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  Cienījamie lasītāji!  Šodien enerģētikas zinātnei tiek izvirzīti jauni mērķi: energosistēmas attīstības pētījumu 
priekšplānā izvirzās atjaunīgo energoresursu (AER) attīstība, kā no tehnoloģijas tā arī no 
tās pielietošanas viedokļa un vadības iespējām. Kopš liberalizēts elektroenerģijas tirgus, 
ir īpaši aktuāla elektroapgādes drošuma novērtēšana. Šādas komplicētas sistēmas 
vadībai un attīstībai ir nepieciešamas jaunas viedās tehnoloģijas – kas arī veido šī 
numura saturu, pievēršoties specifiskiem nozares jautājumiem.  
AER ģenerējošie avoti tiek savienoti ar tīkliem visos sprieguma līmeņos, un to vadībai ir 
nepieciešama radikāli jauna pieeja ar reālā laika kontroli, lai varētu koordinēt darbību 
miljoniem ierīču, dažādām tehnoloģijām, pie daudziem dažādiem sprieguma līmeņiem 
visā elektrotīklā.  
Man būtiski šķiet akcentēt, ka jau vairākus gadus Fizikālās Enerģētikas Institūts (FEI) 
nodrošina enerģētikas pētījumus un zinātnes attīstību Latvijā, kas kalpo Latvijas 
Republikas enerģētikas neatkarības nodrošināšanai un valsts interešu pārstāvniecībai 
enerģētikas pētniecības projektos un ekspertu grupās. Šajā virzienā strādā vairākas 
zinātniskās laboratorijas un centri, kuri pētniecības virzienus integrē visos 
energosistēmas posmos - sākot no enerģijas resursiem, enerģijas ražošanas un tās 
pārvades līdz enerģijas gala patērētājiem. Kopš iepriekšēja gada FEI uzsāka aktīvi 
darboties Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa Enerģētikas drošības komisijā, 
sniedzot būtiski nozīmīgu ekspertīzes atbalstu LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai par siltumnīcas efekta gāzu emisijām Latvijā. Kā arī 2016. gada 
novembrī Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes (LPISP) un 
Nacionālās inovācijas sistēmas (NIS) iniciatīvas ietvaros tika izveidota Viedās 
enerģētikas Padome, kuru es vadu, iesaistot gan nozaru uzņēmējus pārstāvošās 
sabiedriskās organizācijas, gan vadošās augstākās izglītības iestādes un zinātniskās 
institūcijas, kā arī atbildīgās ministrijas, lai vienotos par konkrētiem risinājumiem 
enerģētikas inovācijas sistēmas pilnveidošanai Latvijā. 
Dotā numura izklāstītie pētījumi galvenokārt tiek veikti starptautisko zinātnisko projektu 
ietvaros, kas ļauj mūsu pētniekiem sadarboties ar Eiropas vadošajiem zinātniekiem un 
jaunajiem zinātniekiem, izmantot Eiropas pētniecības infrastruktūru. Protams, šeit arī 
jāmin piesaistīto finansējumu pētniecībai un tās attīstībai enerģētikas zinātnes atbalstam, 
tādējādi nodrošinot būtisku pienesumu Latvijas nākotnes ekonomiskajai attīstībai, kā arī 
pētījumu rezultātu praktiskai izmantošanai.  
 
Ar cieņu, Irina Oļeiņikova 
Fizikālās Enerģētikas institūta direktore 
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Energoauditi ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu šogad veikti jau 115 daudzdzīvokļu mājās 

          Neatkarīgie eksperti ēku energoefektivitātes jomā ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu  šogad jau veikuši 
energoauditus 115 daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Ir noslēgušies darbi pēc iepirkumiem  Nr.RD REA 2016/2 un 
Nr.RD REA 2017/2 projekta „Mājokļu energoauditi 2016” (PVS ID 3599) ietvaros līgumiem par energoauditu veikšanu 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Rīgā. Par katru dzīvojamo māju ir noslēgts atsevišķs līgums, kur Līgumslēdzējpuses 
ir – pasūtītājs (Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra”), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotā persona un 
izvēlētais pretendents. 
          2013.gada 24.septembrī apstiprināti Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.47 „Par  kārtību, kādā Rīgas pašvaldība 
sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā”, kas paredz atbalstu energoauditu veikšanai 
un energosertifikātu sagatavošanai (organizē REA) ar pašvaldības līdzfinansējumu 80% apmērā no energoaudita 
izmaksām. 
          Veicot ēku energoauditus neatkarīgie eksperti ēku energoefektivitātes jomā katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
izstrādā energoaudita atskaites, kas pēc formas un satura atbilst prasībām iesniegšanai Daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes (DME) programmas ietvaros valsts finanšu institūcijai ALTUM. 
          Energoaudita atskaite satur ēkas energosertifikātu, pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti 
uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā, kā arī 
pārskatu par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
ēku energoefektivitātes aprēķina jomā. Apkures sezonas laikā izstrādātajiem energoauditu pārskatiem tiek pievienotas arī 
ēku ārējo norobežojošo konstrukciju termogrāfijas. 
          Energoauditiem pieteiktās daudzdzīvokļu ēkas ir atšķirīgas gan pēc lieluma, gan vecuma, gan pašreizējiem 
energoefektivitātes rādītājiem. Vecākā auditētā māja tikusi būvēta 1890.gadā, bet jaunākā  104 gadus vēlāk: 1994.gadā. 
Mazākā ēkas aprēķina platība starp šogad auditētajām mājām nepārsniedza trīs simti kvadrātmetrus, bet lielākajai 396 
dzīvokļu mājai tā sasniedz turpt 28000 kvadrātmetrus. Mazākās mājas raksturoja lielākais īpatnējais siltumenerģijas 
patēriņš apkurei – līdz 192 kilovatstundām uz kvadrātmetru gadā, bet pašām  lielākajām mājām minētais rādītājs bija 
tuvu 120 kilovatstundām uz kvadrātmetru aprēķina platības gadā. Neatkarīgo ekspertu prognozētais ietaupījums 
auditētajās ēkās variēja plašā diapazonā:  no 33 kilovatstundām uz kvadrātmetru (29%) līdz pat 124 kilovatstundām uz 
kvadrātmetru aprēķina platības gadā (64%). 
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Izzina daudzdzīvokļu māju energoefektīvas atjaunošanas prioritātes 

          2017.gada 6.jūnijā Rīgā notika Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) rīkots informatīvs pasākums apaļā 
galda diskusijas formātā daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pārstāvjiem un pārvaldniekiem par Rīgas pašvaldības atbalsta 
instrumentiem energoefektivitātes pasākumiem un atjaunošanai dzīvojamās mājās, to apmēru un piešķiršanas 
nosacījumiem, ko nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.257 (prot. Nr.93, 27.§) no 2017.gada 23.maija “Par 
kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un 
dzīvojamās mājas renovācijai”. 
          Pasākuma mērķis bija informēt par Rīgas pašvaldības jaunā finanšu atbalsta instrumenta  iedzīvotājiem dzīvokļu 
jautājumu risināšanā ieviešanas gaitu, kā arī atsvaidzināt klātesošo zināšanas par privatizēto dzīvojamo māju 
pārņemšanu, pārvaldīšanu, tostarp, spēkā esošiem noteikumiem par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, 
kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām un, protams, uzklausīt semināra dalībnieku viedokli par 
risināmajām problēmām viņu pārstāvētajos daudzdzīvokļu namos un priekšlikumiem REA. Diskusijas nobeigumā tās 
dalībnieki aizpildīja aptaujas anketu: “Kuri no minētajiem remonta pasākumiem ir aktuālākie jūsu ēkā(s) ?” – novērtējot 
pēc 10 baļļu sistēmas pasākumus, uz kuriem attiecas ārpuskārtas remonta nepieciešamība saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.907 no 2010.gada 28.septembra (skatīt infografiku). Diskusiju ievadīja Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēka 
Dr.fiz. Laimdotas Šnīderes divas  prezentācijas, raksturojot situāciju Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu 
īpašnieku iesaistē savu īpašumu atjaunošanā, kā arī uzsverot Rīgas pašvaldības jaunā finanšu atbalsta instrumenta 
nepieciešamību enerģētiski neefektīvo un nolietoto māju atjaunošanai. 
 
