decembrī, tādēļ importētās Skandināvijas elektroenerģijas 
plūsma nespēja pilnvērtīgi efektīvi nonākt arī līdz Latvijas elektroenerģijas tirgum.

3.1. att. Elektroenerģijas ģenerācija Baltijā pa 
mēnešiem 2015. g.  (GWh/mēn) (avots: PSO)
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daugavas HES 2015. gadā saražo par 6 % mazāk nekā 
iepriekšējā gadā

Decembrī ūdens pieteces apjoms Daugavā pieauga par 42 %, salīdzinot 
ar novembri, un veidoja 230 m3/s, kas gan joprojām bija 41 % zem daudzgadu 
novērotās decembra normas (skat. 5. attēlu). Kopumā zemais ūdens pieteces 
daudzumus bija vērojams visu gadu. Tā rezultātā DHES 2015. gadā saražoja vien 
1783 GWh, kas bija par 6 % mazāk kā pērn un par 35 % mazāk kā daudzgadu 
vidējais līmenis. 

Skandināvijas forward tirgus decembrī sasniedz jaunas 
zemākās atzīmes

Lai arī novembrī bija straujš kritums, decembrī Skandināvijas 
elektroenerģijas sistēmas cenas 2016. gada forward līmenis vēlreiz uzrādīja vienu 
no lielākajiem mēneša samazinājumiem šī gada laikā. Kontrakta vērtība mēnesi 
noslēdza pie 18,75 EUR/MWh jeb 6,5 % zem novembra mēneša līmeņa, un brīžiem 
noslīdēja pat zem 17 EUR/MWh atzīmes. To pamatā vecināja labāku laika apstākļu 
prognozes Ziemeļvalstīs, kā arī lejupslīdošās tendences globālajos izejvielu tirgos. 
Ogļu tirgus cena pietuvojās 40 USD/t atzīmei pēc tam, kad pieauga bažas par 
Ķīnas ekonomikas turpmāko attīstību, vienu no lielākajām šī resursa patērētājām, 
līdz ar valsts akciju tirgus lejupslīdi, bet CO2 emisijas kvotu cena mēnesi noslēdza 
ar 4,2 % kritumu – pie 8,3 EUR/t, un lejupslīde pastiprinājās arī, iesākoties 
2016. gadam. Tikmēr Vācijā 2016. gada forward tirgus cena decembri noslēdza 
pie 28,08 EUR/MWh, mēneša laikā zaudējot 4,8 % no savas vērtības. 
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3. att. rīgas tEC izstrādes daudzums pa 
mēnešiem 2015. g. (GWh/mēn) (avots: PSO)
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Energoefektivitātes aktualitāte pieaug

SAnItA BIlzEnA, 
Elektroenerģijas pārdošanas funkcijas 
Pārdošanas atbalsta daļas vadītāja, AS „Latvenergo” 

Interese par energoefektivitāti  ik gadu pieaug
Elektroenerģijas tirgus atvēršana ir aktualizējusi energoefektivitātes 

jautājumus un motivāciju izvērtēt un pilnveidot enerģijas lietošanas paradumus. 
Sabiedrības zināšanas un izpratne par energoefektivitāti ik gadu pieaug, to 
apliecina Latvenergo koncerna Korporatīvās reputācijas pētījuma rezultāti. Pērn,  
2015. gadā, ir palielinājies tieši nozares ekspertu un mediju informētības līmenis 
par aktivitātēm, kas saistītas ar energoefektivitāti. 

Energoefektivitātes centra speciālisti regulāri sniedz intervijas radio, 
TV un drukātajos izdevumos, lai dalītos zināšanās un sniegtu padomus par 
elektroenerģijas gudru, saprātīgu un efektīvu izmantošanu. Tāpat arvien vairāk 
Latvijas iedzīvotāju konsultējas Energoefektivitātes centrā, un 2015. gadā centra 
apmeklētāju skaits ir palielinājies par 14%. 

Energoefektivitātes centrs saņem ISO 50001:2011 sertifikātu
2015. gada nogalē  Energoefektivitātes centrs saņēma UKAS sertifikātu 

ISO 50001:2011 BM,  apliecinot, ka uzņēmums ir ieviesis energopārvaldības sistēmu 
atbilstoši starptautiskajam standartam. Sertifikācijas procesu Energoefektivitātes 
centrā veica uzņēmums SIA „BM Trada Latvija”. Uzņēmumi, kas izvēlas ieviest un 
sertificēt energopārvaldības sistēmu pēc ISO 50001:2011, apņemas ilgtermiņā 
sekot līdzi energopatēriņam un rast tādus cilvēku uzvedības, tehnoloģiju un 
procesu efektivitātes risinājumus, kas palīdzēs samazināt energoresursu patēriņu.

Energoefektivitātes centra bezmaksas semināri 2016. gadā
Energoefektivitātes centra rīkotie bezmaksas semināri pērn bija ļoti 

pieprasīti – kopskaitā astoņus bezmaksas seminārus apmeklēja gandrīz 870 
interesentu. Vēršam uzmanību, ka visus Energoefektivitātes centra rīkotos 
bezmaksas seminārus kopš 2012. gada ikvienam ir iespējams noskatīties arī video 
arhīvā www.eec.latvenergo.lv sadaļā Semināri.

