
  
 

          REA vēstnesis 

 
                          Nr. 2 ( 2008. gada 3. ceturksnis - augusts ) 

Cienījamie lasītāji!   Esam sagatavojuši jau otro „REA vēstneša” izdevumu. Šis laiks ir nozīmīgs ar 
enerģētikas  politikas maiņu pasaulē, arī Eiropā un pie mums. Eiropas politika atspoguļojas 
Eiropas Savienības direktīvās, arī dažādās iniciatīvās, kuru starpā nozīmīga vieta ir 
sagatavotajam Pilsētu mēru paktam, kuru Eiropas pilsētām būs iespējams parakstīt jau 
nākošā gada sākumā. Pirmās pilsētu grupas vidū, kas parakstīs Paktu, ir arī Rīga. Pakts 
paredz, ka pilsētas izstrādās ilgtermiņa Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu. Rīga jau 
uzsākusi šāda Rīcības plāna izstrādi, kas beigsies nākošā gada nogalē. Rīcības plāns ietver 
emisiju sākotnējo pārskatu, kritērijus Rīcības plāna mērķu sasniegšanas izvērtēšanai, 
rīcības pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu piesaistei 
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tieši šo tematiku atspoguļo arī mūsu „REA 
vēstneša” izdevumos iekļautie raksti, kas sagatavo lasītājus jauno tehnoloģiju ienākšanai 
Rīgā. 
 
Ar cieņu, 
 
Dr.sc.ing. Maija Rubīna 
RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktore 

www.rea.riga.lv 
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Apbalvojumu saņem REA Rīgas pilsētas energoapgādes 
ekspertu konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, LZA 
korespondētājloceklis, profesors Pēteris Šipkovs  

Apbalvojumam nominēts REA Uzraudzības padomes 
priekšsēdētājs Ivars Gaters 

 
 
 
 
 
 
 
 
Šā gada 20. jūnijā Rīgas Tehniskajā Universitātē  Mežaparkā  Siltumenerģētisko sistēmu katedrā savus bakalaura darbus 
aizstāvēja 6 jaunie speciālisti, kas ieguva   bakalaura profesionālo grādu un inženiera kvalifikāciju  siltumenerģētikā un 
siltumtehnikā. Viņu vidū  Jānis Pāvuls, Josifs Sahanjancs, Oļegs Šaripovs, Aleksandrs Soročins, Andrejs Rubis un 
Edgars Vilcāns. Šie ir speciālisti, kas sevi nopietni pieteiks enerģētikā, jo visi nolēmuši zināšanas papildināt arī 
maģistratūrā. Jauno speciālistu sagatavošanā nopietnu darbu iegulda arī REA pārstāvji. Maija Rubīna ir ne tikai katedras 
docente, bet vada arī atestācijas komisiju. Atestācijas komisijas darbā dalību ņem un pasniedzēja darbu uzsāks arī Juris 
Golunovs.  

Jaunais speciālistu papildinājums siltumenerģētikā 

Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs, Fizikālās enerģētikas 
institūta Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs, šogad 
saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas, AS „Latvijas 
Gāze” un Latvijas Izglītības fonda zelta medaļu par 
izcilu ieguldījumu atjaunojamās enerģijas resursu 
izmantošanas izpētē Latvijā (darbu kopa: „Energoresursu 
racionālas izmantošanas pētījumi Latvijā”). Viņa vadībā 
Fizikālās enerģētikas institūtā tiek veidots saules 
kolektoru un saules fotoelektrisko iekārtu testēšanas 
centrs (tiks atklāts šī gada vasaras beigās), kas liks 
pamatus saules enerģijas iekārtu praktiskās izmantošanas 
efektivitātes sistēmpētījumiem mūsu valstī. 
Apsveicam! 

Šā gada 19. jūnijā  Rīgas domes vestibilā bija pulcējušies 
9 Latvijas pašvaldību vadošie darbinieki - politiķi,  kas 
tika nominēti Dzimumu līdztiesības balvai. Šo balvu 
piešķir reizi divos gados dažādiem sabiedrības 
pārstāvjiem par nozīmīgu darbību dzimumu līdztiesības 
veicināšanai. Šoreiz kā nominanti bija izvirzīti atsevišķu 
pilsētu domju priekšsēdētāji no Daugavpils, Limbažiem, 
un citi. REA ir patiess prieks atzīmēt, ka Rīgas pašvaldību 
nominantu vidū pārstāvēja REA Uzraudzības padomes 
priekšsēdētājs Ivars Gaters, kas vienlaikus ir Rīgas 
domes deputāts un Komunālo un dzīvokļu jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs.  
Apsveicam! 
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Labas prakses piemēri no pasaules bioenerģijas foruma Zviedrijā: 
piektdaļu enerģijas centralizētai siltumapgādei valstī saražo no 

atkritumiem 
 
 
Juris Golunovs - RPA „ Rīgas enerģētikas aģentūra” Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs  
 
 
  

 
 Zviedrijā 36,8% no mājsaimniecību sadzīves atkritumiem nokļūst pārstrādes un otrreizējās izmantošanas apritē, 
bet 46,8 % tiek sadedzināti enerģijas ražošanai [Lit.1]. Laikā no 1994.g. līdz 2006.gadam cieto sadzīves atkritumu 
noglabāšanas apjoms poligonos ir samazinājies par 88% (līdz 5% no summārā atkritumu apjoma). 

29 siltuma avotos tiek ražota enerģija, par kurināmo izmantojot atkritumus, un 18 no tiem darbojas koģenerācijas 
režīmā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atkritumu dedzināšanas procesā saražotā siltumenerģija veido 20% no visas Zviedrijas centralizētās 

siltumapgādes enerģijas patēriņa [Lit.1]. Ar šo enerģijas daudzumu tiek apgādāti 880000 mājokļu, kā arī 440000 mājokļu 
tiek apgādāti ar elektroenerģijas daudzumu, kas tiek iegūts, sadedzinot sadzīves atkritumus elektrostacijās [2].  

 
  Mūsdienīgas, ar atkritumiem kurināmas termoelektrocentrāles (TEC) enerģijas ražošanas process sastāv no 
(skatīt att. Nr.1) : 
 
 •  atkritumu pieņemšanas, ieskaitot šķirošanu, un kurināmā padeves, 
 •  sadedzināšanas priekškurtuvē, dūmgāzes aizvadot uz  katliekārtām un rekuperācijas iekārtām, 
 •  siltumenerģijas ražošanas centralizētai siltumapgādes (CSA) sistēmai un elektroenerģijas ražošanas, 
 •  dūmgāzu attīrīšanas ar cieto daļiņu separēšanu un sausās, kā arī mitrās attīrīšanas ar integrētu dūmgāzu dziļo  
     dzesēšanu, 
 •  notekūdeņu attīrīšanas pēc mitrā dūmgāzu attīrīšanas procesa, 
 •  izdedžu, pelnu un citu degšanas blakusproduktu apsaimniekošanas. 