\ 
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Eiropas ilgtspējīgas enerģētikas nedēļā uzsvars tiek likts uz inovācijām 

          Eiropas Ilgtspējīgas enerģētikas nedēļas (EUSEW 2017) ietvaros no 2017.gada 19.–25. jūnijam pasākumi notika 
gan Briselē, gan citviet Eiropā, pulcējot ap 3000 dalībnieku no iedzīvotājiem, uzņēmējiem, sabiedrisko institūciju, valsts 
un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, tostarp, no Rīgas p/a Rīgas enerģētikas aģentūras. Daudzo EUSEW 2017 pasākumu 
vidū ir jāmin Eiropas Atjaunojamās Siltumapgādes un Dzesēšanas padomes 21.jūnijā rīkotais seminārs “Inovācijas 
Atjaunojamās Siltumapgādes un Dzesēšanas sektorā”, kurā citu starpā ir jāizceļ Luca Guglielmeti (Ženēvas universitāte) 
prezentācija par inovatīvu izpētes projektu “UTES” - “Dziļa augstas temperatūras siltuma uzglabāšana Ženēvas 
baseinā” (Deep High Temperature Heat Storage in the Geneve basin). 
Prezentācijas atrodamas: http://www.lnga.lv/files/EUSEW_2017_geotermijas_prezentacijas.zip. 
          Pašvaldībām nozīmīgs pasākums bija energoefektivitātes finansēšanas veicināšanai veltītais seminārs “ 
Accelerating the clean energy transition: financing energy efficiency at the local level”,  kurā galvenais akcents tika likts 
uz ēku energoefektivitātes finansēšanu (Smart financing for Smart Buildings), un kura gatavošanā līdz ar citiem Eiropas 
pilsētu sadarbības tīkliem nozīmīga loma bija Rīgas partnerim vairākos projektos – pilsētu apvienībai Energy Cities. 
Skatīt arī www.eusew.eu. 
 
 
 
 
          Šī gada jūnijā Kazahstānas galvaspilsētā Astanā tika atklāta starptautiskā izstāde Expo 2017 Astana, kuras 
vadmotīvs ir “Nākotnes Enerģija”. Rīgas domes vadības uzdevumā izstādes pasākumos Astanā Rīgas pašvaldību 
pārstāvēja Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”  direktors Timurs Safiuļins. Starptautiskās izstādes Expo 2017 Astana 
laikā tika apmeklēta  konference "Enerģētikas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana" un forums "Enerģētika ilgtspējīgas 
attīstības interesēs", kā arī apmeklēti izstādes dalībvalstu, tostarp Latvijas, paviljoni, un apspriestas sadarbības iespējas 
viedo pilsētu attīstības veicināšanai nākotnē ar A/S "Astana Innovations" vadību un Nazarbajevas Universitātes 
starptautisko projektu vadītājiem. 

Dalība starptautiskās izstādes "EXPO 2017 Astana" pasākumos 
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Saules enerģijas izmantošanas iespējas dzesēšanai Latvijas 
klimatiskajos apstākļos 

 
 
 
Akad., Prof., Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs, Dr.sc.ing.  Gaļina Kaškarova, Dr.sc.ing. Kristina Ļebedeva - Fizikālās 
enerģētikas institūts, Enerģijas resursu laboratorija 
 
 
          Saules enerģija ir visizplatītākais resurss uz Zemes. Saules enerģija, kas stundas laikā tiek izstarota uz Zemes 
virsmas, ir aptuveni tāda pati kā kopumā visas cilvēces darbības rezultātā patērēta gada laikā. Tomēr pašreiz saules 
enerģija nodrošina mazāk nekā 1% no pasaules komerciālās enerģijas. Tās intensīvāku izmantošanu galvenokārt 
ierobežo tehnoloģiju augstās izmaksas un to nepietiekamā spēja absorbēt saules radiāciju – it īpaši ar sauli mazāk 
nodrošinātos reģionos, kāda ir arī Latvija. Tomēr zinātnieki saistībā ar inovatīvām tehnoloģijām visai tuvā nākotnē 
saules enerģijai prognozē strauji augošu potenciālu un labas izredzes konkurētspējas palielināšanā ar citiem atjaunojamo 
resursu veidiem. 
 
Globālā saules radiācija 
 
Saules radiācijas ilgums un intensitāte ir atkarīga no gadalaika, klimatiskiem apstākļiem un ģeogrāfiskā stāvokļa. Gada 
globālais starojums uz horizontālas virsmas saulainajos reģionos var sasniegt 2200 kWh/m2. Ziemeļeiropā saules 
starojuma maksimālā intensitāte ir 1100 kWh/m2. Ņemot vērā siltuma pārvadi un lietderības koeficientu, maksimāli no 
tās var izmantot 450-550 kWh/m2. Latvijā saules starojumam ir samērā zema intensitāte - kopējā saules enerģija ir 1109 
kWh/m2 gadā. Tomēr, pārsteidzošā kārtā var secināt, ka saules mums ir pat mazliet vairāk kā mūsu tuvākajiem 
kaimiņiem Skandināvijā, bet saules enerģiju tur izmanto vairāk. Tāpēc, sadārdzinoties konvencionālajiem 
energoresursiem, arī Latvijā ar laiku saules enerģija varētu būt laba alternatīva. Latvijā saules enerģiju visvairāk 
iespējams izmantot no aprīļa pēdējās dekādes līdz septembra pirmajai dekādei, kad starojuma daudzums sasniedz 120 
kWh/m2. Bet Latvijā vislielākā saules intensitāte ir Kurzemes piekrastē, Rīgas jūras līča piekrastes un Zemgales daļā. 
          Fizikālās enerģētikas institūtā tika realizēts demonstrācijas projekts uz eksperimentālās bāzes, tādejādi veicinot 
saules enerģijas izmantošanu ilgtspējīgai enerģētikas attīstībai, izmantojot dabai draudzīgu tehnoloģiju un uzlabojot 
iekštelpu mikroklimatu. Tādā veida pētījumi veicinās Eiropas Savienības izvirzītā prioritārā mērķa 20/20/20 sasniegšanu, 
kas norāda nepieciešamību palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģētikā (2010.gada novembrī Eiropas 
Komisija pieņēma stratēģiju „Enerģija 2020 − konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un drošai enerģijai”, kurā ietverti vērienīgi 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķi – par 20% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2), līdz 20% palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru un par 20% paaugstināt energoefektivitāti). 
          Eiropas un Latvijas mērogā aktuāla ir telpu optimālā mikroklimata uzturēšana, kurai katru gadu tiek tērēti milzīgi 
enerģijas resursi. Telpu iekšējo temperatūru galvenokārt ietekmē telpā esošie sildķermeņi un pasīvais saules starojums, 
kas iekštelpās nokļūst caur nesošajām konstrukcijām. Tika izstrādāta inovatīva saules enerģiju izmantojoša 
aukstumapgādes iekārta, kura videi draudzīgā veidā ražo nepieciešamo aukstumenerģiju, kas svarīga ir vasaras laikā. 
Saules starojums ir tiešā sasaitē ar iekštelpu mikroklimatu, līdz ar to nepieciešamība pēc telpu dzesēšanas rodas praktiski 
tajā pašā laikā, kad palielinās saules starojuma intensitāte, kas ir galvenā šīs aukstumapgādes tehnoloģijas priekšrocība. 
Aizvietojot tradicionālos enerģijas avotus ar saules enerģiju, iespējams radikāli samazināt kaitīgo izmešu īpatsvaru, kas 
rodas aukstuma ražošanas procesā. 
 
Saules enerģijas izmantošanas veidi: 
• pasīva saules enerģijas izmantošana (ēku novietojums, speciālo materiālu izmantošana, kuri labi absorbē saules    
   radiāciju); 
• saules starojuma izmantošana saules kolektoros; 
• saules starojuma pārveidošana tiešā elektriskajā enerģijā (PV – saules baterijas); 
• saules starojuma izmantošana Saules Enerģijas Stacijās (saules enerģija → tvaiks → tvaika turbīna → elektrība); 
• solāra dzesēšana – jauns virziens (saules enerģijas izmantošana dzesēšanas iekārtu darbībai). 
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Solāro dzesēšanas tehnoloģiju pielietošana 
 
Solāro dzesēšanu var izmantot: 
• Ūdens atdzesēšanai minimāli līdz 5° C; 
• Gaisa kondicionēšanai (sausināšanai un atdzesēšanai) ar minimālo temperatūru 16° C. 
 