Jauno 2016. gada semināru sezonu atklāsim šā gada 27. janvārī ar 
bezmaksas semināru par energoefektīviem ventilācijas sistēmu risinājumiem, 
savukārt 2016. gada 24. februāra bezmaksas seminārs būs saistošs daudzdzīvokļu 
ēku apsaimniekotājiem, jo tematika veltīta ēku renovācijai, finansējuma piesaistei, 
pieredzei un jaunumiem. Turpinot pirms pāris gadiem iesākto tradīciju – rīkot 
AS „Latvenergo" klientiem bezmaksas semināru par elektrotransportu, šā gada 
16. martā paredzēts seminārs par elektrotransportu Latvijā ar KPFI atbalstu un 
uzlādes infrastruktūras attīstību. Tajā būs iespēja uzzināt par elektroenerģijas 
izmantošanu transporta nozarē un vairāku uzņēmumu pieredzi elektromobiļu 
ekspluatācijā.

Kādi ir mūsu energoresursu izmantošanas paradumi?
2015. gadā Energoefektivitātes centrs sadarbībā ar pētījuma aģentūru 

„GfK” īstenoja apjomīgu pētījumu par elektroiekārtu esamību un energoresursu 
izmantošanas paradumiem. Apzinot 10 205 respondentus, iegūta saistoša 
informācija, kas atspoguļo Latvijas mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņu 
saistībā ar mājokļa veidu, cilvēku skaitu mājsaimniecībā, elektroiekārtu 
aprīkojumu un ikdienas paradumiem energoresursu izmantošanā.

Māra Tauriņa, „GfK” vadītāja: „Energoefektivitātes centra pētījums ir ļoti 
nozīmīgs informācijas avots. Aptvertās tēmas ieinteresēja lielu elektroenerģijas 
lietotāju skaitu, kas norāda uz šo jautājumu aktualitāti. Pēc dalībnieku skaita, kas 
pārsniedza 10 000, to varam saukt par vienu no visvērienīgākajiem pētījumiem, 
kāds Latvijas praksē līdz šim īstenots. Iegūtie rezultāti ir ar ļoti augstu precizitāti 
un ir izmantojami nozīmīgu lēmumu pieņemšanai.”

Galvenie secinājumi no pētījuma
Mājokļa raksturojums
 Katra sestā aptaujātā mājsaimniecība dzīvo dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā. 

Lielākoties šīs mājsaimniecības ir ar ikmēneša elektroenerģijas patēriņu līdz 
200 kWh mēnesī. Savukārt privātmājās dzīvo katra ceturtā mājsaimniecība. 
Šīm mājsaimniecībām ikmēneša elektroenerģijas patēriņš ir krietni lielāks, 
respektīvi, virs 200 kWh mēnesī. 

 Mājsaimniecībās ar zemāku elektroenerģijas patēriņu galvenokārt ir 
centrālapkure no siltuma piegādātāja, savukārt ar lielāku elektroenerģijas 
patēriņu ir sastopami dažādāki mājokļa apkures veidi – apkures katls, gāzes 
apkure, siltumsūknis u.c. Vidējā iekštelpu temperatūra apkures sezonā 
neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa tiek uzturēta nedaudz virs 20 
grādiem. Augstāka iekštelpu temperatūra novērojama privātmājās, kuras 
celtas pēc 2001. gada, mājsaimniecībās ar augstākiem ienākumiem, un tajās, 
kur dzīvo 4 vai vairāk cilvēku. 

 Vairumam mājsaimniecību ir pieejams karstais ūdens. Ar ikmēneša 
elektroenerģijas patēriņu līdz 200 kWh dzīvokļos galvenokārt karstais ūdens 
tiek iegūts centralizēti no siltummezgla. Ar lielāku ikmēneša elektroenerģijas 
patēriņu (virs 200 kWh) privātmājās karstais ūdens tiek iegūts atšķirīgos 
veidos, bet visizplatītākais no tiem ir elektriskais ūdens sildītājs jeb boileris.  

 Lielākā daļa aptaujāto mājsaimniecību telpu apgaismojumam izmanto 
energoefektīvās spuldzes, bet joprojām mājokļos kopā ar energoefektīvām 
spuldzēm tiek izmantotas arī kvēlspuldzes. Likumsakarīgi – energoefektīvās 
spuldzes vairāk sastopamas privātmājās nekā dzīvokļos. Jo lielāka telpu 
platība, jo vairāk energoefektīvo spuldžu. 

Elektroierīču raksturojums
 Lielākajam vairākumam mājsaimniecību mājoklī ir pieejams ledusskapis, 

veļasmašīna un elektriskā cepeškrāsns. No šīm elektroierīcēm nepārtraukti 
darbojas tikai ledusskapis. Savukārt veļasmašīna tiek izmantota vairākas 
reizes nedēļā, bet elektriskā cepeškrāsns – reizi nedēļā. Lai arī ledusskapis tiek 
lietots nepārtraukti, joprojām 15 % tas ir vecāks par 10 gadiem. Veļasmašīnai 
un elektriskajai cepeškrāsnij ir mazāks nolietojums. 

