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Cienījamie lasītāji!      Šobrīd  Ekonomikas ministrija kopā ar enerģētikas nozares ekspertiem aktīvi strādā pie 
Enerģētikas stratēģijas 2030 sagatavošanas. Enerģētikas stratēģija 2030 ir iecerēta kā 
enerģētikas nozares augstākā līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas 
noteiks galvenos enerģētikas politikas mērķus un iezīmēs to sasniegšanas instrumentus 
nākamajās desmitgadēs. Stratēģija tiek balstīta uz četriem stūrakmeņiem – energoapgādes 
drošību, enerģijas konkurētspēju, efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un 
energoefektivitātes palielināšanu. 
    Energoefektivitāte ir ekonomiski visizdevīgākais un ātrākais veids, kā palielināt 
piegādes drošību, un tas ir efektīvs veids, kādā samazināt par klimata pārmaiņām atbildīgo 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Paaugstinot enerģijas gala patēriņa 
energoefektivitāti, tiks ietaupīta primārā enerģija, kas savukārt nozīmē samazinātu 
energoresursu importu, bet enerģijas ietaupījuma rezultātā atbrīvotos finanšu resursus, 
varēs ieguldīt citā ekonomikas jomā. Savukārt mājsaimniecībām energoefektivitāte nozīmē 
maksāt mazākus rēķinus par enerģiju. 
    Vidējais mājsaimniecību enerģijas patēriņš uz dzīvojamo platību ar klimata korekciju  
2009.gadā bija 285 kWh/m2, bet vidējais mājsaimniecību enerģijas patēriņš apkurei uz 
dzīvojamo platību ar klimata korekciju bija 193 kWh/m2, kas ir līdzīgs visās Baltijas 
valstīs, taču ievērojami pārsniedz ES vidējos rādītājus. No katras pilsētas un katra 
iedzīvotāja nostājas un darbības būs atkarīgs, vai līdz 2030.gadam sasniegsim ēku sektora 
siltumenerģijas patēriņa samazinājumu līdz 100 kWh/m2 gadā. 
    Ceru, ka Rīgas enerģētikas aģentūras aktīvā, daudzpusīgā un nerimstošā darbība Rīgā 
energoefektivitātes jomā un sasniegtie rezultāti rosinās arī citas pašvaldības enerģiski 
ķerties pie šo jautājumu risināšanas. 
 
Ar cieņu 
Indra Niedrīte 
LR Ekonomikas ministrija 
Enerģētikas departamenta Enerģijas tirgu nodaļa 
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Izstrādāts pirmais Rīcības plāna progresa ziņojums 

    Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) vadībā izstrādāts un novembrī Rīgas domē apstiprināts pirmais Rīgas pilsētas 
ilgtspējīgas enerģētikas 2010.-2020.gadam (Rīcības plāns) progresa ziņojums. Šāda ziņojuma izstrādi katru gadu pēc 
Rīcības plāna apstiprināšanas paredz Pilsētu mēru pakts, ko Rīga parakstīja 2008.gada 30.septembrī. Kā atceramies, 
Rīcības plānu Rīgas dome apstiprināja 2010.gada jūlijā. Izstrādājot Progresa ziņojumu, REA sastapās ar zināmām 
grūtībām, jo Rīga ir pirmā, kas tādu ir sagatavojusi un nav vēl ES vadlīniju vai norādes, ko ziņojumā jāietver. Cita 
starpā, Rīga bija arī pirmā Eiropas valstu galvaspilsēta, kas parakstīja Mēru paktu, šobrīd to jau parakstījušas vairāk kā 
3000 pilsētu. 
    Progresa ziņojumā uzsvērts, ka atbilstoši Rīcības plānā paredzētajam izveidotas Rīcības plāna vadības struktūras – 
Rīcības plāna izpildes uzraudzības padome 11 locekļu sastāvā, Rīcības plāna izpildes vadības grupa 14 locekļu sastāvā  
un pie REA strādājoša Konsultatīvā padome 16 locekļu sastāvā. Uzraudzības padomē iekļauti dažādu sabiedrības grupu 
pārstāvji. Savukārt Vadības grupa apvieno to galveno organizāciju un institūciju pārstāvjus, kas tieši piedalās Rīcības 
plāna izpildē. Konsultatīvā padome, kas darbojas LZA akadēmiķa P.Šipkova vadībā, Rīgas pašvaldībā strādā jau kopš 
2002.gada un savā sastāvā apvieno republikas vadošos zinātniekus un speciālistus enerģētikas un mājokļu jomā. 
    Rīcības plāna izpilde uz 2010.gadu novērtēta kā apmierinoša. Ir atsevišķi plānotie pasākumi, kuru izpilde apsteidz 
norādītos termiņus vai izpildīti paredzētajā laikā, taču atsevišķos pasākumos nedaudz atpaliekam. Pie labākiem 
rādītājiem jāmin elektroenerģijas ietaupījums sabiedriskā transporta sektorā, ko veidojusi gan iedzīvotāju skaita 
samazināšanās ar atbilstoši retāku transportlīdzekļu kustību, gan tas, ka liela daļa potenciālo pasažieru sākuši masveidā 
lietot velotransportu vai biežāk pārvietojas kājām. Velotransporta attīstības temps tiešām Rīgā pēdējos gados ir negaidīti 
liels, to sekmējusi gan jaunu veloceliņu izveide, gan ietvju apmaļu masveida pazemināšana ielu krustojumos. Beidzot 
Rīgā REA sastāvā ir izveidots ilgi gaidītais iedzīvotājiem paredzētais Energoefektivitātes informācijas centrs. Pieņemti 
saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem māju energoauditu izstrādē. Darbu pašvaldības energoservisa 
kompānijas (PEKO) statusā ar pirmajiem namiem ir uzsācis SIA „Rīgas namu apsaimniekotājs”. Lielos apjomos rit darbi 
pašvaldības īpašumā esošo namu, īpaši skolu un bērnu dārzu renovācijā, kuru skaits jau tuvojas 70. Taču pagaidām vēl 
gausi rit daudzdzīvokļu māju renovācija - nav nepieciešamā valsts atbalsta ESKO firmu darbībai, nav vēl izveidots  
pašvaldības vai valsts Rotācijas fonds, kas īpaši svarīgi ir banku krīzes apstākļos, lai kliedētu iedzīvotāju bailes no 
kredītiem. Nav arī sasniegts plānotais biodegvielas piejaukuma līmenis – 5% degvielai autotransportam. Sākums Rīcības 
plāna izpildē ir cerīgs, ko norāda arī divu pēdējo gadu laikā sasniegtais CO2  emisiju samazinājums – 2010.gadā pret 
2008.gada rādītājiem par 6%. 

    Pēc REA Energoefektivitātes informācijas centra (EEIC) atklāšanas ceturtdien, 2011.gada 27.oktobrī, pirmdien, 
2011.gada 31.oktobrī EEIC sagaidīja savus pirmos apmeklētājus. Jautājumi no apmeklētāju puses jau tradicionālie – 
vēlme iedzīvotājiem sākt renovāciju savā  daudzdzīvokļu dzīvojamā  mājā un nepieciešamā konsultācija par darāmā 
organizatorisko pusi, savukārt, citi interesējās par tehnisko pusi iespējai izmantot privātmājai Kioto protokola elastīgo 
mehānismu finansējumu, racionāli izvēloties siltumsūkni kombinācijā ar saules baterijām elektroenerģijas ražošanai 
siltumsūknim. EEIC nozīmība ir neapšaubāma un tas būs liels palīgs iedzīvotājiem tiešos kontaktos, kas līdz šim Rīgā 
nebija organizēti un bija pieejami tikai visai ierobežotā veidā. Iedzīvotāji noteikti pozitīvi vērtēs Rīgas domes realizēto 
risinājumu par EEIC izveidi ērti sasniedzamā vietā (Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā), blakus bibliotēkai ar lielu cilvēku 
plūsmu. Plašāku informāciju par REA EEIC var atrast šeit: http://www.rea.riga.lv/par-mums/rea-energoefektivitates-
informacijas-centrs  
 
 
 

REA Energoefektivitātes informācijas centrs ir atvērts! 
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Noslēdzies starptautiskais projekts INTENSE 

    Noslēdzies starptautiskais projekts „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību 
ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs” (INTENSE)”. Projekta pēdējie mēneši  bija piepildīti ar  virkni informatīvo 
pasākumu, kuru ietvaros projektu partneri iepazīstināja  mērķauditorijas ar projektu rezultātiem. Latviju projektā 
pārstāvēja Rīgas enerģētikas aģentūra, Cēsu pilsētas pašvaldības, kā arī biedrība „Baltijas Vides Forums”. 
    Projekta rezultāti tika prezentēti gan īpašā informācijas dienā, kas notika 2011.gada 22.septembrī Eiropas Savienības 
mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, gan nedēļu vēlāk Latvijas pašvaldību savienībā. Pasākumu mērķauditorija bija 
pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, arhitekti, eksperti, iedzīvotāji un žurnālisti, kuriem 
interesē energoefektivitātes jautājumi. 
 