No visām solārās dzesēšanas un saldēšanas tehnoloģijām 1.zīm. tikai dažas šobrīd izmanto komerciāli: 
• ABsorbcijas dzesētājus; 
• ADsorbcijas dzesētājus; 
• Desikantu - iztvaikošanas sistēma (DIS); 
• PV ar tvaika kompresijas sistēmu. 
 

Pilotsistēmas tehnisko parametru apskats un uzlabošanas iespējas 
 

          Termiski darbināmām dzesēšanas sistēmām, kas darbojas zem 110° C temperatūras un, izmantojot ekonomiski 
izdevīgus saules kolektorus, ir plašs potenciāls. Pēdējā laikā ir izstrādātas jaunas tehnoloģijas, kas paaugstina saules 
siltuma sistēmu drošību un efektivitāti. Termiskās dzesēšanas iekārtai aukstuma ražošanai ir nepieciešams siltuma avots 
ar siltumnesēja temperatūru virs 60° C. Kā parādīja pētījumi, saules kolektori var uzkarsēt siltumnesēju līdz 140° C. 
Pētījuma ietvaros tika veiktas izmaiņas tehnoloģijā - aukstumapgādes sistēmā, lai to adaptētu Latvijas klimatiskajiem 
apstākļiem. Fizikālās enerģētikas institūts (FEI) pilotsistēmā siltuma ģenerēšanai izmantoti saules kolektori. Uzlaboti 
termiski darbināmas dzesēšanas mašīnas ar absorbcijas materiālu tehniskie parametri, kas darbojas pie siltumnesēja 
temperatūras no 60° C līdz 90° C. 
 
Tika veikta metodikas analīze - izvēlēta visizdevīgākā sistēma Latvijas klimatam. Tika novērtēti sistēmas plusi un 
mīnusi:  
• Saules enerģijas dzesēšanas sistēmas ietaupa elektroenerģiju, un tādējādi arī fosilo kurināmo; 
• Saules enerģijas dzesēšanas sistēmas noved pie maksimālas elektroenerģijas pieprasījuma samazināšanas, kas ir   
  ieguvums elektroenerģijas tīkliem un varētu novest pie papildus izmaksu ietaupījuma un dārgās elektroenerģijas    
  samazināšanas, pīķā brīžos, kad elektroenerģija tiek plaši patērēta; 
• Saules enerģijas dzesēšanas tehnoloģija izmanto videi draudzīgus materiālus, kuri nenoārda ozona slāni un nerada (vai   
  ļoti maz) globālo sasilšanu; 
• Saules enerģija ir pieejama tajā pašā laikā, kad ir nepieciešama dzesēšana. 

                                               REA vēstnesis 
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• Saules siltuma sistēmas ģenerētā siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai ir nepieciešamas lielas saules kolektoru 
platības, kas  vasarā netiek pilnībā izmantotas. Lieko siltumu var izmantot saules enerģijas dzesēšanas iekārtās; 
• Termiski darbināmiem dzesētajiem ir salīdzinoši zems trokšņu līmenis, un tās nevibrē. 
 
          Tika izstrādāta saules aukstumu ražošanas inženiertehniskās sistēmas (pilotiekārtas) principiālā shēma (skat. attēlu 
Nr.2.), visi parametri tika noteikti matemātiski, liela uzmanība tika pievērsta saules kolektoru absorberu matemātiskai 
modelēšanai. Ņemti vērā visi aprēķinu parametri pilotiekārtas principiālās shēmas izveidē. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pētījuma laikā tika izpētīta un uzlabota pirmā saules enerģijas dzesēšanas sistēma pasaulē, kura izbūvēta tālāk uz 
ziemeļiem aiz 55. platuma grāda. Ņemot vērā to, ka ziemeļu platuma grādos dotā iekārta iepriekš netika izmantota, 
sākotnējiem aprēķiniem tika izveidoti modeļi dinamiskajā simulēšanas programmā, tika izmantoti 5 gadu meteoroloģiski 
dati no Fizikālās Enerģētikas institūta Enerģijas resursu laboratorijas saules enerģijas sistēmu pētīšanas poligona datu 
bāzes. Kopējā sistēma tika optimizēta veicot daudzkārtējas simulācijas. Tika novērtēta galveno sistēmas elementu 
parametru ietekme uz kopējo sistēmas ražību, un izveidota optimāla saules enerģijas dzesēšanas sistēma, kas maksimāli 
piemērota dotajiem klimatiskajiem apstākļiem. 
          Modelis izstrādāts līdzīgs reāli eksistējošai sistēmai. Modeļa precizitāte tika pārbaudīta, salīdzinot to ar reālas 
iekārtas darbību. Tika izveidots modeļa klons, kurā maināmais parametrs ir sūkņu izvietojums sistēmā (turpgaita – 
atgaita).  
 
Pilotsistēmas tehnisko parametru uzlabošanai tika apkopoti un simulēti dažādu solāro dzesēšanas sistēmu varianti - 
solārās dzesēšanas sistēmā ar 5 slēgtām cilpām: 
– Saules kolektoru cilpa- starp saules kolektoriem un karsto akumulācijas tvertni; 
– Karstā cilpa – starp karsto akumulācijas tvertni un termiski darbināmo dzesētāju; 
– Siltuma novadīšanas cilpa – starp termiski darbināmo dzesētāju un dzesēšanas torņiem; 
– Karstā ūdens cilpa – starp karsto akumulācijas tvertni un karstā ūdens akumulācijas tvertni; 
– Aukstuma sadales cilpa. 
 
          Katrai cilpai ir savs sūknis, kurš tiek atsevišķi vadīts pēc noteikta programmas algoritma no kopējā vadības bloka. 
Katrs sūknis darbojas patērējot elektrību, kas rada potenciālo enerģiju – spiedienu, un kinētisko enerģiju – plūsmu, kā 
arī, sūkņu darbības laikā izdalās siltuma zudumi. Viena daļa no siltuma zudumiem aiziet apkārtējā vidē – pārsvarā 
iekštelpā, otra daļa no siltuma zudumiem tiek nodota siltuma nesējam. Kinētiskā enerģija kopā ar siltuma zudumiem 
siltumnesējā rada summāro nododamo enerģiju sistēmai no sūkņiem. Kopējā nododamā enerģija sistēmai sastāda no 7 
līdz 31% no patērētas elektroenerģijas solārās dzesēšanas sistēmas cilpās. Dotā attiecība ir atkarīga no darbības 
parametriem, tajā skaitā arī no siltumnesēja temperatūras, kuram tā enerģija tiek nodota. 

                                               REA vēstnesis 
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          Kā redzams grafikā, procentuālais enerģijas daudzums, kas tiek nodots siltumnesējam no patērētās 
elektroenerģijas, ir apgriezti proporcionāls siltumnesēja temperatūrai, kas plūst caur sūkņiem. Galvenais iemesls ir tas, 
ka, palielinoties potenciālam, palielinās arī siltuma plūsma no sūkņiem uz siltumnesēju. Dotais potenciāls ir tieši saistīts 
ar temperatūras starpību, jo zemāka siltumnesēja ieplūdes temperatūra sūkņos, jo lielāks siltuma daudzums tiek nodots. 
          Solārās dzesēšanas sistēmas elementu (tādu kā: saules kolektors, termiski darbināms adsorbcijas dzesētājs, 
dzesēšanas tornis un siltummaiņi) siltumspēja ir atkarīga no ieplūdes siltumenerģijas daudzuma. Tāpēc sūkņa 
izvietojums pirms vai pēc noteiktā elementa ietekmē dotā elementa siltumspēju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pētījumos veiktajās simulācijās tika izmantoti dažādu Eiropas Savienības valstu meteoroloģiskie dati. Tādā veidā 
tika noteikts ietekmes variācijas diapazons sūkņu izvietošanas ietekmes noteikšanai uz solārās dzesēšanas sistēmas 
darbības efektivitāti. Simulācijai tika izmantota PolySun® dinamiskās modelēšanas un simulēšanas programma. Par 
bāzes modeli tika pieņemts modelis ar mazjaudas termiski darbināmo adsorbcijas dzesēšanu. Adsorbcijas dzesētāja 
nomināla jauda ir 8 kW un dzesēšanas siltumspēja 11 kW. Termiski darbināmam dzesēšanas ciklam tiek izmantota 
siltumenerģija, kas tika iegūta no saules siltuma sistēmas.  