Atkritumu izmantošana Zviedrijas enerģētikā 

Tabula1. Enerģijas ražošana no atkritumu sadedzināšanas 
un bioloģiskās apstrādes Zviedrijā 2006.gadā. [Lit.1] 

   
 

Sadedzināšana 

 
 

Bioloģiskā 
metode 

Atkritumi [Mtonnas] 2,1 0,3 
Saražotā elektroenerģija [GWh| 1190 1,7 
Saražotā siltumenerģija [GWh| 10270 63,6 
Biogāzes ražošana [GWh] - 181,3 
Biodegviela [GWh] - 80,2 



              REA vēstnesis 4 Nr.2  2008. gada 3. ceturksnis 

www.rea.riga.lv 

 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gärstadas atkritumu dedzināšanas TEC, kura apmeklējums bija iekļauts Pasaules bioenerģijas 2008 foruma 

pirmskonferences darba programmā, apgādā ar siltumenerģiju  netālu (daži kilometri) esošo Linčepingas pilsētu (98 
tūkst. iedzīvotāju),  un  minētajā TEC koģenerācijas ciklā saražotā elektroenerģija tiek nodota sadales elektrotīklā (skatīt 
attēlu Nr. 2).  

 Ar atkritumiem kurināmas TEC funkcionālās shēmas piemērs [Lit.2].  

Attēls Nr. 1 
 

Linčepingas piemērs 

Attēls Nr. 2 
Gärstadas atkritumu dedzināšanas TEC augstsprieguma 

apakšstacija.  

Attēls Nr. 3 

TEC tilta krāna operatora 
darba vieta  
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 Tekniska Verken (http://www.tekniskaverken.se) ir Linčepingas pašvaldības komunālo uzņēmumu grupa ar 
apgrozījumu 2004.gadā SEK 3300 miljoni, peļņu SEK 268 miljoni, ieskaitot īpašniekiem – Linčepingas pašvaldībai – 
dividendēs izmaksātos SEK 100 miljonus. Biogāzes infrastruktūru veido Tekniska Verken meitasuzņēmums Svensk 
Biogaz AB.  
 Tekniska Verken CSA sistēma apgādā ar siltumu 90% no Linčepingas mājokļiem. Apmeklētais Tekniska 
Verken uzņēmuma Gärstadas TEC (skat. att. Nr. 4), sadedzinot kurināmo - sadzīves atkritumus, gadā saražo 1000 GWh 
siltumu un 200 GWh elektroenerģiju. TEC atkritumu sadedzināšanas kapacitāte pēc renovācijas ir 420000 tonnu cieto 
sadzīves atkritumu gadā. Atkritumi tiek savākti no vairāk kā 30 apkārtnes pašvaldībām. Gärstadas TEC  atkritumu 
izmantošanas energoefektivitāte ir 3,5 - 4 MWh/tonnu atkritumu. Salīdzinājumam - vidējais atkritumu izmantošanas 
efektivitātes rādītājs Zviedrijā ir 3 MWh/tonnu atkritumu, Austrijā – 1 MWh/tonnu atkritumu. TEC efektivitāti turpmāk 
palielinās 2007.gadā izbūvētais un siltumtīklam pievienotais absorbcijas tipa siltumsūknis, kā arī sagatavotais 
Linčepingas 2 mikrorajonu aukstumapgādes projekts. 
  
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savāktie mājsaimniecību sadzīves atkritumi TEC pieņemšanas bunkuros tiek sajaukti ar šķirotiem atkritumiem 

no rūpniecības, tirdzniecības un atkritumu savākšanas uzņēmumiem, kuros nedegošie atkritumi ir atdalīti nost. Liela 
izmēra atkritumi pirms to pieņemšanas tiek sasmalcināti. Bioloģiskas izcelsmes atkritumi veido 85% no kurināmā, bet 
atlikusī daļa ir sintētiskie atkritumi. Šādas proporcijas nodrošina vajadzīgo kurināmā siltumspēju.  

Atkritumu iekraušanai priekškurtuves kurināmā padeves piltuvē tiek izmantots ar tvērējkausu aprīkots tilta krāns 
(skatīt attēlu Nr.3). Priekškurtuvē kurināmā dedzināšana notiek uz slīpiem kustīgajiem ārdiem pie 850°C temperatūras,  
un tālāk dūmgāzu siltuma atdeves rezultātā katlā tiek saražots pārkarsēts tvaiks.  

Elektroenerģija Gärstadas TEC tiek ražota tās jaunajā un vecajā daļā atšķirīgi. TEC vecajā daļā elektroenerģijas 
ražošanai izmanto ar vienu ģeneratoru sajūgtu gan gāzes, gan tvaika turbīnu. Jaunajā TEC daļā elektroenerģijas 
ražošanas ģeneratora piedziņai ir izmantota tvaika turbīna.  

Atstrādātais tvaiks no turbīnas tiek novadīts tvaika kondensatorā, kur siltumenerģija tiek nodota CSA sistēmas 
siltumnesējam - ūdenim. Dūmgāzes tiek novirzītas no katla izejas uz gāzu sausās (skatīt attēlu Nr. 5) un tālāk uz mitrās 
(skatīt attēlu Nr. 6) attīrīšanas pakāpēm. Mitrās attīrīšanas blakus produkts – ūdens, pirms savākšanas tiek apstrādāts 
ķīmiski, to neitralizējot, izgulsnējot, flokulējot un atdalot amonjaku, kā arī tas tiek filtrēts smilšu un aktīvās ogles filtros. 

 
 

Attēls Nr. 4 
Gärstadas TEC funkcionālā shēma [Lit.3].  

http://www.tekniskaverken.se/�
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Pelnu smagā frakcija veido apmēram 250 kg uz tonnu atkritumu. Tā tiek novirzīta izmantošanai  segumos ceļu 

būvē. Vieglā frakcija - sodrēji, veido 25 kg/tonnu atkritumu, un tā tiek transportēta noglabāšanai atkritumu poligonos kā 
bīstamie atkritumi. Viens dedzināšanas cikls ilgst divas stundas.  