Informācijas dienas tēmas: 
- Energoefektivitātes aspektu iekļaušana pilsētas teritorijas attīstības plānā (Cēsu novada pašvaldības pieredze); 
- Centrālās siltuma apgādes sistēmas siltuma avotu energoefektivitātes paaugstināšana (Rīgas pašvaldības aģentūras 
  „Rīgas enerģētikas aģentūra” pieredze); 
- Ēku energoefektivitātes un saistīto aspektu izvērtēšanas iespējas; 
- Praktiski paņēmieni iedzīvotāju informēšanai par energoefektivitāti (uzskates materiālu demonstrējumi: ierīces ikdienas
  lietošanai, videomateriāli, brošūras).  
 
    Projekta INTENSE ietvaros izdotās informatīvās brošūras iedzīvotājiem un saistošu videomateriālu par 
energoefektivitāti pilsētā interesenti var apskatīt REA māja lapā,  kā arī tie ir pieejami REA Energoefektivitātes 
informācijas centrā. 
    Projekta gaitā izkristalizējās atziņa, ka lielākus enerģijas ietaupījumus var sasniegt, ja energoefektivitātei tiek piešķirta 
svarīga loma jau jauna dzīvojamā kvartāla būvniecības vai ēkas renovācijas plānošanas stadijā. Līdzvērtīgi ar atbilstošu 
celtniecības materiālu, tehnisko risinājumu izvēli un to pareizu pielietojumu ir arī teritorijas attīstības plānošanas un 
sociāli ekonomiskie aspekti, kā arī atbilstošu energoresursu izvēle. 

http://www.rea.riga.lv/rea-projekti/starptautiskie-projekti/33�
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Latvijā realizē saules enerģijas demonstrācijas projektu bīstamo 
atkritumu pārstrādes uzņēmumā  

 
 
 
Pēteris Šipkovs  - FEI Enerģijas resursu laboratorijas vad., LZA akadēmiķis, prof., Dr. habil.sc.ing. 
 
 
      
    Pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas, ierobežotie fosilā kurināmā krājumi, kā arī vides piesārņojums un globālās 
klimata pārmaiņas pasaulē radījušas pastiprinātu interesi par atjaunojamiem energoresursiem (AER). Atbalsts 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai ir kļuvis par svarīgu Eiropas Savienības politikas sastāvdaļu. 
    Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. KPFI mērķis ir 
veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan 
sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā 
arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai). 
 
     
 
    Sākot no 2010.gada 1.jūlija SIA „Zaļā Latvija” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu realizē projektu „SEG 
emisiju samazināšanai bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumā”. Projekts tiek realizēts Vides Ministrijas Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” 
ietvaros. 
    Projekta mērķis ir atjaunojamo energoresursu izmantošana un saules enerģijas izmantošanas demonstrācijas projekta 
realizēšana. Projekta ietvaros paredzēts samazināt SEG emisijas, veicinot saules enerģijas izmantošanas tehnoloģiju 
pielietošanu bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumā, sadarbojoties ar Latvijas zinātniekiem. 
 
Projektā Fizikālās enerģētikas institūta un SIA „Zaļā Latvija” veiktas šādas aktivitātes: 
 
- Projekta vadība: darbu koordinācija projekta mērķu sasniegšanai, finanšu plūsmas nodrošināšana, budžeta plānošana un 
izpilde, komunikācijas un informācijas apmaiņas nodrošināšanas starp projektā iesaistītajām pusēm, atskaišu 
sagatavošana projekta finansētājiem. Projekta vadības grupas koordinācija; 
 
- Iekārtu uzstādīšana: saules bateriju un saules kolektora detaļu iepirkumu organizācijas un veikšana. Saules bateriju 
(120 kW) uzstādīšana un saules kolektoru (3 m2) izgatavošana un uzstādīšana. Iekārtu darbības uzsākšana un testēšana; 
 
- Pētniecība: konsultāciju sniegšana projekta ieviešanas laikā: tehnisko specifikāciju sagatavošana, saules kolektoru un 
saules bateriju kombinētās sistēmas modeļa izstrāde, datu uzskaites un analīze par iekārtu darbību, vietējo un 
starptautisko zinātnisko publikāciju izveide projekta rezultātu kontekstā. 
 