                                               REA vēstnesis 
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                   A - visi sūkņi atrodas pirms solārās dzesēšanas sistēmas elementiem 
                B - visi sūkņi atrodas pēc solārās dzesēšanas sistēmas elementiem  



9 Nr.33  2017.gada 2.izdevums 

www.rea.riga.lv 

          Dotajā gadījumā tika izmantota saules siltuma sistēma (SSS) ar saules kolektoru jaudu 15 kW pie ΔT=70K°. SSS 
iekļauta 1m3 akumulācijas tvertne ar 8 kW jaudīgu elektrisko tenu. Dzesēšanas sistēma ieprojektēta tā, lai nodrošinātu 
ap 80% no dzesēšanas jaudas. Pīķu izlīdzināšanai tiek izmantota aukstā ūdens akumulācijas tvertne. Siltuma novadīšanai 
tika izmantots dzesēšanas tornis, kura nomināla jauda ir 21kW. Liekais siltums no SSS tiek novirzīts uz karstā ūdens 
sagatavošanu. Karstā ūdens patēriņš tika projektēts atbilstoši SSS maksimālam mēneša patēriņam ne dzesēšanas sezonā. 
Simulēšanas rezultātā konstatēts, ka solārās dzesēšanas procesā elektrība tiek pārsvarā patērēta ventilatoriem dzesēšanas 
torņos, un sastāda 82% no kopēja elektrības patēriņa solārās dzesēšanas sistēmas darbības procesā gada griezumā. 
Nākamie lielākie elektroenerģijas patērētāji ir cirkulācijas sūkņi, kuri patērē 16.6% no kopēja elektrības patēriņa 
dzesēšanas sezonā. Vislielāko elektroenerģiju patērē sūknis, kas novietots siltuma novadīšanas cilpā, jo šajā cilpā ir 
vislielākā enerģijas plūsma un novērojama ΔT ≤9K°.  
          Tika apkopoti pētījumu rezultāti Eiropas reģionā un tika noteiktas solārās dzesēšanas sistēmu izmantošanas 
attīstības tendences. Veicot bāzes modeļa simulāciju dažādos Eiropas reģionos, tika analizēti dotās sistēmas rezultāti. 
Simulācijas rezultāti rāda, ka dotās sistēmas iespējamā aukstuma enerģijas ražība ir no 1.5 MWh/gadā ziemeļu reģionos 
(ZR) līdz 3.7MWh/gadā dienvidu reģionos (DR). Termiskā dzesētāja darbošanās laiks ir no 410h/gadā ZR līdz 970h/
gadā DR. Aukstuma ražības noteikšanai pētījuma aprēķinos iekļauj novadīto siltumu no iekštelpām. Siltuma novadīšanas 
apjoms atbilst telpu uzkaršanai noteiktajos klimatiskajos apstākļos. Pētījums tiek veikts galvenokārt mājsaimniecību un  
biroju telpu dzesēšanai, tāpēc tehnisko procesu pieprasījums pēc dzesēšanas šajā pētījumā netika iekļauts.  
          Augstāk minētā aukstuma ražošanas procesā ar termiski darbināmo adsorbcijas dzesētāju, galvenokārt, tiek 
patērēta siltumenerģija. Ģeneratora patērētais siltums ir no 3.6MWh/gadā ZR līdz 10.3MWh/gadā DR. Ar mitrā 
dzesēšanas torņa palīdzību tika novadīti no 5.1MWh/gadā ZR līdz 14MWh/gadā DR. Mitrais dzesētājs savai darbībai 
patērē gan ūdeni, gan elektroenerģiju, siltuma novadīšanai tiek patērēta elektroenerģija ventilatoru darbībai, kur patēriņš 
ir no 0.25MWh/gadā ZR līdz 0.6MWh/gadā DR. Mitrā dzesēšanas torņa termiska efektivitāte no 16.9% ZR līdz 22.6 % 
DR. Savukārt, viena siltumenerģijas MWh novadīšanai ar mitrā dzesētāja palīdzību tiek patērēti  no 0.043MWh ZR līdz 
0.050MWh DR elektrības ventilatoru darbībai.  
          Pats termiski darbināmais dzesētājs patērē tikai 2.9kWh/gadā jeb 0.9% no elektrības patēriņa. Vidēji iztērējot 0.92 
daļas siltumenerģijas un 0.08 daļas elektroenerģijas. Tā kā siltumenerģija gandrīz pilnībā tiek nodrošināta ar saules 
kolektoriem, attiecība starp pievadīto kurināmo un elektroenerģijas daudzumu un starp nodzesēto enerģijas daudzumu ir 
līdzīga iepriekš minētai sakarībai. Ūdens patēriņš mitrajā dzesēšanas tornī nav iekļauts aprēķinos. Kopējais solārās 
dzesēšanas sistēmas enerģijas pārveidošanas koeficients (PK) (dzesēšanas efektivitāte) gadā ir tuvu 4.8, un gada laikā tas 
svārstās no 4.6 līdz 4.9. mēnesī. Īsāku laika periodu apskatīt nav korekti, jo ir dienas, kad tiek sildīts ūdens akumulācijas 
tvertnē, vai tiek sagatavots aukstais siltumnesējs, un telpas dzesēšana nav nepieciešama. Tādos gadījumos var novērtēt 
termiski darbināmā dzesētāja PK, nevis kopējās sistēmas PK. Papildus siltumenerģijas daudzums adsorbcijas dzesētājam 
ir nepieciešams tikai 0.6% apjomā no kopējā enerģijas daudzuma dzesēšanas sezonā, pārējais tiek nodrošināts ar saules 
siltuma sistēmas saražoto siltumenerģiju. 
          Apkures sezona sākas pie ārējās gaisa temperatūras zem +8°C. Bet dzesēšana var būt vajadzīga jau pie zemām 
ārējā gaisa temperatūrām, bet pietiekami liela saules starojuma. Savukārt, pie temperatūras aptuveni no +8 līdz +16°C 
pārsvarā nav nepieciešama ne apkure, ne dzesēšana. 
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          Izstrādājot vairākus modeļus dinamiskajā simulēšanas programmā, tika konstatēts, ka saules starojuma intensitāte 
uz saules kolektoru virsmu (60° no horizontālas virsmas un ar orientāciju uz dienvidiem) mainās dažādos gados, vasaras 
mēnešu nobīde var sasniegt līdz pat 37%. Bet kopējā gada ražības novirze svārstās zem 7% robežas. Tas tiks ņemts vērā 
turpmākajos aprēķinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kā redzams attēla Nr.6 diagrammā, ārējā gaisa temperatūra pārsniedz 22°C tikai 1000 grādu stundas. Tas dod 
iespēju lietderīgi izmantot siltuma novadīšanas torņus, kuri efektīvi darbojas dotajos apstākļos, pazeminot siltumnesēja 
temperatūru siltuma novadīšanas kontūrā no 32 līdz 27°C. 
Veicot izveidotā modeļa simulāciju, tajā mainot saules kolektora slīpuma leņķi, tika noteikts leņķis, pie kura saules 
kolektori saražo maksimālo siltumenerģijas daudzumu. Kā attēlots 7.zīm. saules kolektoru novietošanas leņķis ar 
maksimālo saules kolektoru gada siltumspēju nesakrīt ar saules kolektoru novietošanas leņķi ar maksimālo saules 
kolektoru siltumspēju dzesēšanas periodā. Lielāko leņķi izdevīgi izmantot, ja ir pietiekams papildus siltumenerģijas 
patēriņš, tādā gadījumā papildus ieguvums ir 30kWh gadā no katra saules kolektora kvadrātmetra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Termiskās dzesēšanas iekārta sāk darboties pie noteiktām ieplūdes siltumnesēja temperatūrām no siltumenerģijas 
ražošanas puses. Kā arī termiski darbināmo dzesētāju lietderība palielinās, palielinoties ieplūdes temperatūrai. Termiski 
darbināmai dzesēšanas mašīnai temperatūras diapazons siltajā kontūrā mainās atkarība no dzesētāju tehnoloģijām. 