 
 
 
 
 
 
 
Attiecībā uz atkritumu dedzināšanu enerģijas ieguvei zviedri ir analizējuši minētās tehnoloģijas izmantošanas 

iespējamos trūkumus, cita starpā, arī šī procesa iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. (skatīt tabulu Nr. 2)  
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 5 

Dūmgāzu sausās attīrīšanas  
iekārta 

Attēls Nr. 6 
Dūmgāzu mitrās attīrīšanas  

iekārta 

Ietekmes uz vidi aspekti 

Tabula Nr. 2 
Iespējamo trūkumu raksturojums Zviedrijas piemēra kontekstā  

N.
p. 
k. 

Iespējamie trūkumi atkritumu 
sadedzināšanā enerģijas ieguvei 

Zviedrijas pieredze 

1. 
  
  

Risks palielināties bīstamajām 
emisijām apkārtējā vidē 

Zviedru projekts Linčepingā demonstrē 
nepārprotamu bīstamo emisiju samazināšanos 
salīdzinājumā ar atkritumu glabāšanas poligoniem 

2. Dioksīnu koncentrācijas palielināšanās 
apkārtējā vidē 

Dioksīnu emisijas vadāmas sadedzināšanas procesā 
kurtuvē ir zemākas nekā spontānas aizdegšanās 
gadījumos poligonos 

3. Iespaids uz saslimstību ar vēzi Iespaids uz saslimstību ar vēzi,  kā rāda  Zviedrijā 
veiktie pētījumi, ir nenozīmīgs, un tas attiecas arī uz 
risku saslimšanai ar vēzi. 

4. CO2  emisiju palielināšanās atkritumu 
mērķtiecīgas dedzināšanas rezultātā 

CO2  emisijas atkritumu mērķtiecīgas dedzināšanas 
rezultātā samazinās divu iemeslu dēļ: 

•  notiek fosilā kurināmā aizstāšana, 
• metāna emisiju samazināšanās dēļ 
atkritumu poligonos  
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Jo attīstītāka valsts ekonomika un augstāks dzīves līmenis, jo vairāk ir atkritumu, un lielāka atkritumu kā 

energoresursu iespējamā daļa energobilancē. Lielā daļā Eiropas valstu tas ir pamatprincips – atkritumus, kurus nevar 
pārstrādāt, sadedzina, iegūstot enerģiju. Situāciju ES valstīs atkritumu dedzināšanā enerģijas ražošanai labi raksturo 
grafiks (skatīt attēlu Nr. 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situācija enerģijas ražošanā, sadedzinot atkritumus Eiropas valstīs, tostarp Latvijā 

Attēls Nr. 7 
Atkritumu pārvaldības kvalitatīvie rādītāji ES27  (2004. gads) 
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5. Uzsākot atkritumu dedzināšanu 
enerģijas ražošanai,  
pastāv risks samazināt otrreizējo 
izejvielu apjomu apritē 

Jo plašāk tiek ieviesta atkritumu dedzināšana, jo 
lielāki ir otrreizējo izejvielu aprites apjomi. Laba 
šķirošana ir efektīvas dedzināšanas nosacījums. 

6. Otrreizējo izejvielu ieguve no 
atkritumiem  ir lietderīgāka par 
dedzināšanu 

37 % no mājsaimniecību atkritumiem ir derīgi tikai 
sadedzināšanai un 10 % - biogāzes ražošanai. 
Enerģiju iegūst, sadedzinot atkritumus, kurus nevar 
pārstrādāt otrreizējai izmantošanai. 

7. Saražotās siltumenerģijas patērētāji ir 
pārāk tālu no iespējamās atkritumu 
dedzināšanas TEC 

Siltumtrases izbūve vairāku kilometru garumā ir 
ekonomiski pamatota. Atkritumu sadedzināšanai 
koģenerācijas procesā nav alternatīvas 

8. Investīciju izmaksas ir augstas Zviedrijas apstākļos atmaksāšanās tiek sasniegta 5 – 
10 gados, un to stimulē enerģijas cenas un maksas 
lielums par atkritumu pieņemšanu glabāšanā 

Tabulas Nr. 2 turpinājums 
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 ES ir aptuveni 1400 atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtas. 15 % no atkritumiem tiek 
līdzsadedzināti enerģētikas nozarē, 10% - cementa ražošanas nozarē. Latvijā enerģijas ieguvē nozīmīga ir tikai atkritumu 
līdzsadedzināšana ražošanas procesā uzņēmuma Cemex ražotnē. Šā gada jūnijā Eiropas Parlaments atbalstīja jaunu 
direktīvu. kas liks dalībvalstīm sagatavot nacionālās programmas, lai mazinātu noglabājamo atkritumu daudzumu. Līdz 
2020.gadam dalībvalstīs būs jāpārstrādā vai  atkārtoti jāizmanto 50% sadzīves atkritumu un 70% nekaitīgo būvniecības 
atkritumu.  
 Latvijā pašreiz ir uzsākta atkritumu glabāšanas poligonu, kuros tiek glabāti arī citādi neizmantojamie 
sadedzināmie atkritumi, rekultivācija. Getliņos no kompostējamiem atkritumiem tiek iegūta biogāze elektroenerģijas 
ieguvei rekultivētajā atkritumu poligona daļā. Getliņu atkritumu poligona izveide maksāja 20 miljonu dolāru. Paredzams, 
ka šobrīd  normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Latvijas 92 atkritumu izgāztuvju rekultivāciju par 20,25 miljoniem latu 
(85% Kohēzijas fondu līdzfinansējums) turpinās veikt līdz 2012. gadam.  
 
 
  

 
1. Iespējami efektīvākais atkritumu izmantošanas veids ir to sadedzināšana enerģijas ražošanai 

koģenerācijas procesā un siltumenerģiju nododot centralizētai siltumapgādes sistēmai, pēc iespējas 
apvienojot to ar biogāzes ražošanu (37 % no mājsaimniecību atkritumiem ir derīgi tikai sadedzināšanai 
un 10 % - biogāzes ražošanai).  

 
2. Jo lielāka CSA sistēma, jo tā izdevīgāka atkritumu dedzināšanai enerģijas izmantošanai.  
 
3. Jo attīstītāka valsts ekonomika un augstāks dzīves līmenis, jo vairāk veidojas atkritumu, un ir lielāka to 

kā   energoresursu iespējamā daļa energobilancē.  
 
4. Velkot paralēles ar Zviedrijas piemēru, var secināt, ka sadedzinot atkritumus enerģijas ražošanai, 

atkritumu poligoniem nepieciešamā platība (un investīcijas to rekultivēšanai) krietni vien samazinātos. 
 