Projekta realizācijas periods ir no 2010.gada 01.jūlija līdz 2011.gada 1.decembrim. Tā kopējais finansējums ir 297 
612,29 LVL, no kuriem 149 620.05 LVL sedz Vides Ministrija ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta palīdzību. 
 
 
   
SEG emisiju samazināšanai konkrētajā uzņēmumā projekta ietvaros tika izvēlētas solārās enerģijas tehnoloģijas tāpēc, 
kā: 
- viegli pievienojama elektrotīklam; 
- spēj nodrošināt neatkarīgu energoapgādi ārkārtas gadījumos; 
- uzlabo energoapgādes kvalitāti; 
- dabai draudzīgs tehnoloģisks risinājums; 
- samazina elektroenerģijas izmaksas; 
- sistēma ir autonoma un praktiski nav jāapkalpo; 
- ilgmūžīgas konstrukcijas. 

Projekta apraksts 

Projekta realizēšana 
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    Projektā gaitā bija izstrādāti saules kolektoru paraugi ar dažāda tipa absorbera materiāliem: vara, alumīnija, tērauda. 
Lai pārliecinātos par granulētā pārklājuma struktūru, tika uzņemta skenējošā elektronu mikroskopa (SEM) attēli katram 
paraugam. No SEM attēliem atrasts optimālais uznešanas leņķi, pie kura pārklājuma graudainība ir ar kārtu 100 nm – 1 
μm un pārklājums ir homogēns, no mehāniskajiem testiem nodrošināts pareizais temperatūras režīms, pie kura 
pārklājums ir mehāniski izturīgs.  
    Tālāk uz laboratoriski izpētīta parauga rezultātiem katram absorbera materiālam tika izveidots 3 m² absorbers un 
uzklāts uz tā pārklājums. Izveidots cauruļu liekšanas darbagalds, kurām ir maināms liekšanas rādiuss, kāds vajadzīgs 
saules kolektora absorberam, un uz kā caurules izliec serpentīnveidā.  
 
Pirmajā posmā - sagatavotas vara caurules, kuras saliektas ar 100mm soli;  
Otrajā posmā - saliektā caurules tika uzliktas uz vara, alumīnija vai tērauda loksnes un ar lāzermetināšanas iekārtu 
piemetinātas pie loksnes;  
Trešajā posmā - strukturēta sub-mikrona graudaina oglekļa pārklājums uzklāts uz absorbera;  
Ceturtajā posmā - absorbers ievietots apvalkā uz siltumizolācijas materiāla un nostiprināts;  
Piektajā posmā – izveidots cauruļizvads;  
Sestajā posmā – ielikts stikls, nosedzošais apvalku; 
Septītajā posmā - stikla noblīvēšana.  
 
    Testēšana tika veikta atbilstoši EN12975 standartam, kura gaitā tiek veikta absorbera spiediena pārbaude, augstas 
temperatūras pārbaude, ārēja termiskā šoka tests, iekšēja termiskā šoka tests, pretestība pret nokrišņiem, mehāniskās 
slodzes tests, trieciena aizsardzības tests un termiskās efektivitātes tests. EN12976 standarts nosaka iekārtas, kuras 
paredzamas kolektora ražošanai un kuru izmantošana kolektoru ražošanā ir vēlama, lai izpildītu EN12975 standartā 
prasības. 
    Testēšanas un izmēģinājumu rezultātā visefektīvākais absorbērs ir varš, tāpēc projektā izstrādāti 2 saules kolektori ar 
vara absorberu, kurš pārklāts ar oglekļa pārklājumu un iemontēts kolektorā, kā arī testēta kolektora absorbcijas spēja, 
siltumvadīšanas spēja un mehāniskā izturība.  
    Lai daļēji aizvietotu esošās novecojošo un videi nedraudzīgās iekārtas (divi pirms vairāk nekā 30 gadiem Ukrainā 
ražoti katli E1-09), praktiskos u arī demonstrācijas  nolūkos uzstādīti saules kolektori ar 3 m2 platību ar plānoto saražoto 
siltumenerģijas jaudu 1500 kWh/gadā un saules baterijas (120 kW) kombinētā sistēmā ar plānoto ražošanas jaudu 156 
000 kWh/gadā. Tika izveidots salīdzinoši lielas jaudas saules kolektora un saules bateriju kombinētās sistēmas modelis, 
kas piemērots konkrētam uzņēmumam un ir replicējams citos uzņēmumos. Izmantojot šo tehnoloģiju, plānots samazināt 
CO2 izmešus par 62328 kg/gadā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tā kā 120 kW saules bateriju saražo apmēram 156 000 kWh enerģijas gadā saskaņā ar ražotāju sniegto informāciju 
par pieredzi attiecīgās jaudas tehnoloģiju uzstādīšanas un darbības rezultātiem valstīs ar Latvijai līdzīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, tika aprēķināts sagaidāmais SEG emisiju samazinājums: 
156 000 kWh x 397 g/kWh = 61932000 gCO2 jeb ~ 61932 kgCO2. 