                                               REA vēstnesis 
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          Izanalizējot mazjaudas termisko dzesētāju piedāvājumu, tika novērots, ka no 156 sistēmām 90% darbojas pēc 
absorbcijas principa un ap 10% darbojas pēc adsorbcijas principa. Absorbcijas dzesētāju temperatūras diapazons siltajā 
kontūrā ir 75-110°C, izmantojot amonija-ūdens tehnoloģiju, un 75-105°C izmantojot absorbcijas ūdens-LiBr 
tehnoloģiju. Izmantojot adsorbcijas tehnoloģiju, samazinās nepieciešamais temperatūras diapazons siltajā kontūrā. Ūdens 
- silicija gēla adsorbcijas tehnoloģija pazemina pieprasījumu pēc temperatūras diapazonu siltajā kontūrā līdz 55-95°C. 
          Tika izstrādāta solāra dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanas kopējā sistēma, kā arī noteikti priekšlikumi dotās 
sistēmas optimizācijai. Dotajā sistēmā prioritāri saules kolektoru saražotais siltums tiek izmantots aukstuma ražošanā ar 
termiski darbināmām dzesēšanas mašīnām dzesēšanas sezonā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmantojot izveidoto sistēmu, kas nosedz 80% no maksimālas dzesēšanas jaudas ar solārās dzesēšanas sistēmām, ir 
panākti sekojoši rezultāti:  
- tā kā siltumenerģija tiks izmantota gan termiski darbināma mašīnā, gan karstā ūdens sagatavošanā, tad nepieciešams 
izvelēties saules kolektorus ar mazāko siltuma zudumu koeficientu (a1<1.5), kas palielinās saules kolektoru siltumspēju 
ne dzesēšanas sezonā. Kā arī jāizvēlas saules kolektorus ar pēc iespējas lielāku absorbcijas spēju (ηo>0.74), kas ietekmē 
kopējo saules kolektoru siltuma spēju. 
- balstoties uz iepriekšējiem pētījumiem un, analizējot Latvijas klimatiskos apstākļus, tika noteikts, ka mazjaudīgām un 
vidējas jaudas solārās dzesēšanas sistēmām attiecībai: saules kolektoru jauda pie ΔT=70°K pret adsorbcijas dzesētāja 
jaudu, ir jābūt robežās no 1.650 līdz 1.850. 
- solārās dzesēšanas sistēmas gada aukstuma siltumspēja ir līdz pat 230 kWh no katra 1 kW adsorbcijas dzesētāja 
nominālas jaudas, pie kā tiek patērēti 560 kWh enerģijas, no kuras 89 % tiek saražoti ar saules kolektoru palīdzību. 
Savukārt dotā iekštelpu siltuma un saules kolektoru atstrādātā siltuma novadīšanai tiek izmantoti dzesēšanas torņi, kas 
patērē dotajā gadījumā ap 38.5 kWh. 

                                               REA vēstnesis 

Tabula Nr.1 
Saules kolektoru veiktspēja pie noteiktas minimālās temperatūras (Tm) 

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 8. 
Saules enerģijas 

dzesēšanas un karstā 
ūdens sagatavošanas 
modeļa principiālā 

shēma 



12 Nr.33  2017.gada 2.izdevums 

www.rea.riga.lv 

- siltumenerģija, kas tiek ražota ar saules kolektoriem pārējā laikā, tiek izmantota karstā ūdens sagatavošanai. 
Adsorbcijas dzesēšanas mašīnas darbībai tiek izmantoti 29% no kopējās saules siltuma sistēmas saražotās enerģijas, 60% 
tiek izmantoti karstā ūdens sagatavošanai, pārējais siltums izdalās siltuma zudumu veidā. 
- dzesēšanas sezonā primāri siltumenerģija tiek izmantota termiski darbināmā dzesētājā, ar kura palīdzību tiek dzesēts 
ūdens aukstajā akumulācijas tvertnē. Dzesēšanas sezonā liekais siltums tiek izmantots karstā ūdens priekšuzsildīšanai. 
Tas palielina saules kolektoru siltumspēju un līdz ar to arī kopējo sistēmas efektivitāti. Siltumenerģijas pārpalikuma 
novirze karstā ūdens sagatavošanai samazina saules kolektoru stagnācijas režīma laiku. Stagnācija nelabvēlīgi ietekmē 
saules kolektoru ilgmūžību. Lieko siltumenerģiju var izmantot karstā ūdens sagatavošanai dzesēšanas sezonā, ja izpildās 
sekojoši nosacījumi: 
• ēkai nav nepieciešama dzesēšana; 
• aukstajā akumulācijas tvertnē ūdens sasniedz dzesēšanas mašīnas minimāli nodzesējamo temperatūru (~9-11° C); 
• karstajā akumulācijas tvertnē ūdens sasniedz kritiski maksimālo temperatūru (~90-95° C). 
          Līdz 78% no siltumenerģijas karstā ūdens sagatavošanai iespējams nosegt, izmantojot siltumenerģiju, kas tika 
saražota ar saules kolektoriem laikā ārpus dzesēšanas sezonas. 
 

Dzēšanas torņi 
 

          Saules enerģijas dzesēšanas sistēmas aprīkotas ar dzesēšanas torņiem, kas ir nepieciešami siltuma novadīšanai 
absorbcijas dzesēšanas mašīnā. Eksistē vesela virkne dažādu siltuma novadīšanas mašīnu veidu. 
          Sausiem dzesēšanas torņiem ir zemākas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, jo dzesēšanas šķidrumam nav 
tieša kontakta ar gaisu, nav arī higiēnisku problēmu un legionellas baktēriju risku. Galvenās priekšrocības ir: zems 
trokšņa līmenis un vienkārša uzstādīšana. 
          Sausie dzesētāji sastāv, galvenokārt, no ribaina siltummaiņa (gaiss/ūdens), ventilatora un apvalka. Ūdens cirkulē 
slēgtā kontūrā, un gaiss tiek laists cauri ribotam siltummainim, kur siltums tiek paņemts no ribu virsmām ar gaisa 
palīdzību. Šajā gadījumā padodamā temperatūra starp vidējo ārējo un iekšējo sausā gaisa temperatūrām galvenokārt 
atkarīga no sausā dzesētāja lieluma un jaudas – tipiskās vērtības gaisa dzesēšanai no 5 K līdz 9 K. 
 

Ekonomiskais izdevīgums un vides ieguvumi 
 

          Saules enerģijas dzesēšanas sistēmu sākotnējās izmaksas (investīciju izmaksas, kas ietver plānošanu, montāžu, 
būvniecību un nodošanu) ir ievērojami augstākas nekā attiecīgas izmaksas paraugprakses standarta risinājumiem – tas ir 
labi zināms fakts attiecībā uz gandrīz visām saules enerģijas sistēmām un citām sistēmām, kas izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus. Pašizmaksa saules enerģijas dzesēšanas sistēmām ir no 2 līdz 5 reizēm lielāka, salīdzinot ar parastām 
dzesēšanas sistēmām un ir atkarīga no vietējiem apstākļiem un, protams, no izvēlētā tehniskā risinājuma. Pēdējie 
pētījumi rāda, ka sākuma izmaksas kopīgai sistēmai svārstās no 2000 – 5000 Eiro par katru uzstādīto kW aukstuma un 
pat vairāk dažos atsevišķos gadījumos. Dotais lielais diapazons ir saistīts ar dažāda izmēra sistēmām, dažādām 
tehnoloģijām, dažādām izmantošanas jomām, un citiem robežnosacījumiem. 
          Pēdējā tendence saules enerģijas dzesēšanas attīstībā ir gatavi bloki, vai kompleksie risinājumi, kas sastāv no 
visiem svarīgākajiem sistēmas komponentiem, un kuriem sastāvdaļas ir labi pielāgotas viena otrai. Dotie komplekti tiek 
izstrādāti mazo jaudu sistēmām, līdz 35kW dzesēšanas jaudai. Cena, bez uzstādīšanas izmaksām un ēkā dzesēšanas 
sadalīšana daļās, samazinājās no aptuveni 6000 Eiro/kW aukstuma 2011. gadā līdz aptuveni 4500 Eiro/kW aukstuma 
2015. gadā, un ir paredzams, ka turpmāk samazināsies. 
          Aplūkojot aprites cikla izmaksas saules enerģijas dzesēšanas sistēmām (neskaitot jebkādus stimulus un fondus 
salīdzinājumā ar parastiem standarta risinājumiem, situācija izskatās daudz labāk, nekā sākuma izmaksu gadījumā.  
Saules enerģijas dzesēšanas sistēma atmaksājas savas darbības laikā atkarībā no konkrētiem apstākļiem. Pat labvēlīgos 
apstākļos atmaksāšanos nevar panākt desmit gadu laikā. Tikmēr komercsabiedrība nereti sagaida investīciju 
atmaksāšanos piecos gados un pat ātrāk. 
          Mērķa auditorija tāda veida dzesēšanas sistēmām galvenokārt ir telpu apsaimniekotāji vai īpašnieki kam aktuāla ir 
telpu mikroklimata uzturēšana. Sakarā ar optimālā mikroklimata uzturēšanas nepieciešamību telpās vasaras laikā, 
piemēram, viesnīcu un biroju ēkās, kuras galvenokārt sastāv no betona un stikla konstrukcijām, turpmāk tiks izpētīta 
mazas jaudas solārās aukstumiekārtas izmantošana, tās tehniskais potenciāls un ilgtspējība. Pilotsistēma ir pieejama 
demonstrācijai un pieredzes nodošanai visiem interesentiem, lai novērstu nepareizus pieņēmumus par saules enerģijas 
izmantošanu Latvijā un Eiropā. 
 