5.  Atkritumu ilgtspējīga apsaimniekošana nav lēta. Tomēr energoresursu cenu pieauguma tempi padara jau  
 tuvākajā laikā finansiāli pamatotu enerģijas ieguvi atkritumu sadedzināšanas rezultātā. 
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 2. Magnus Schönning, First Secretary Embassy of Sweden Sustainable Waste Management in Sweden, OSUM 
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 3. www.tekniskaverken.se  
 
 4. Juris Golunovs, Tehniskā atskaite par piedalīšanos “World bioenergy 2008” forumā Zviedrijā no 2008.g. 26. 
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Saules kolektoru potenciālās pielietojuma iespējas siltumapgādē  

 
 
Pēteris Šipkovs - LZA kor.loc., prof., Dr.habil.sc.ing., Fizikālās Enerģētikas institūta Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs 
 
 
  

 
Rakstā tiek risinātas vairākas problēmas, kā efektīvāk izmantot Saules enerģiju. Uz Zemes Saule dod 10000 

reižu vairāk enerģijas, nekā cilvēks to izmanto, un parādās liela perspektīva šo enerģiju izmantot efektīvāk kā patlaban. 
Process, kurā tiek izmantota Saules enerģija, notiek pašā dabā, kur visa zaļā masa ir fotosintēzes produkts, un no šīs 
zaļās masas barības ķēde attīstās tālāk, kamēr nonāk arī līdz cilvēkam. Saules enerģiju jebkurš izmanto kā gaismu, 
siltumu utt. Runājot par aktīvu Saules enerģijas izmantošanu, cilvēks ir izveidojis saules baterijas un saules kolektorus. 
Saules baterijās tiek ražota elektroenerģija un saules kolektoros – siltumenerģija. Šīs abas minētās iekārtas ir 
fundamentālas, un to fizikālie darbības principi vēl pilnībā nav izpētīti. Laikam ejot, saules enerģijas izmantošanas 
iekārtas nepārtraukti tiek attīstītas, padarot tās efektīvākas un komerciāli izdevīgākas. Par piemēru var minēt vakuuma 
kameru kolektorus, organiskos fotoelektriskos pārveidotājus u.c. Rodoties arvien jaunākām un efektīvākām sistēmām, 
parādās arī arvien plašākas šo sistēmu pielietošanas iespējas. Katrs jauns pilnveidojums saistās ar lielu teorētisku 
pamatojumu katrai šai iekārtai, tādēļ darbs tiek veltīts saules kolektora teorētiskam aprakstam, kuru pēc tam modelējot 
var iegūt nozīmīgus datus par kolektora darbību. 

Rakstā tiek aplūkota saules kolektora uzbūve. Saules kolektors sastāv no kastes, kuras apakšā ieklāj 
siltumizolējošu slāni (siltumizolējošu akmens vati). Uz situmizolējošā slāņa uzklāj čūskveidā satītu caurulīti, un 
caurulītei pārklāj pāri vara plati, ko sauc par absorberi. Caurulīte tiek cieši pielodēta pie vara plates. Absorbera virspuse 
tiek pārklāta ar melnu, labi absorbējošu krāsu. Kolektora panelis tiek nosegts ar aizsargstiklu. Saules kolektora 
absorbers, kas parasti ir vara plāksne, absorbē saules gaismu un uzsilst. Siltums vadīšanas ceļā nonāk caurulītes apvalkā 
un uzsilda caurulītē plūstošo šķidrumu, kas tālāk siltumu aiznes uz siltā ūdens akumulatoru. Siltā ūdens akumulatorā 
siltums, ko nes šķidrums, tiek atdots ūdenim, to uzsildot. 

Rakstā arī tiek aplūkota, programmas Polysun 3.3 uzmodelēta, saules kolektora sistēma tipiskā Latvijas 
privātmājā. No iegūtajiem datiem tiek novērtēts ieguvums, ko patērētājs reāli iegūs no uzstādītās sistēmas.  

 
 
 
 
Saules kolektori ir iekārtas, kas, absorbējot Saules enerģiju, ražo karsto ūdeni. Gandrīz jebkurš ir novērojis, ka 

saulē nolikts trauks ar ūdeni uzsilst. Ja trauks, piemēram, ir tumša muca, tad ūdens tajā uzsilst ātrāk. Saules kolektoros 
ūdens silst pēc tā paša principa, tikai daudz efektīvāk un ātrāk. Saules kolektora moduļi sastāv no kastes (skatīt attēlu Nr. 
1), kuras iekšpusē ieklāta siltumizolācijas akmens vate. Uz akmens vates novietota čūskveidā satīta caurulīte, kurai pāri 
pārklāts absorbers, visbiežāk vara plate, kuras virspuse noklāta ar tumšu, labi absorbējošu slāni. Satītā caurulīte ir 
pielodēta, sliktākā gadījumā -  pieskrūvēta ar skavām pie absorbera plates. Kasti nosedz ar aizsargstiklu. Šāda tipa saules 
kolektorus sauc par plakanas virsmas saules kolektoriem. Abus caurulītes galus, kas tiek izvadīti no kolektora kastes, 
aprīko ar uzgaļiem, pie kuriem var pieskrūvēt caurules, kuras ievada siltā ūdens akumulatorā (boilerī).  

 

Ievads 

Saules kolektora uzbūve, darbības principi un pielietojums 

Saules kolektora uzbūve. a) kolektora rāmis; b) izolācijas 

slānis; c) čūskveidā satīta caurulīte; d) absorbers; f) stikla 

aizsargslānis  

Attēls Nr. 1 
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 Vienkāršākajā gadījumā var izmantot konvektīvas saules kolektora sistēmas. Karstā ūdens akumulatoru novieto 
tā, lai tas atrastos vienā līmenī ar saules kolektora paneļa augšējo daļu (skatīt attēlu Nr. 2). Vienu cauruli, kas savieno 
kolektora paneli ar karstā ūdens akumulatoru, ievada karstā ūdens akumulatora apakšējā daļā, otru cauruli ievada boilera 
augšpusē. Boileri piepilda ar ūdeni. Ūdens no boilera ieplūst pa apakšējo cauruli kolektora modulī satītajā caurulītē. 
Sauksim šo caurulīšu sistēmu par kolektora cilpu. Saules kolektoru novieto 45 grādu leņķī pret horizontu un pavērš uz 
dienvidiem. Spīdot saulei, kolektora absorbers absorbē saules radiāciju un uzsilst. Siltums siltumvadīšanas procesa 
rezultātā nokļūst caurulītes apvalkā un tālāk caurulītē esošajā ūdenī un uzsilda ūdeni. Sasilušais ūdens konvekcijas 
rezultātā ceļas uz augšu un nokļūst boilera augšējā daļā. Izplūdušā ūdens vietu kolektorā aizpilda vēsākais ūdens no 
boilera apakšējās daļas. Rezultātā, mainoties vēsajam ūdenim ar uzsilušo ūdeni, boilerī uzsilst ūdens, ko var izmantot 
patērētājs. Šādas konvektīvas iekārtas var uzstādīt lauku viensētās, privātmājās dzīvojamos rajonos. Iekārtu var veidot 
portatīvu un izmantot kā pārvietojamu dušu vietās, kur notiek kādi darbi. Pielietojums ir visnotaļ plašs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uzstādot sūkni kolektora cilpas vienā no caurulītēm, iekārta kļūst funkcionālāka (skatīt attēlu Nr. 3). Šāda tipa 

iekārtām nav vajadzīgs boilera novietojums augstāk par kolektora paneli. Šāda tipa iekārtas var uzstādīt uz māju jumtiem 
un veidot iekārtu statisku, uz vietas paliekošu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 2  