Saules baterijas un saules kolektori SIA „Zaļā Latvija” 

Sagaidāmie projekta rezultāti 
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    3m2 saules kolektoru saražo apmēram 1500 kWh siltumenerģijas gadā saskaņā ar veiktiem laboratorijas apstākļos 
pētījumu rezultātiem, tika aprēķināts sagaidāmais SEG emisiju samazinājums: 
1500 kWh x 264 g/kWh = 39600 gCO2 jeb ~39,6 kgCO2. 
    Ņemot vērā, ka projekta ietvaros tika izveidots saules kolektoru un bateriju kombinētās sistēmas modelis, summējot 
SEG emisiju samazinājumu, tika iegūts 62328 kg CO2 samazinājums.  
    Pagaidām var tikai prognozēt sagaidāmo rezultātu tāpēc, ka saules kolektoru un bateriju kombinētai sistēmai vajag 
nostrādāt kaut vai vienu pilnu apkures sezonu. 
 
  
 
    Projektā rezultātā veicināta tīrāka ražošanas procesa attīstība - saules enerģiju tehnoloģiju demonstrēšanas iekārtu 
uzstādīšana projekta ietvaros šajā uzņēmumā, ņemot vērā, ka bīstamo atkritumu apstrādes darbu rezultātā līdz šim 
uzņēmuma attīrīšanas iekārtu darbības procesi tiek nodrošināti, kā kurināmo izmantojot naftas produktu atlikumus, radot 
gadā kopējos CO2 izmešus vidēji 3867 t apjomā, kas nodara ievērojamu kaitējumu videi. Fizikālās Enerģētikas institūts 
(FEI) sadarbībā ar SIA „Zaļā Latvija” īstenoja projektu, lai demonstrētu rūpniecisku uzņēmumu iespējas minimizēt 
ietekmi uz vidi, kā arī Latvijas zinātnieku iespējas piedāvāt jaunākās atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas un to 
praktisko pielietojumu modeļus konkrētos uzņēmumos. 
 
Kontaktinformācija: 
 
Fizikālās enerģētikas institūts (FEI), 
E-pasts: shipkovs@edi.lv 
tel. 67553537 
 
 
 

Secinājumi 

 

mailto:shipkovs@edi.lv�
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Saulē ir spēks 
 
 
 
Raivis Šķērstens  - SIA “Sun Investments” pārstāvis 
 
 
      
    Sabiedrība „Sun Investments” 2007.gadā ir uzsākusi darbību alternatīvās enerģijas produktu izstrādē un to ražošanas 
cikla izveidē. Uzņēmums 100 % apjomā pārstāv Latvijas kapitālu un ir vietējais ražotājs. 
    2008.gada nogalē reģistrēta preču zīme SELSOL®. Zem šīs preču zīmes tirgū tiek piedāvātas visas sabiedrības 
izstrādātās un ražotās enerģijas iekārtas, kas balstītas uz atjaunojamajiem energoresursiem. 
    2008.gada nogalē Latvijas Republikas patentu valdē reģistrēts rūpnieciskais patents saules enerģijas kolektoriekārtai, 
kas kā pirmā zem SELSOL® preču zīmes sērijas tiek piedāvāta patērētājiem no 2009.gada janvāra. 
    Pateicoties 2009.gada sākumā uzsāktajai reklāmas kampaņai, ir uzstādīti vairāki SELSOL® saules enerģijas kolektoru 
komplekti, kas tiek izmantoti gan privātmājās, gan uzņēmumu vajadzībām visā Latvijas teritorijā. 
    SIA „Sun Investments” turpina aktīvi darboties alternatīvās enerģijas iekārtu izstrādāšanas jomā, kā rezultātā 
2010.gada 14.jūlijā tika noslēgts līgums par projekta „Inovatīvā kombinētā atjaunojamās siltuma enerģijas un 
elektroenerģijas bloka izstrāde un ieviešanu ražošanā” īstenošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta 
ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana’’. 
 