 Kopumā, lai arī lielai daļai mājokļu elektroierīces ir jaunākas par 5 gadiem, 
tomēr aptuveni tikpat lielai daļai tās ir vecākas, tādējādi šo ierīču 
energoefektivitāte ir apšaubāma.   

 Viennozīmīgi, mājsaimniecībām ir svarīga elektroierīču energoefektivitāte. 
Jaunu elektroierīču iegādē tām īpaši svarīgs ir elektroenerģijas patēriņš, 
energoefektivitātes klases marķējums, kam seko cena un garantija. 

Energoefektivitāte
 Absolūtajam vairākumam (90%) aptaujāto mājsaimniecību ir svarīgi ikdienā 

saimniekot energoefektīvi, lai būtu mazāks ikmēneša elektroenerģijas 
patēriņš. Mazāk svarīgi tas ir rīdziniekiem, ar augstākiem ienākumiem, tiem, 
kuri dzīvo 2 istabu dzīvoklī. 

 Galvenokārt šobrīd ikdienā tiek īstenoti tādi energoefektivitātes paņēmieni 
un risinājumi kā “biežāk mazgājos dušā, nevis vannā”; “veļas mazgājamo 
mašīnu darbinu zemākas temperatūras režīmā (30-40°C)”; “izmantoju 
energoefektīvas elektroiekārtas (piemēram, A +++ klases)”; “lietoju mājoklī 
kompaktās luminiscences spuldzes (energoefektīvās spuldzes)”. 

 Mazāk uzmanības tiek veltīts tādiem energoefektivitātes pasākumiem kā 
“apzināti regulēju telpu temperatūru”; “veicu elektroenerģijas patēriņa 
monitoringu (vācu un analizēju datus par dienas, nedēļas, mēneša patēriņu)”; 
“lietoju trauku mazgājamo mašīnu”; “jaucējkrānus esmu aprīkojis/ aprīkojusi 
ar aeratoriem (ūdens plūsmas ierobežotājiem)”. 

 Mājsaimniecības ar lielāku ikmēneša elektroenerģijas patēriņu vairāk ikdienā 
īsteno dažādus energoefektivitātes paņēmienus nekā mājsaimniecības ar 
zemāku elektroenerģijas patēriņu.

Zemāks elektroenerģijas patēriņš
Mazāk elektroierīču

Karstais ūdens centralizēti no siltummezgla
Plīts ar gāzes virsmu

Centrālapkure no siltuma piegādātāja

Būvētas padomju laikā
Līdz 70 m2

Dzīvokļi

Lielāks elektroenerģijas patēriņš
Vairāk elektroierīču

Karstais ūdens galvenokārt no boilera
Plīts ar elektrisko virsmu
Dažādāki apkures veidi

(apkures katls, gāzes apkure, siltumsūknis u.c.)
Būvētas pēc 2001.g.

>70 m2

Privātmājas 



Tālrunis 80200400                  e-pasts: klientu.serviss@elektrum.lv                  www.elektrum.lv 5

ELEKTROENERĢIJAS tirgus apskats.  Izdevums  Nr. 53 / 2016. gada janvāris

10.30 – 11.00 Dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās 
ar Energoefektivitātes centra ekspozīciju

11.00 – 11.10 Semināra atklāšana 
AS „Latvenergo” Biruta	Ģine 

11.10 – 11.50 Ventilācijas sistēmu klasifikācija – I daļa
RTU un LLU prof., Dr. sc. ing. Arturs	Lešinskis

11.50 – 12.00 Pauze

12.00 – 12.40 Ventilācijas sistēmu klasifikācija – II daļa
RTU un LLU prof., Dr. sc. ing. Arturs	Lešinskis

12.40 – 13.20 ECODESIGN (EK regula Nr.1253/2014) 
Energoefektivitāte Freona izmantošanas 
ierobežojumi (EK regula Nr.517/2014)
SIA „Menerga Baltic”, Mg. sc. ing. Uldis	Strauts  

13.20 – 13.50 Kafijas pauze

13.50 – 14.20 „Menerga Baltic” piedāvājumi un pieredze
SIA „Menerga Baltic”, Mg. sc. ing. Ērika	Lešinska   

14.20 – 14.50 Energoefektivitāte ventilācijas sistēmās 
SIA „Systemair”, Mg. sc. Gatis	Pļavenieks

15.00 – 15.30 Diskusijas un jautājumi lektoriem

BEzMAKSAS seminārs

2016. gada 27. janvāris

Pieteikties semināram un uzzināt plašāku 
informāciju aicinām līdz š. g. 26. janvāra plkst. 12.00 
pa tālruni 67728567 vai e-pastu eec@elektrum.lv

Seminārs notiks AS „latvenergo” 
Energoefektivitātes centrā – 

Jomas ielā 4, Jūrmalā