Saules kolektora sistēma ar ieslēgtu sūkni kolektora cilpā  

Konvektīva saules kolektora sistēma ar ieslēgtu sūkni kolektora cilpā  

Attēls Nr. 3 
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 Ziemā, kad gaisa temperatūra noslīd zem nulles, ūdens, kas atrodas kolektora cilpā, var aizsalt un salauzt 
caurulītes, jo ūdens sasalstot izplešas. Lai izsargātos no ūdens sasalšanas, ziemā no kolektora ūdens jāizlaiž un tas 
jāatstāj dīktstāvē. Lai izvairītos no šī apstākļa, kolektora cilpa tiek veidota noslēgta no ūdens boilerī. Kolektora cilpa 
paliek tāda pati kā līdz šim, bet boilerī ievieto siltummaini (skatīt attēlu Nr. 4), kas parasti ir cilindriski satīta caurulīte, 
un siltummaini pieslēdz kolektoram un no kolektora nākošajām caurulītēm. Kolektora cilpā tiek pieslēgts sūknis un 
temperatūras sensors, kurš pie noteiktas temperatūras izslēdz vai ieslēdz sūkni. Kolektora cilpā iepilda nevis ūdeni, bet 
antifrīzu (tosolu, glikola šķīdumu u.c.). Šāda iekārta darbojas sekojoši: absorbējoties saules enerģijai kolektora absorberī, 
tas tāpat kā augstākminētajām iekārtām uzsilst un uzsilda arī pie absorbera piestiprinātajā caurulītē plūstošo šķidrumu 
(antifrīzu). Uzsilušais šķidrums tiek ar sūkņa palīdzību nogādāts boilerī esošajā siltummainī un tur atdod savu siltumu 
ūdenim caur siltummaini. Atdzisušais šķidrums tiek nogādāts atpakaļ kolektora modulī. Temperatūras sensora uzdevums 
ir izslēgt sūkni, kad boilerī esošais ūdens pārsniedz maksimāli pieļaujamo temperatūru (piemēram 90 0C ), un ieslēgt, 
kad karstā ūdens temperatūra nokrītas. Sensors pilda arī pretēju funkciju - kad kolektora modulī vairs šķidrums netiek 
pietiekami uzsildīts, tad sūknis tiek atslēgts, lai nedzesētu karsto ūdeni boilerī. Pirmā sensora darbība nostrādā karstas, 
saulainas dienas laikā un otrais sensors nostrādā naktīs vai apstākļos, kad saule nespēj uzsildīt šķidrumu kolektora 
modulī. Parasti sūkni ieslēgt vai izslēgt var arī manuāli, kā arī var mainīt maksimālās un minimālās temperatūras, tā 
optimizējot iekārtas darbību.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 Latvijas apstākļos ar saules kolektoriem vien nevar pilnībā apgādāt patērētāju ar karsto ūdeni. Sākoties 
pavasarim, saules kolektori sāk dot reālu devumu karstā ūdens ražošanā, vasarā kolektori jau ražo gandrīz 90% karstā 
ūdens, un liels devums vēl ir arī rudens mēnešos, bet ziemā saules kolektori praktiski nedarbojas un nepieciešams kāds 
cits karstā ūdens ražošanas veids, kas savukārt prasa vēl vienu boileri. Lai vienkāršotu karstā ūdens apgādi un izbēgtu no 
divu boileru nepieciešamības, boilerī ievieto divus siltummaiņus - viens darbojas no saules kolektoriem, otrs silda ūdeni, 
kad saules kolektori nespēj dot pietiekamu devumu. Rezerves karstā ūdens ražotājs var būt cietā kurināmā katls, 
elektrības tents, gāzes katls, siltumssūknis u.c.. Attēlā Nr. 5 ir parādīta apvienota saules kolektoru un siltumsūkņa 
sistēma privātmājā. 
 
     

                                            

Attēls Nr. 4  

Saules kolektora sistēma ar siltummaini: a) temperatūras sensori; b) automātiskas vadības bloks  

Attēls Nr. 5  

Siltumsūknis un saules kolektori kopējā sistēmā  
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 Līdz šim tika aplūkoti plakanas virsmas saules kolektori, kuru absorbers ir plakana plate. Pagaidām tirgū plaši ir 
izplatīti vakuuma kameru kolektori. To modulis sastāv no stikla kamerām, kuru iekšpusē ir ievietota caurulīte un pie 
caurulītes pielodēta plāksnīte. Stikla kamera apakšējā daļa ir noklāta ar spoguļvirsmu, tā izmantojot arī atsraroto saules 
radiāciju. Šāda tipa kolektori ir efektīvāki, bet arī dārgāki. Šāda tipa kolektoros var izmantot labi iztvaikojošu šķidrumu. 
Šķidrums kamerā iztvaiko, tvaiki ceļas uz augšu un augšējā daļā pie caurules, kur plūst siltumnesējs, tvaiks kondensējas 
un atdod siltumu siltumnesējam.  
 
 
 
  
 Atsaucoties uz Latvijas Būvniecības Normatīva 221-98 punktu, vienai personai dienā nepieciešamais karstā 
ūdens daudzums ir 120 litri. Šajā piemērā ir apskatīta privātmāja, kurā dzīvo trīs cilvēki, līdz ar to nepieciešamais karstā 
ūdens daudzums ir 360 litri. Ja karstā ūdens temperatūra ir 50 0C un aukstā ūdens temperatūra 10 0C, tad aptuveni divas 
trešdaļas, kas ir 240 litri, tiks patērēts karstais ūdens, kura temperatūra ir 50 0C un vairāk, bet atlikušos 120 litrus 
izmantos kā auksto ūdeni. Modelī tiek izveidota sistēma, kura sastāv no saules kolektoriem, kas ražo karsto ūdeni 
minētajai privātmājai. Tiek atrasta nepieciešamā saules kolektora platība, lai nodrošinātu karsto ūdeni tikai ar saules 
kolektoriem un tiek uzmodelēta arī hibrīdsistēma, kurā saules kolektoriem paralēli tiek pieslēgts cietā kurināmā katls. 
 Modelī izmantoti plakanas virsmas saules kolektori, kuru parametri doti attēlā Nr. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
     