Kontaktinformācija: 
E-pasts: energija@edi.lv 
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Lietotājam draudzīga pieprasījuma vadības sistēma 

 
 
Anna Mutule,  Dr.sc.ing., - Fizikālās enerģētikas institūta viedo tīklu pētniecības centra vadītāja, 
Ivars Zikmanis B.sc., - zinātniskais asistents. 
 
 
          Mūsdienās ir novērojama strauja elektroiekārtu attīstība, kas, lai gan padara mūsu dzīves vieglākas, padara mūs 
atkarīgus no šīm tehnoloģijām. Šīs elektroiekārtas ir ļoti dažādas, tās ir dažādas savos izmēros un formās, kā arī to 
jaudās. Lielākie elektroenerģijas patērētāji var atšķirties, vienam lietotājam tas var būt dzinējs, citam sildītājs vai 
elektriskā plīts un kādam tas ir apgaismojums. Veicot energoefektivitātes pasākumus un plānojot savu patēriņu, lietotājs 
spēj samazināt savas izmaksas par elektroenerģiju, tādējādi samazināt arī ietekmi uz vidi. Ja par energoefektivitātes 
pasākumiem ir atrodams daudz informācijas, tad par patēriņa vadību pašlaik var runāt tikai speciālisti. 
          1978. gadā, Amerikā [1] tika definēts tā saucamais pieprasījuma vadības paņēmiens (Demand Side Management, 
DSM) - dažādu pakalpojumu plānošana un ieviešana, kas paredzēta, lai ietekmētu lietotāju elektroenerģijas patēriņu,  
tādējādi nodrošinot vēlamās izmaiņas elektroenerģijas patēriņā. Pieprasījuma vadība aptver visas vadības funkcijas, kas 
saistītas ar pieprasījuma puses darbībām, ieskaitot programmu plānošanu, izvērtēšanu, īstenošanu un uzraudzību. 
Pieprasījuma vadību iespējams nodrošināt jebkuram klientam, ieskaitot dzīvojamo ēku, komerciālo, rūpniecības un 
vairumtirdzniecības sektorus. Pieprasījuma vadība nosacīti sastāv no  divām daļām – energoefektivitātes (Energy 
efficiency) un patēriņa reakcijas (Demand Responce, DR). Šie gadījumi grafiski redzami attēlā Nr.1, kur zilā krāsā ir 
elektroenerģijas patēriņš laikā un zaļā krāsā ir veiktās izmaiņas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Energoefektīvi risinājumi ļauj ražotājiem samazināt produktu pašizmaksu, un sabiedrībai ietaupīt uz saņemto 
pakalpojumu rēķina. Energoefektivitāte arī ir lietotāju sadzīves iekārtu pilnveidošana, kur spuldzes ir ekonomiskas un 
sadzīves tehnikai ir augstākās energomarķējuma klases, savukārt patēriņa vadība ir lietotāja patērētās jaudas plānots 
patēriņš esošajā laikā. Redzams, ka energoefektivitāte un patēriņa reakcija ir diezgan atšķirīgas lietas, turklāt, lai 
sasniegtu lielāku ekonomiskam efektu, šīs darbības jāapvieno. 
          Kas tad ir patēriņa reakcija? Tā ir aktīva elektroenerģijas lietotāja darbība sava patēriņa un elektroiekārtu kontrolē. 
Patērētājs elektroiekārtas var ieslēgt un atslēgt manuāli ar slēdžiem vai rozetēm, bet kontrolēt savu patēriņu šādā veidā ir 
laikietilpīgi, jo nepieciešams sekot līdzi elektroenerģijas cenas izmaiņām katru stundu. Viedas tehnoloģijas, tādas kā 
viedie skaitītāji, elektromobiļi,  enerģijas uzglabāšanas sistēmas, sensoru tehnoloģijas, kontroles un sakaru tehnoloģijas, 
pavēra jaunas iespējas patēriņa reakcijas jomā. Piemēram, lai patērētājs novērtētu atvērtā enerģijas tirgus visas 
priekšrocības, tam ir nepieciešams pārvaldīt savu patēriņu. Pašlaik to var izdarīt, izmantojot viedo elektroenerģijas 
skaitītāju funkcionalitāti. 
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          Taču jāatzīst, lai paplašinātu vadības iespējas, nepieciešams savienojums – viedais skaitītājs un viedais patērētājs. 
Patēriņa vizualizēšana varētu būt piesaistīta elektroenerģijas tirgus cenai, lai patērētājs spētu ieplānot un uzstādīt 
automātisku ierīču pieslēgšanu vai atslēgšanu atkarībā no tirgus cenas.  
          Turklāt liela daļa elektroenerģijas lietotāju pat neapzinās, ka viņu patēriņa izmaiņas ietekmē gan sevis pašu 
izmaksas, gan arī elektriskā tīkla stāvokli. Tiesa ne katrs lietotājs ir pietiekoši jaudīgs, lai ietekmētu elektriskā tīkla 
stāvokli, bet apvienota dzīvojamo māju kopa vai biroju ēkas spēj. Patēriņa reakcija vai vadība, dod iespēju izmantot šo 
lietotāju apvienoto jaudu un vienlaikus radīt pozitīvu ietekmi uz tīkla noslodzi tādējādi samazinot vides piesārņojumu. 
DSM sistēmas realizē atjaunojamo enerģijas avotu prioritāti, kas ir galvenais tīkla enerģijas avots, tādejādi nodrošinot  
ietekmes uz vidi ierobežošanu, kas ir ļoti svarīga. Lietotāji tiek papildus motivēti un atbalstīti, ja atjaunojamie 
elektroenerģijas avoti ir uzstādīti. Šādā veidā tīkls kļūst “zaļš”, ievērojami samazinot dabas piesārņojumu, ko rada fosilo 
kurināmo elektrostacijas. Šādas sistēmas izpētes procesā tika pierādīts, ka ir iespējams apgādāt visus tīklā piesaistītos 
lietotājus ar pašu saražotu elektroenerģiju pat bez ārēju atjaunojamās enerģijas avotu palīdzības. 
          Vienlaicīgai slodzes vadībai ir nepieciešams nodrošināt tā saucamo agregācijas funkciju. Kā iepriekš minēts, tad 
lietotājs, kas spēj kontrolēt tādu savu lielas jaudas iekārtu kā sildītāju, sūkņu, kondicionieru, ledusskapju u.t.t. patēriņu, 
var atļaut kontroli realizēt DSM  operatoram, kurš seko līdzi elektriskā tīkla noslogojumam un tirgus cenai, atslēdzot 
lielas jaudas elektroiekārtas lielas noslodzes vai augstas tirgus cenas gadījumā un ieslēdzot pretējā gadījumā. 
Dominējošā automātiskās kontroles būtība ir lietotāja augsta komforta līmeņa saglabāšana, kuru panāk izvērtējot 
kontrolēto elektroiekārtu un tās iespējamo atslēgšanas/pieslēgšanas laiku un neietekmējot augstākas prioritātes līmeņa 
iekārtas vajadzības. Kontroles procesu atvieglo papildus uzstādītie sensori, kas seko līdzi, piemēram, saules 
apgaismojuma līmenim, telpas temperatūrai un tam līdzīgi. 
          Patēriņa vadības sistēmas pētīšanā un izstrādē iesaistās ASV, Ķīna, daudzas valstis no Eiropas u.c. [2].  Mērķis ir 
radīt lietotājiem draudzīgu sistēmu, piedāvāt atbilstošus biznesa modeļus un vispirms apzināt ietekmi uz esošiem 
elektriskiem tīkliem un vēlāk identificēt labākus risinājumus. Radot tādu sistēmu liela uzmanība tiek pievērsta arī 
atjaunojamās enerģijas avotu ieviešanai kā patērētāju ēkās, tā arī izmantot šos avotus kā primāro enerģijas avotu, 
veidojot pēc iespējas zaļāku elektrisko tīklu un mazinot negatīvo ietekmi uz mūsu vidi. 
          Latvijā DSM projekti arī nav sveši, bet par tiem vēl nav tik plaši runāts, jo pie kvalitatīvas projekta uzsākšanas vēl 
tiek strādāts. Pagaidām Latvijā ir izveidoti daži monitoringa projekti - lielveikalos un ražotnēs, kur attiecīgās ēkas 
patēriņš ir sadalīts pa zonām, šādā veidā var daudz ātrāk noskaidrot, kur tieši ēkā ir kāds bojājums un iegūt kopēju skatu 
uz patēriņa sadalījumu. 
          Pašlaik Eiropas Komisijas ERA-Net Smart Grid Plus programmas ietvaros Fizikālās enerģētikas institūtā (FEI) 
tiek realizēts projekts CloudGrid (Transnational CLOUD for Interconnection of Demonstration Facilities for Smart 
GRID Lab Research & Development) [3]. Projekta ietvaros notiek slodzes vadības sistēmas darbības principa izstrāde, 
kurš tiek balstīts uz aģentu bāzes modeļa tādējādi, ka reaģē uz atgriezeniskās saites signāliem - elektroenerģijas cenām, 
energosistēmas signāliem (sprieguma un frekvences svārstības), sadales/pārvades tīklu operatoru signāliem. Vadības/
monitoringa funkcija pie katra lietotāja (elektroenerģijas patērētāja) tiek nodrošināta ar speciālo ierīci, kura savus 
mērījumus nosūta uz viedo skaitītāju un no skaitītāja šo informāciju nosūta uz galveno datubāzi, kur tā tiek apstrādāta un 
rezultātā parādās patērētāja uzvedības profils. Patērētāja vai patērētāju grupas uzvedības profils tiek analizēts ar mērķi 
iesaistīties vadītas slodzes kopā. Vadības centrs nodrošina iekšējo un ārējo datu apstrādi, optimizējot un iedalot 
nosūtāmos signālus pēc vadāmo iekārtu darba stāvokļa, cenas, komforta un prioritātes līmeņa. Atbilstoši vadības 
principiem tiek izstrādātas elektroenerģijas patēriņa monitoringa iekārtas elementu specifikācijas un nodrošināta to 
integrācija laboratorijas ietvaros. 
          Lai izstrādātā vadības sistēma būtu pēc iespējas lietotājam draudzīga, tās darbībai tiek izmantoti radio sakaru 
kanāli un tās dizains nodrošina iekārtu atvieglotu montāžu. Patērētāja terminālis ir lietotāja enerģijas patēriņa galvenā 
uzziņas vieta savās mājās, bet vadību ir iespējams veikt attālināti izmantojot ierīci, kas spēj savienoties ar internetu, 
piemēram, mobilais telefons. Pieprasījuma vadības lietotnes (aplikācijas) demo risinājums mobilajam telefonam ir 
parādīts attēlā Nr.2. Vienkārša saskarne (interfeiss), kurā iespējams attēlot reālā laika patēriņa izmaksu un turpmākā 
laika cenu prognozes. 
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          Izmantojot vizualizācijas un krāsas tiek parādīti laiki kuros cena ir zema – zaļa krāsa, dzeltena – vidēja, un sarkana 
– augsta, kas lietotājam ļauj ātri saprast tagadējās jaudas izmaksas un turpmāko stundu elektroenerģijas cenas. 
Detalizētākai informācijai ir iespējams attēlot patērēto elektroenerģiju un tirgus cenu grafiski tādā veidā, lai  lietotāji spēj 
apskatīt tirgus cenas izmaiņas laikā un katras stundas vidējo elektroenerģijas patēriņu. Izmantojot šo lietotni (aplikāciju), 
lietotājs efektīvi un ātri var pārvaldīt savu patēriņu pat attālināti. Var likties, ka šāda veida risinājums maksās ļoti dārgi 
lietotājam. Projekta ietvaros ir padomāts, lai izmaksas būtu 150 EUR robežās, kur papildus izmaksas var būt saistītas 
tikai ar individuāliem uzstādījumiem, ja lietotājs tādus ir pieprasījis. Tomēr, ja nauda ir šķērslis, bet interese piedalīties 
ir, tad visnotaļ var pieteikties DSM pilota versijai un palīdzēt speciālistiem attīstīt un pilnveidot DSM sistēmu no 
lietotāju atsauksmēm. 
 