    Projekta ietvaros radīts inovatīvs trīs dažādu uz atjaunojamajiem energoresursiem balstītu siltuma un elektroenerģiju 
ražojošu iekārtu kombinēts bloks ar kopēju vadības, kontroles un uzskaites sistēmu, kura sastavdaļas ir: 
- saules siltuma enerģijas kolektors; 
- vertikālās ass vēja turbīnas elektroenerģijas ģenerators; 
- saules baterijas; 
- vadības un uzskaites sistēma. 
 
    Projekta veikto aktivitāšu rezultātā izveidotais iekārtas prototips uzstādīts vienā no mājsaimniecībām (privātmājā), lai 
veiktu tā testēšanu reālos darbības apstākļos, un uz iegūto rezultātu bāzes tiktu izstrādāts tehnoloģiskais risinājums šādu 
produktu ieviešanai ražošanā. 
    Kā viens no galvenajiem projekta uzsvariem ir jāmin fakts, ka visu trīs enerģiju ģenerējošo iekārtu izstrāde un 
ražošana ir veikta Latvijā ar vietējo darbaspēku, tādējādi neimportējot ārvalstu tehnoloģijas, bet maksimāli izmantojot 
vietējo darbaspēku, kā rezultātā radītais produkts ir ar maksimāli lielu pievienoto vērtību. 
    Pašlaik Latvijas atjaunojamo energoresursu iekārtu tirgū tiek piedāvātas tikai ārvalstīs ražotas siltuma un 
elektroenerģiju ģenerējošas iekārtas. Tās tiek piedāvātas tikai kā atsevišķi elementi (iekārtas), kas izmantojami patstāvīgi 
vai arī saslēdzot kopā vienā sistēmā no vairākiem elementiem. Šādu sistēmu radīšanas rezultātā katra elementa (iekārtas) 
radītā enerģija tiek novadīta pie gala patērētāja ar savu vadības sistēmu; pārsvarā bez vienotas vadības sistēmas, kas 
ļautu vairāku iekārtu saslēgšanas gadījumā optimizēt un maksimāli efektīvi izmantot saražoto enerģijas daudzumu. 
    Šī projekta ietvaros siltuma enerģijas iegūšanai ir izmantots uzņēmumā izstrādātais saules siltuma enerģijas kolektors. 
Projekta aktivitāšu rezultātā izveidotais kolektora prototips tika pilnveidots, paaugstinot tā darbības efektivitāti un 
saražotās siltuma enerģijas daudzumu uz vienu iekārtas laukuma vienību, kas vienlaicīgi ļautu samazināt arī šādas 
iekārtas izgatavošanas izmaksas, saīsinot tās lietošanas atmaksāšanās periodu.  
    Izstrādājot saules siltuma enerģijas kolektorus, galvenā uzmanība tika pievērsta mūsu klimatiskās zonas 
nepastāvīgajiem laika apstākļiem, kas pēc iespējas maksimāli ļautu novērst zudumus saules siltuma enerģijas uztveršanas 
procesā, palielinot iekārtas darba efektivitāti. 
 
Saules siltuma enerģijas kolektoru sistēma uztver no saules siltuma enerģiju un pārvērš to enerģijā, ko var izmantot: 
- uzsildot silto ūdeni katras mājsaimniecības ikdienas vajadzībām; 
- sildot un uzturot komfortablu ūdens temperatūru gan iekšējos, gan āra peldbaseinos; 
- telpu apkures vajadzībām, kas it sevišķi ir ekonomiski lietderīgi ēkās ar grīdas vai sienas apkures sistēmām; 
- uzsildot silto ūdeni saimnieciskās darbības veicēju vajadzībām (lauksaimniecībā, rūpniecībā, izglītības iestādēs u.tml.). 
 