 Kreisajā logā uzdoti dati par kolektoru: kolektora nosaukums, tips un vairāki parametri, ar kuru palīdzību var 
noteikt kolektora lietderības koeficientu. Lietderības koeficients ir atkarīgs no mainīgā, ko apzīmēsim ar x. Līdz ar to 
lietderības koeficients būs funkcija no x. Funkcija ir otrās kārtas polinoms ar indeksiem c0, c1 un c2: 

                                    (1) 
                                            
 
kur η – kolektora lietderības koeficients 
      c0,c1,c2 – polinoma koeficienti, kuri uzdoti modelī (skatīt attēlu Nr. 1), 
      Gk – saules radiācijas blīvums, kas krīt perpendikulāri kolektora virsmai, 

2
210 xGcxcc k−−=η 2
210 xGcxcc k−−=η

Modelēšanas programmas “Polysun 3.3” saules kolektoru modelis 

Saules kolektora parametri.  

Attēls Nr. 6 
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,                                                 (2) 
 

kur Tm – kolektorā plūstošā šķidruma temperatūra, 
      Ta – gaisa vidējā temperatūra. 
 Jāpiemin, ka šāds polinoms tiek izmantots modelēšanas programmā “Polysun 3.3” lietderības koeficienta 
aprēķināšanai, bet pastāv arī daudzi citi veidi, kā atrast lietderības koeficientu. Attēlā Nr. 6 labajā loga pusē parādīts 
kolektora moduļu skaits un kopējā platība. Šajā modelī redzams, ka tiek uzstādīti 5 saules kolektora moduļi ar kopējo 
platību 7.4 m2. 
 Sistēmas kopskats ir attēlots attēlā Nr. 7. Sistēmā ietilpst Saules kolektori, kuri, ja sasniedz 8 grādus, tad sūknis 
ieslēdzas, ja starpība nokrītas līdz 4 grādiem, sūknis izslēdzas. Cauruļu diametrs ārējām caurulēm ir 21.3 mm un 
iekšējām caurulēm 16 mm. Siltumizolācijas vadītspējas koeficients 0.042 W/mK. Horizonts tiek pieņemts kā tīrs, kas 
nemet ēnas uz kolektora absorbera virsmu. Minimālā ūdens temperatūra ūdens akumulatorā 45 0C un maksimālā, pie 
kuras sistēma atslēdzas, 95 0C. Kolektora virsma ir novietota 45 grādu leņķī pret horizontu.  
 
 
 
 
 
 
  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Šāda sistēma nodrošina 55.8% nepieciešamā karstā ūdens. Glikola temperatūra kolektorā visa gada laikā ir 
parādīta attēlā Nr. 8. Šajā shēmā netiek ņemta vērā sistēmas atslēgšanās, ja temperatūra ūdens akumulatorā pārsniedz 95 
0C. Kolektora jauda ir parādīta attēlā Nr. 9 b.  
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Attēls Nr. 7 
Sistēmas kopskats 

Attēls Nr. 8 

Glikola temperatūra kolektora 

centrā 
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 Kopējā gada bilancē, kas parādīta attēlā Nr. 10, augšējā labajā stūrī ir dota ūdens akumulatora bilance, kurā ir 
parādīts saules saražotais karstais ūdens, kas ir 2987.1 kWh. Citi ūdens sildītāji aplūkotajā sistēmā nav uzstādīti, tādēļ to 
ieguldījums ir 0. Gandrīz 750.0 kWh aiziet zudumā kā akumulatora siltuma zudumi un rezultātā - saules kolektori saražo 
2271.2 kWh siltā ūdens. Augšējā labajā stūrī dota kolektora cilpas bilance, kurā redzams, ka pavisam saules kolektori ir 
saražojuši 3233.0 kWh karstā ūdens, bet sūkņa un cauruļu siltuma zudumu rezultātā līdz akumulatoram nonāk 2987.1 
kWh karstā ūdens, kas arī atbilst akumulatora bilances rādītājiem. Apakšējā kreisajā logā redzams, ka sūknis ir strādājis 
2036 stundas un 45.9 % ūdens temperatūra akumulatorā ir bijusi lielāka kā 50 0C. Apakšējā labajā logā ir attēlots visas 
sistēmas pārskats enerģijas vienībās. Tātad, uz kolektora virsmas gada laikā krīt 8994.9 kWh saules radiācijas enerģija, 
no kuras 2861.3 kWh tiek nodotas ūdens akumulatoram. Citi sildītāji nav uzstādīti, tādēļ to ieguldījums ir nulle un līdz ar 
to saules sistēma 100 % gādā par karsto ūdeni. Privātmājai, pie karstā ūdens patēriņa 240 litri dienā, pavisam būtu 
nepieciešams 4068.5 kWh siltā ūdens un ņemot vērā, ka saules kolektori saražo 2271.2 kWh siltā ūdens, ir radies 
iztrūkums 1797.3 kWh.  
 
 
 

Attēls Nr. 9 
a) Ūdens temperatūra akumulatorā b) Kolektora jauda  

Attēls Nr. 10 
Kopējā sistēmas gada bilance.  



              REA vēstnesis 15 Nr.2  2008. gada 3. ceturksnis 

www.rea.riga.lv 

 Lai dzēstu radušos iztrūkumu, simulēsim modeli, kurā vēl papildus saules kolektoriem paralēli ir pieslēgts cietā 
kurināmā katls, kura parametri ir doti attēlā Nr. 11. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cietā kurināmā katls ieslēdzas iestatītajās stundās un pie noteikuma, ja ūdens temperatūra akumulatorā ir 
nokritusies zem 45 0C. Cietā kurināmā katls neieslēgsies norādītajās stundās, ja ūdens temperatūra būs virs 45 0C 
akumulatorā, un tas arī neieslēgsies gadījumā, ja ūdens temperatūra būs zem 45 0C un būs stunda, kas nav iestatīta. Katla 
jauda ir 5 kW. Tas izslēdzas, ja akumulatorā ūdens temperatūra ir virs 50 0C. Attēlā Nr. 12 ir attēlota katla jauda pa 
mēnešiem. Šajā attēlā labi var noteikt brīžus, kuros katls ieslēdzas, un kad tas nedarbojas. Kā sagaidāms, ziemas 
mēnešos tas darbojas bieži, bet vasaras mēnešos tas praktiski neieslēdzas, kaut arī karstā ūdens patēriņš šajā modelī ir 
konstants. Cietā kurināmā katls silda ūdens akumulatorā augšējo slāni. Attēlā Nr. 11 redzams, ka tas ir no 8. līdz 10. 
līmenim.  
 