Informācijas avotu saraksts  
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[2] I. Oleinikova, A. Mutule, A. Obushevs, N. Antoskovs. Smart Grid Development: Multinational Demo Project 
Analysis // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2016, No 6 
[3] http://www.stri.se/cloudgrid 
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Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs - Fizikālās enerģētikas institūts 
 
 
          2017.gada 29.jūnijā Latvijas pārstāvji no Rīgas Enerģētikas Aģentūras, Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta un projekta partnera Fizikālās Enerģētikas 
institūta piedalījās projekta “Daudzlīmeņu pārvaldības veicināšana energoefektivitātes paaugstināšanai: multEE” 
noslēguma konferencē Sofitel viesnīcā Vīnē, kuru organizēja multEE konsorcijs sadarbībā ar Enerģētikas kopienas 
sekretariātu. Kopumā konferencē piedalījās dalībnieki no 17 valstīm. 
          MultEE projekta mērķis ir uzlabot energoefektivitātes politikas plānošanas un īstenošanas saskaņotību un kvalitāti. 
Vācijas Starptautiskās sadarbības sabiedrība ar tās dibinātā Atvērtā reģionālā fonda Dienvidaustrumeiropas 
energoefektivitātei starpniecību multEE projektā pulcēja desmit partnerus no deviņām Eiropas valstīm un koordinēja 
sadarbību starp šo valstu vadošām institūcijām, kuras strādā energoefektivitātes pētniecības, politikas izstrādes un 
īstenošanas jomā. Konference tika organizēta ciešā sadarbībā ar Enerģētikas kopienas Energoefektivitātes koordinācijas 
grupas triju gadu sanāksmi, kas pulcē Eiropas Savienības (ES) un tās kaimiņvalstis, lai sniegtu ieguldījumu integrētā 
Paneiropas enerģijas tirgus attīstībā.  
          MultEE projektā tika īstenoti divi aktivitāšu virzieni: 1) izstrādāt un ieviest inovatīvas monitoringa un 
verificēšanas (M&V) sistēmas, un 2) uzlabot enerģētikas politikas plānošanas un īstenošanas koordināciju gan 
horizontāli - starp valsts pārvaldes iestādēm, gan vertikāli - starp dažādiem administratīvajiem līmeņiem. 
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          Gan ES dalībvalstīm, gan Enerģētikas kopienas valstīm ir nepieciešams turpināt darbu pie šiem diviem pīlāriem, 
lai veiksmīgi īstenotu Enerģētikas savienības ierosināto pārvaldības sistēmu. MultEE projekts sniedz nozīmīgu 
konceptuālu un praktisku ieguldījumu šajos centienos. 
          Veiksmīgi iekļaujoties aktuālajās politiskajās debatēs, noslēguma konference piesaistīja pārstāvjus no visām 
deviņām multEE projekta partnervalstīm, kā arī Enerģētikas kopienas līgumu parakstījušajām valstīm. 
          Konferenci ar ievadrunu atklāja Enerģētikas kopienas sekretariāta direktora vietnieks Dirks Bušle (Dirk Buschle), 
kurā viņš uzsvēra, ka Enerģētikas kopiena vēlas sekot ES tās cīņā pret klimata pārmaiņām un ir apņēmusies īstenot 
pāreju uz tīru enerģiju tādā pašā tempā kā pārējā Eiropa. D.Bušles kungs uzsvēra, ka efektīvai horizontālajai un 
vertikālajai pārvaldībai ir būtiska nozīme šā mērķa sasniegšanā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Leonardo Zanners (Leonardo Zannier), Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta Enerģētikas politikas 
koordinācijas struktūrvienības amatpersona, sniedza pārskatu par Komisijas priekšlikumu Enerģētikas savienības 
pārvaldībai. Prezentācijā īpaša uzmanība tika pievērsta valstu integrētajiem enerģētikas un klimata plāniem, kas ir jaunā 
pārvaldības priekšlikuma galvenais elements, un kuri paredz racionalizēt prasības attiecībā uz valstu enerģētikas un 
klimata ziņojumiem. Klausītāji īpaši interesējās par ziņošanas metodēm un ar tām saistītajām prasībām attiecībā uz 
datiem. Tika apspriests arī ierosinātais laika grafiks pirmā ziņojumu kopuma iesniegšanai līdz 2018. gada beigām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Konferenci turpinot, multEE projekta koordinators Bendžamins Štruss (Benjamin Struss, GIZ) demonstrēja 
sakarības starp Enerģētikas savienības jaunās pārvaldības ietvaru un multEE projektu un pasvītroja, ka daudzlīmeņu 
energoefektivitātes pārvaldība ir ne tikai moderns vārds, bet arī būtisks ieguldījums, lai uzlabotu energoefektivitātes 
politikas plānošanas un īstenošanas saskaņotību un kvalitāti.  
          Raksturojot multEE galvenos rezultātus, B.Štrusa kungs iepazīstināja ar paveikto iepriekš minētajos projekta 
aktivitāšu virzienos - M&V sistēmas un koordinācijas mehānismi - un ilustrēja, kā tie var palīdzēt īstenot 
Energoefektivitātes direktīvu un Ziemas pakotni "Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem". 
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          Attiecībā uz konkrētiem multEE projekta rezultātiem, GIZ konsultants Armīns Teskeredžičs (Armin Teskeredzic) 
raksturoja enerģijas ietaupījumu Monitoringa un verificēšanas platformu (MVP), kura palīdz novērtēt progresu 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanā visos administratīvajos līmeņos, pamatojoties uz augšupvērsto datu apkopošanas 
metodi. Platforma šobrīd tiek izmantota Horvātijā, savukārt bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, Grieķijā, 
Latvijā, Lietuvā un Slovākijā notiek tās ieviešana multEE projekta ietvarā, un tas ir labs vieda un inovatīva instrumenta 