    Ja ir racionāli izveidota saules siltuma enerģijas kolektoru sistēma, tā gada laikā spēs nodrošināt līdz pat 60% no 
kopējā nepieciešamā enerģijas daudzuma siltā ūdens uzsildīšanai saimniecības vajadzībām. 
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Viens saules enerģijas kolektora uztveršanas virsmas kvadrātmetrs Latvijas klimatiskajos apstākļos spēj uztvert līdz pat 
550 – 700 kWh gadā. 
    Projekta ietvaros esošo aktivitāšu rezultātā izveidota tehnoloģija, kas ļauj ražot iekārtas ar uztveršanas laukuma 
amplitūdu no 2 kvadrātmetriem līdz pat 8 kvadrātmetriem vienā iekārtā. Tāpat izstrādātā tehnoloģija ļauj veikt net tikai 
taisnstūra formu kolektoru ražošanu, bet arī trīsstūrveida, trapecveida u.tml., tādējādi tos pielāgojot jumta formai. Jo 
lielāks iekārtas uztveršanas laukums, jo lētāka viena iekārtas kvadrātmetra izmaksas un līdz ar to arī pārdošanas cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Elektroenerģijas iegūšanai kopējā kombinētajā atjaunojamās siltuma un elektroenerģijas blokā, tiek izmantots 
vertikālās ass vēja turbīnas elektroenerģijas ģenerators ar nominālo jaudu 2,5 kW. 
    Projekta aktivitāšu rezultātā izgatavota konstruktīvi viegla, bet tajā pašā laikā slodzes izturīga vēja turbīna no polimēru 
materiāliem. Projekta ietvaros izstrādāts tehnoloģiskais risinājums tā saucamajai „Becker's, Darrieus, Savonius” 
kombinētajai spārnu rotācijas sistēmai. Šādai sistēmai ir visaugstākais lietderības koeficients starp vertikālās ass vēja 
turbīnām. Šādas turbīnas atšķirībā no ierastajām „dzirnavveida” turbīnām ir drošākas, praktiski bez vibrācijām un 
trokšņu piesārņojuma. To uzstādīšana ir iespējama kā uz mastiem, tā arī uz ēku jumtiem. Apkārtējās apbūves vai citu 
šķēršļu negatīvā ietekme uz šādas turbīnas darbību ir ļoti minimāla, jo gaisa plūsma tiek uztverta praktiski no jebkuras 
puses – šķēršļu radītās gaisa plūsmas turbulences šādām turbīnām netraucē to darbību. Tādējādi var tikt sasniegts 
projekta sākumā izvirzītais mērķis par šādu iekārtu maksimālu pielāgošanu izmantošanai pēc iespējas plašākam cilvēku 
lokam mājsaimniecību vajadzībām, kā arī izmantošanai komercdarbībā.  
  

Attēls Nr. 1.   
Saules kolektoru uzstādīšana 

Attēls Nr. 2.   
Saules kolektoru kontroles un vadības sistēma 
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    Trešā inovatīvā kombinētā atjaunojamās siltuma enerģijas un elektroenerģijas bloka sastāvdaļa ir balstīta uz 
fotovoltaikas elementu izmantošanu saules bateriju ražošanā. Projekta mērķis nav izgatavot šo bateriju pamatelementus – 
silīcija kristālu šūnas, bet gan to montāža un paneļu izgatavošana vietējā ražotnē. Šo paneļu montāža tiek veikta 
sadarbojoties ar Lietuvas uzņēmumu „Premet”, kurā notiek šūnu eksperimentālā rāžošana.  
    Projekta aktivitāšu rezultātā 2011.gada jūnijā akreditētā laboratorijā Itālijā ir pabeigti mūsu uzņēmumā ražoto saules 
siltuma enerģijas kolektoru pārbaudes testi atbilstoši standartam UNI EN 12975-2:2006. 
Tādējādi, mūsu uzņēmums ir kļuvis par pirmo Baltijas valstīs, kas ir saņēmis šādu kvalitātes atbilstības sertifikātu 
ražotajai produkcijai, kas garantē saules siltuma enerģijas kolektoru atbilstību visām kvalitātes, izturības un ilgmūžības 
prasībām. 
 