 

Attēls Nr. 11 
Cietā kurināmā katla parametri.  

Attēls Nr. 12 
Cietā kurināmā katla jauda pa mēnešiem 
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Attēlā Nr. 13 parādīta kopējā bilance ar cietā kurināmā katlu un saules kolektoriem. Apakšējā labajā logā var redzēt, ka 
saules kolektori saražo 3093.2 kWh siltā ūdens un cietā kurināmā katls 1316.8 kWh siltā ūdens no kā izriet, ka saule dod 
70.1% ieguldījumu siltā ūdens ražošanā. Ir vēl radies neliels iztrūkums 184.8 kWh apmērā, bet šajā modelī tas netiek 
ņemts vērā, jo reālos apstākļos vasaras mēnešos karstais ūdens tiek izmantots mazāk.  
 
 

Attēls Nr. 13 

Jaudas atkarība no platības
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Attēls Nr. 14 

Grafiks attēlo saules kolektora platības atkarību no saražotā karstā ūdens  

Kopējā bilance, ja paralēli pieslēgts cietā kurināmā katls 
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 Izdevīgi būtu matemātiski novērtēt, kādu platību saules kolektorus uzstādīt pie noteikta karstā ūdens patēriņa. 
Attēlā Nr. 14 ir izveidots grafiks, kurā uz horizontālās ass ir atlikta saules kolektora platība un uz vertikālās ass - 
saražotais karstais ūdens kilovatstundās. Pie dažādām fiksētām karstā ūdens nepieciešamajām vērtībām ir iegūtas 
vairākas līknes un dotas arī karstā ūdens nepieciešamās kilovatstundas. Katrai līknei no sākuma ir straujš kāpums, kurš 
beidzas ar asimptotisku tiekšanos uz noteiktu vērtību. No šīm līknēm izriet secinājums, ka saules kolektora platību 
izdevīgi palielināt, kamēr turpinās straujais saražotās enerģijas kāpums, bet pēc tam, kad sākas lēna asimptotiska 
tiekšanās uz nepieciešamā karstā ūdens enerģijas vērtību, saules kolektora platību palielināt ir neizdevīgi, jo izmaksas, 
uzstādot saules kolektorus, nekompensēs iegūtā enerģija karstā ūdens veidā.  
  
 
 
 
 Saules kolektori, kas izvietoti uz Aizkraukles novada ģimnāzijas un Aizkraukles katlumājas jumta, ar platību 
153 m² saules kolektoru: 33 m² uz ģimnāzijas jumta un 120 m² uz katlumājas jumta, ir lielākie Baltijā. Uz skolas jumta 
novietoti 15 kolektori vienā rindā, slīpi (45°) pret dienvidiem vērsti, tā, lai tie spētu uztvert saules starus no saullēkta līdz 
saulrietam.  
 Optimālu meteoroloģisko laika apstākļu gadījumā abi kolektori Aizkraukles novada siltumapgādes sistēmai 
saražo siltumenerģiju līdz 70 kilovatstundām, kas ir 3% no kopējās pilsētas siltuma slodzes vasaras periodā. Tas ir 
pietiekams daudzums, lai varētu apgādāt ar karsto ūdeni vienu piecstāvu daudzdzīvokļu māju, taču ieguvums no saules 
enerģijas izmantošanas siltumražošanā ir būtiski atkarīgs no laika apstākļiem. 
 Saules kolektori pagaidām nav tas enerģijas ieguves avots, ko cilvēki izvēlētos kā lētu un dabisku siltuma 
ieguves veidu, jo to ierīkošana ir vismaz 2,5-3 reizes dārgāka par gāzes vai elektrības apkuri. Taču pēdējā laikā saules 
enerģijas ieguvei tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība. Tas skaidrojams ar straujo cenu celšanos fosilajiem kurināmā 
veidiem. Ja tās turpinās celties pašreizējos tempos, tad vēl mūsu dzīves laikā saules kolektori uz katra nama jumta būs 
ierasta aina.  
 Saules energosistēmu ir izdevīgi izvietot vietās, kur siltais ūdens tiek patērēts regulāri, jo kolektors saražo tik 
enerģijas, cik tiek patērēts. Kad ieregulētā temperatūra ir sasniegta, kolektors atslēdzas un atkal ieslēdzas tad, kad 
temperatūra ir kritusies – kāds ir lietojis silto ūdeni. Tādi kolektori ir uzstādīti skolā, un vasarā, kad saules visvairāk, 
skolā nav jāiet. Nav jāiet arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās. Šā iemesla dēļ tiek zaudēta daļa no potenciāli 
iegūstamās enerģijas. Lai no tā izvairītos, kolektori piemērotāki ir lauksaimniecībā siena un graudu žāvēšanai, kur 
nepieciešamā temperatūra ir 20°/50oC, ūdens sildīšanai peldbaseinos 20°/40°C, privātmājās karstā ūdens sagatavošanai 
un apkurei 20°/70°C un lielas jaudas kolektoru sistēmās vairāku māju siltuma apgādei un centralizētās siltumapgādes 
sistēmās 20°/90°C.  
 
    

 Saules kolektori ir videi draudzīgākais enerģijas ieguves veids, jo netiek radīts nekāds piesārņojums: ne 
ķīmiskais, ne fizikālais, ne radiācijas un pat ne estētiskais. Saules kolektori pat piešķir skolas ēkai savdabīgu 
noformējumu, ko ar lepnumu var rādīt ciemiņiem. Latvija ir piemērota šim enerģijas ieguves veidam - to pierāda 
pievienotā tabula.  
 Tā kā Latvijā tiek ražoti saules kolektori, tos var iegādāties ikviens zaļi domājošs cilvēks. Pie mums vienīgi 
neražo cirkulācijas sūkņus un elektroniku, bet tos piedāvā vācu firma „Viessmann”, kuras pārstāvniecība atrodas Rīgā.. 
 
 
 
 Saules starojuma enerģija iziet cauri kolektora stikla aizsargvirsmai, tiek uztverta un pārveidota siltuma enerģijā. 
Iegūtā siltuma enerģija tiek izmantota caur kolektoru plūstošā siltuma nesēja (ūdens vai antifrīza) uzsildīšanai. Kolektori 
konstruēti tā, lai enerģija tiktu uztverta un izmantota pēc iespējas lietderīgi. Šādu energosistēmu lietderības koeficients ir 
75%.  
 Sistēma sastāv no pieciem mezgliem: saules kolektoriem, akumulācijas tvertnes, izplešanās tvertnes, vadības 
bloka un cirkulācijas sūkņiem. Akumulācijas tvertnes, kas atrodas Aizkraukles novada ģimnāzijā, tilpums ir 2000 l. Ja 
ūdens akumulācijas tvertnē ir atdzisis, tas tiek aizvadīts uz siltummaini, kur to atkal sasilda un atvada atpakaļ.  
 