piemērs, lai risinātu energoefektivitātes monitoringa un ziņošanas efektivitātes, saskaņotības un atklātības jautājumus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Līdztekus šiem galvenajiem ziņojumiem būtiska konferences sastāvdaļa bija interaktīvas darba formas, lai 
nodrošinātu forumu dalībnieku viedokļu apmaiņai un kopīgai zināšanu ieguvei, izmantojot aktīvās apaļā galda diskusijas 
metodi. Diskusiju moderatori sniedza īsu prezentāciju par noteiktu iepriekš izvēlētu tēmu un vadīja dalībnieku diskusijas. 
Sesijas bija strukturētas atbilstoši abiem galvenajiem multEE projekta aktivitāšu virzieniem un aptvēra lielu tēmu 
dažādību. Dalībnieki izvēlējās sev visatbilstošākās diskusiju tēmas un apsprieda aktuālos jautājumus ar kolēģiem no 
citām ES un Enerģētikas kopienas dalībvalstīm. Kopumā Noslēguma konferences gaitā tika organizēti 10 diskusiju galdi 
par koordinācijas mehānismiem un 9 diskusiju galdi par M&V sistēmām. 
          Diskusiju rezultātā atbilstoši katrai diskusiju galda tēmai tika formulētas vairākas galvenās atziņas, kuras apkopoja 
un prezentēja attiecīgā apaļā galda moderators, un to rakstiskie formulējumi tika izstādīti visu dalībnieku apskatei 
konferences laikā. Pēc tam šīs galvenās atziņas tika nodotas vispārējai diskusijai ar auditoriju un paneļdiskusijai.  
Paneļdiskusijā piedalījās Dīns Smolars (Dean Smolar) no Horvātijas Enerģētikas sektora uzņēmējdarbības un investīciju 
uzraudzības centra, Violeta Kogalniceanu  no Enerģētikas kopienas sekretariāta, Tadas Norvīdas (Tadas Norvydas) no 
Lietuvas Enerģētikas aģentūras un Bendžamins Štruss. 
          Viens no galvenajiem secinājumiem, kas gūts paneļdiskusijā, ir, ka MVP rīks dalībvalstīm sniedz iespēju veidot 
savu energoefektivitātes politiku, izmantojot standartizētu, daudzlīmeņu, saskaņotu un efektīvu M&V sistēmu. Jautājums 
ir, kā to iekļaut esošajā M&V procesā un energoefektivitātes pārvaldības tiesiskajā sistēmā, un nodrošināt perspektīvā 
iesaistāmo pušu – kā pārvaldes institūciju, tā citu dalībnieku – kapacitātes un spējas to izmantot. Runājot par šo 
jautājumu, multEE projekta darbs attiecībā uz koordinācijas mehānismiem ir tikai nepieciešamo turpmāko centienu 
sākumpunkts. 
          Vēl viens aspekts, kas tika noskaidrots diskusijā, ir tas, ka valstīm vajadzīgi "čempioni", piemēram, inovatīvas un 
ambiciozas pašvaldības vai valsts aģentūras, kuru mērķis ir energoefektivitātes progresa sekmēšana. Turklāt būtu plašāk 
jārunā ne vien par izmaksām, bet arī par energoefektivitātes pasākumu ekonomiskajām priekšrocībām, kā arī citiem 
ieguvumiem. 
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          Diskutētāji vienojās, ka, līdz ar Ziemas pakotnes ieviešanu ES līmenī, politiskais konteksts daudzlīmeņu 
energoefektivitātes pārvaldības uzlabošanai ir izteikti pozitīvs. Tomēr viņi arī piekrita tam, ka darba vēl joprojām ir 
daudz. 
          MultEE projekta mērķis ir uzlabot energoefektivitātes politikas plānošanas, īstenošanas un uzraudzības 
saskaņotību un kvalitāti starp dažādiem administratīvajiem līmeņiem. Kā multEE aktivitāšu pirmais uzdevums tika 
veikta esošo M&V sistēmu un koordinācijas mehānismu kartēšana ES dalībvalstīs un BDR Maķedonijā, un rezultāti 
apkopoti Kopsavilkuma ziņojumā par M&V sistēmām un koordinācijas mehānismiem ES valstīs, un Labās prakses 
analīzes dokumentā. 
          Īstenojot projekta pirmo aktivitāšu plūsmu – M&V sistēmas, būtiska darba daļa tika veltīta Monitoringa un 
verificēšanas platformas (MVP) izstrādei. MVP ir tīmekļa lietojumprogramma, paredzēta augšupvērstiem rīcības 
plāniem energoefektivitātes paaugstināšanas un klimata pārmaiņu jomā. Tās pamatā ir augšupvērstās (bottom-up) 
formulas enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā. MVP aprēķina 
enerģijas un CO2 emisiju ietaupījumus, novērtē energoefektivitātes politikas pasākumu un instrumentu izmaksas, novērtē 
virzību uz vietējiem, reģionālajiem un valsts nospraustajiem energoefektivitātes mērķiem. Minētās formulas, atbilstošas 
dažāda veida energoefektivitātes pasākumiem, ir apkopotas Ziņojumā par galvenajām augšupvērsto metožu formulām 
(ziņojuma latviešu valodas redakcija ir pieejama turpmāk norādītajā Fizikālās enerģētikas institūta vietnē). Papildus 
minētajam, vadlīnijas par to, kā veidot efektīvu datu apkopošanas procesu, lai uzraudzītu un verificētu 
energoefektivitātes pasākumus, tika apkopotas projekta nodevumā par optimālu datu vākšanas procesu augšupvērsta 
monitoringa vajadzībām. 
          Otrās aktivitāšu plūsmas ietvaros multEE projekts atbalstīja efektīvāku daudzlīmeņu pārvaldības sistēmu izstrādi, 
kuras palīdzētu radīt saskaņotākus un integrētākus energoefektivitātes plānus. Izmantojot koordinācijas mehānismu 
kartēšanu dažādās ES dalībvalstīs un nacionālo semināru multEE partnervalstīs rezultātus, projekts identificēja M&V 
sistēmu un koordinācijas mehānismu stiprās un vājās puses partnervalstīs un izstrādāja konkrētus priekšlikumus 
daudzlīmeņu pārvaldības koordinēšanai. 
          Projekta ietvarā sagatavoto materiālu kopsavilkumi latviešu valodā ir pieejami Fizikālās Enerģētikas institūta 
vietnē. 
          MultEE projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ 
finansējumu saskaņā ar piešķīruma nolīgumu Nr.649829.  
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