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Efektīva pieslēgumu jaudas izmantošana -

nozīmīgs izmaksu optimizācijas rīks!

Imants Krūmiņš

Korporatīvo klientu apkalpošanas daļas vadītājs

AS «Sadales tīkls»
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20gs Naftas gadsimts

Elektrības gadsimts 21gs



ENERGOEFEKTIVITĀTE

Elektroenerģijas patēriņš Vide Izmaksu ietaupījums 

Infrastruktūras objekti  

Aizsargjoslas

Sabiedrības drošība

Par ko mēs maksājam?

Energoefektīvas iekārtas

Apgaismojums

Elektroiekārtu lietošanas 

paradumi

Patēriņa uzskaite 

Elektromobilitāte

Jaunas elektroierīces

Ražošanas paplašināšana 

Automatizācija

Zudumi   4.6%

kWh / 1 km elektrolīnijas

ST elektrolīniju kopgarums  2x apkārt zemeslodei

Eiropas elektrolīniju kopgarums - 13x līdz 

mēnesim un atpakaļ

1 km = 1.3 ha zemes  

Cik maksā 1 kWh?

Uz ko ietaupīt?
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KAS VEIDO IZMAKSAS?

Tirgus un 

konkurence

(tirgotāju 

piedāvājumi)

Apstiprina un 

regulē SPRK

Elektroenerģija 

Pārvades un 
sadales sistēmu 

pakalpojumi 

Obligātā 
iepirkuma 

komponente  
(OIK)

PVN (21%)

Patēriņš

Pieslēguma 

jauda
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PIESLĒGUMA EFEKTIVITĀTES UN IZMAKSU IZVĒRTĒJUMS 

2.

Elektroiekārtu 

energoefektivitāte

3.

Tehnoloģiskais 

process

4.
Pieslēguma 

ierīkošana

«Mīkstā palaišana», 

UPS, u.c.
Izmaksas un 

efektīvā slodze

Darbību secība, 

darba režīms utml.

IESPĒJAMĀS
RĪCĪBAS

1.
Nepieciešamā 

pieslēguma 

jauda

E-st.lv, kalkulatori,

u.c. 

5.
Piemērotākā tarifa 

plāna un tirgotāju 

piedāvājuma izvēle 

Ikmēneša  

maksājumi 



SASNIEGTAIS – PIESLĒGUMU EFEKTIVITĀTE 

JAUDAS IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE 

JURIDISKAJIEM KLIENTIEM
IESPĒJA ATGŪT PIESLĒGUMA IZBŪVĒ 

IEGULDĪTOS LĪDZEKĻUS

Līdzekļus pilnībā 

vai daļēji atguvuši 

30%

3 milj EUR

Iespēja 

1 226 
pieslēgumos

2016 2018 2012 2018

Jauda (kW)

-14%

Patēriņš

+ 3,1%

Efektivitāte

+2.2%



KĀPĒC KLIENTI TO NEDARA?

Speciālistu un kompetenču trūkums

• Tarifu izmaiņas

• Ikdienas monitorings

• Procesa vadība

• Ierosinājumi efektivitātei

• Tirgus

• Tarifi

• Pieslēgumi u.c.

Komplicēta regulējošā vide Kā izskatās rēķins  par pakalpojumiem?

Pasivitāte

Apzināta rīcība  jeb «drošības 

spilvens»



KO DARĪT?

ZINĀT IZMANTOT IESPĒJAS UN RĪKUS RĪKOTIES



PIEVĒRS UZMANĪBU

Samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju var:

• atsakoties no nevajadzīgās elektrotīkla pieslēguma jaudas

• izvēloties atbilstošāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu 

• Izvēloties izdevīgākos elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus 

Nepieciešamā elektrotīkla pieslēguma jauda ir atkarīga:

• no tā, cik un kādas jaudas elektroiekārtas tiek darbinātas vienlaikus

• kādas elektroiekārtas plānots iegādāties un lietot nākotnē

• jo vairāk un jaudīgākas elektroiekārtas tiek lietotas vienlaikus, jo lielāka elektrotīkla jauda ir nepieciešama

Ja elektrotīkla pieslēguma jauda ir par lielu:

• iespēja to samazināt, tādējādi samazinot kopējās izmaksas par elektrību

• jaudas samazināšana ir bezmaksas pakalpojums

• lēmums par elektrotīkla jaudas izmaiņām savā īpašumā vai uzņēmumā katram klientam jāpieņem pašam 



KLIENTU EFEKTIVITĀTE = AS SADALES TĪKLS EFEKTIVITĀTE

Elektrotīkla attīstība 

atbilstoši klientu 

prasībām un LV dabas 

apstākļiem

Samazināti neefektīvie 

un «0» patēriņa 

pieslēgumi

Lētāki un ātrāki 

pieslēgumi

ST darbības efektivitātes 

uzlabošana

1 2 43



PALDIES!

info@sadalestikls.lv

Tālrunis: +371 67728222