 
 

Saules kolektori Aizkrauklē 

Saules kolektori un vide 

Saules kolektoru darbības princips 
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 Lai runātu par šīm tēmām, ir sīkāk jāiepazīstas ar to, kādā veidā kolektori uztver saules starojumu. Globālais 
starojums sastāv no tiešā un izkliedētā starojuma. Tiešais (kad spīd saule) starojums ir saistīts ar saules staru virzienu. 
Izkliedētais (kad apmācies) starojums veidojas, molekulām un daļiņām atmosfērā visos virzienos izkliedējot tiešos saules 
starus. Saules radiācijas ilgums un intensitāte ir atkarīga no gadalaika, klimatiskajiem apstākļiem un ģeogrāfiskā 
stāvokļa. Gada globālais starojums uz horizontālas virsmas saules joslas reģionos var sasniegt 2200 kWh/m². 
Ziemeļeiropā saules starojuma maksimālais lielums ir 1100 kWh/ m².  
 Maldīgs ir priekšstats, ka kolektori ražo siltumu tikai saulainās dienās. Kā piemēru var minēt to, ka siltumnīcā ir 
silts arī tad, kad ir apmācies, jo tad siltums tiek saņemts ar tā saukto izkliedēto starojumu. 
 Ja laiks ir apmācies 3-4 dienas, ūdens temperatūra ir 30-40°C, ja saulains – 80-100°C. Praktiski saules kolektori 
darbojas 6-7 mēnešus, no marta līdz oktobrim. Laikā no oktobra līdz februārim, kad netiek ražota siltuma enerģija no 
saules radiācijas, tā tiek saņemta no Aizkraukles siltumapgādes sistēmas.   
 Kā liecina daudzu gadu pieredze un eksperimenti, Latvijai saule varētu dot pietiekami daudz enerģijas. Saules 
radiāciju var izmantot no 1700 līdz 1900 stundām gadā. Saules globālā radiācija mūsu platuma grādos mainās atbilstoši 
sezonām:  

•  no maija līdz septembrim no 1 m2 saules kolektora var iegūt 700-740 kWh/m²; 
•  no oktobra līdz aprīlim – 200-240 kWh/m²; 

      •  no novembra līdz februārim – 40-50 kWh/m².  
 Latvijā ražots firmas «Energi-R» kolektors maksā Ls 100/m², bet Dānijā ražots – Ls 150/m². Izmaksās neietilpst 
cirkulācijas sūkņu un automātikas iegāde un uzstādīšana, kam nepieciešama papildus maksa.  
 Trīs, četru cilvēku ģimenei pietiktu ar 6 m2 saules kolektoriem. Izmaksas kopā ar automātiku – aptuveni Ls 1 
600 - 2000. Uzturēšanas izmaksas pirmos piecus gadus ir 1% no kopējām izmaksām. 
 Gada laikā no 1 m2 saražo vidēji 400 kWh. Aizkraukles katlumājas saules kolektora izstrādātā enerģija gada 
laikā ir 48 MWh, Aizkraukles novada ģimnāzijas – 13 MWh. Katlumājas fosilā kurināmā - gāzes ietaupījums ir aptuveni 
7000 m³ gāzes, skolas ietaupījums – 2000 m³.  
 
  

 (+) Saules enerģijas izmantošanai pasaulē pēdējos gados pievērš pastiprinātu uzmanību, un viens no galvenajiem 
iemesliem tam ir citu enerģētisko resursu pastāvīgā sadārdzināšanās.  

 (+) Energoresursu cenu pieaugums ir aktuāla problēma arī Latvijā, tāpēc saules enerģija varētu būt laba 
alternatīva. 

 (+) Iekārtas ir piemērotas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. 

 (+) Saules enerģija nepiesārņo dabu. 20 gadu laikā 1 m² saules kolektoru novērš 3 t CO2 kaitīgo izmešu. 

 (+) Relatīvi ilgs kalpošanas laiks – 25-30 gadi (nolietojas automātika, sūkņi). 

 (+) Zemas ekspluatācijas izmaksas.  

 

 (–) Pašreizējās siltuma enerģijas cenas, salīdzinot ar saules enerģijas izmantošanas iekārtām, ir 2,5-3 reizes 
mazākas.  

 (–) Sabiedrība vairās pieņemt šo enerģijas ražošanas veidu, tāpēc tā attīstība tiek bremzēta.   

 

 

Saules kolektoru efektivitāte 

Saules kolektoru plusi un mīnusi 
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 Pagaidām ar saules enerģijas izmantošanu ietaupīt nevar, bet drīzā nākotnē tā noteikti būs. Turklāt saules 
kolektori ir viens no videi draudzīgākajiem enerģijas ieguves avotiem. Cilvēka paša ziņā ir izlemt, vai turpināt izmantot 
fosilos energoresursus, tupināt piesārņot vidi un nedomāt par nākamajām paaudzēm, vai arī sākt jau laikus domāt par 
vides stāvokļa uzlabošanu. Es ceru, ka no mūsu Aizkraukles skolas piemēru varētu ņemt citas Latvijas skolas, jo tā 
skolēnos tiktu radīta interese par vides aizsardzību. Un šie jaunieši būs tie, kas nākotnē pieņems svarīgus lēmumus, un 
varbūt kāds no tiem būs saistībā ar alternatīvās enerģijas ieviešanu Latvijā.  
 
  
 
 Saules kolektori ir elastīgi attiecībā pret uzstādīšanas apstākļiem. Galvenais noteikums ir saules radiācijas 
enerģijas brīva nokļūšana uz kolektora virsmas. Iekārtas var veidot gan stacionāras ar bivalentu ūdens boileri, dodot 
iespēju pieslēgt arī citu apkures sistēmu, tā mazinot trūkumus, kurus rada nepietiekamā saules enerģija. Kolektorus var 
uzstādīt arī portatīvus uz vasaras sezonu. Pēdējais variants ir samērā lēts, ja salīdzina ar citu veidu atjaunojamo enerģijas 
resursu izmantotājiem, tādiem kā vēja ģeneratori, saules baterijas u.t.t.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secinājumi 

Piemēri 

Saules kolektori uz Aizkraukles novada ģimnāzijas jumta un Aizkraukles katlu mājas jumta  
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Saules kolektori Iecavas internātskolā  

Saules kolektori Īslīces SOS bērnu ciematā  
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Saules kolektori Valmierā 

Saules kolektoru un saules bateriju izmēģinājumu poligons uz Fizikālās Enerģētikas institūta jumta  
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