Mūsu priekšrocības atjaunojamo enerģijas iekārtu tirgū: 
-  iekārtas izstrādātas atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem; 
-  iekārtu un ražošanas cikla izstrādē 100 % apjomā izmantots Latvijas inženieru zinātniskais potenciāls; 
-  iekārtu ražošanas pilns cikls tiek nodrošināts Latvijā, pilnībā izmantojot vietējo darbaspēku; 
-  ražojot iekārtas, tiek radīta pievienotā vērtība, kas paliek Latvijā; tā neaizplūst uz ārzemēm iekārtu importa gadījumā; 
-  mūsu ražotajām iekārtām spējam nodrošināt konkurētspējīgas cenas, maksimāli īsus izpildes termiņus un kvalitatīvu 
uzstādīšanu objektā. 
 
 
 
    Pēdējos gados strauji pieaugot enerģijas cenām Latvijā, proporcionāli pieaug interese par atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijām. Taču sabiedrības informētība par saules enerģijas iekārtām un to iespējām ir zema, tāpēc SIA SUN 
INVESTMENTS kolektīvs īpašu uzmanību pievērš sabiedrības informēšanai. Šogad esam piedalījušies TV un radio 
dikusijās par saules enerģijas iespējām vairākos vides raidījumos un biznesa avīzēs. Īpaši svarīgas ir izstādes, kurās SIA 
SUN INVESTMENTS šogad sniedza vairāk kā 1000 konsultāciju. Šobrīd ir pastiprināta interese arī tāpēc, ka ir iespēja 
saņemt atpakaļ 50 % no atjaunojamo energoiekārtu uzstādīšanas vajadzībām iztērētajiem līdzekļiem Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI) programmas ietvaros. 
 
  
Kontaktinformācija: 
 
SUN INVESTMENTS SIA 
Telefons: 29431142 
E-pasts: info@selsol.lv 
www.selsol.lv 
 

Attēls Nr. 3.   
Vertikālās ass vēja turbīnas un ģeneratora izgatavošanas process 

Izstādes ‘’Ražots Latvijā 2011’’ un ‘’Vide un enerģija 2011’’ 

mailto:info@selsol.lv�
http://www.selsol.lv�
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Digitālais elektroenerģijas un gāzes patēriņa skaitītājs 
 
 
 
Edgars Zellis  - SIA “Cormack Consultancy Baltic”, projektu vadītājs 
 
 
 
      
    Saveometer ir digitālais elektroenerģijas un gāzes patēriņa skaitītājs, kurš neaizstāj esošos skaitītājus, bet sniedz 
patērētājam plašāku informāciju par patērētās enerģijas daudzumu, izmaksām, CO2 emisiju un citus rādījumus. 
    Saveometer ierīce nesamazina enerģijas patēriņu, bet tā maina lietotāja ieradumus, kā rezultātā tiek ietaupīta enerģija 
un pats svarīgākais – naudas līdzekļi! 
    Saveometer rāda, cik daudz enerģijas tiek patērēts reālajā laikā, pa nedēļu, mēnesi vai ceturksni. Rādījumi ir redzami 
gan kWh vai LVL. 
 
Saveometer ierīce: 
• Bezvadu ierīce ar apgaismotu displeju; 
• Dažādu krāsu LED indikators norāda pašreizējo elektroenerģijas izmantošanas izmaksu līmeni. Katru patēriņa līmeni 
  var pielāgot, piemēram, izslēgts (ļoti zems); zaļš (zems); dzeltens (vidējs); sarkans (augsts) un mirgo sarkans (ļoti 
  augsts); 
• Automātiski regulējams kalendārs un pulkstenis; 
• Iespēja iestatīt 4 enerģijas tarifus; 
• Diagramma, kura rāda pēdējo 30 dienu enerģijas patēriņu un tendences; 
• Var tikt izmantots no 1-3 fāzēm; 
• Precīzi rādījumi – sākot no 0,5 ampēriem līdz 100 ampēriem; 
• Elektroniskais barometrs rāda laika prognozi nākamajām 24 stundām; 
• Gaisa temperatūras un mitruma rādījumi; 
• Komplektā ir uzlādējamās baterijas ar lādētāju; 
• Dati tiek saglabāti 15 gadus, ja arī tiek izņemtas baterijas; 
• Vienam raidītājam var pieslēgt līdz pat 25 displejiem; 
• Izmantojams dzīvoklim, mājai, biroja ēkai, skolai u.c.. 
 
 
Kontaktinformācija: 
 
E-pasts: edgars@ccbaltic.eu 
www.saveometer.com 
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