
Līdz ar citām nozarēm 
mainās arī enerģētika, kurā 
aizvien lielāka loma ir dažā-
dām inovācijām un moder-
najām tehnoloģijām. Kuru 
brīdi mēs varētu uzskatīt 
par startu viedās enerģēti-
kas virzienā?
Savulaik VAS Latvenergo pie-
teica projektu Klimata pār-
maiņu inanšu instrumenta 
līdzinansējuma saņemša-
nai, kas paredzēja izmēģinā-
juma kārtā 500 mājsaimnie-
cībās uzstādīt viedos skaitī-
tājus. Projektā iesaistīties uz-
aicināja arī mūs – ar konkrē-
tiem datiem pierādīt, ka tas 
būs klimata projekts, jo, uz-
stādot šādus skaitītājus, tiks 
veicināta elektroenerģijas 
patēriņa mazināšanās, kas 
savukārt sekmēs oglekļa di-
oksīda emisiju samazināju-
mu. Sākotnēji daudziem šis 
projekts šķita kā utopija, gan-
drīz neviens tam neticēja. Ta-
ču mēs jau tolaik zinājām 
energopārvaldības pozitīvos 
efektus – ja cilvēks sāk anali-
zēt savus ikdienas paradu-
mus, viņš sāk taupīt. Nereti 
dzirdēta replika – tas jau ir ti-
kai skaitītājs, ko tad tas tau-
pa? Taču patiesībā viedais 
skaitītājs ik pa trim minūtēm 
apkopo un sniedz detalizētu 
informāciju par elektrības 
patēriņa niansēm, tādējādi 
rosinot cilvēku mainīt para-
dumus. Projekta ietvaros vi-
sus enerģijas lietotājus – māj-
saimniecības – sadalīja divās 
daļās. Pirmajiem tika uzstā-
dīti viedie skaitītāji, bet otrie 
turpināja izmantot parastos 
elektrības skaitītājus. Kā 
jums šķiet, cik liels ietaupī-
jums bija tiem, kuriem bija 
viedie skaitītāji?

Pieļauju, ap 30%.
Bija dažas grupas, kurām tie-
šām ietaupījums bija tuvu 
pie 30%, bet kopumā vidējais 
ietaupījums bija ap 20%. Pēc 
šiem rezultātiem sākās tālāki 
pētījumi, kā viedā elektro-
enerģijas uzskaite pati par 
sevi var ietekmēt elektro-
enerģijas patēriņa efektivizā-
ciju, kuri ir iekšējie, bet kuri – 
ārējie faktori, kas to sekmē. 
Viedā uzskaite rosināja cilvē-
kus meklēt risinājumus, kā 
iespējams mazināt nelietde-
rīgu elektroenerģijas patēri-
ņu. Piemēram, bija mājsaim-
niecības, kas telpu apgais-
mošanai kvēlspuldzes no-
mainīja pret LED spuldzēm, 
jau uzreiz izjūtot ekonomiju. 
Mēs arī analizējām enerģijas 
lietotāju uzvedību. Veicām 
aptauju, izmantojot holan-
diešu metodi, kurā visi patē-
rētāji tiek iedalīti trijās gru-
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pās. Pirmajā ir tie, kuri veic 
energoefektivitātes pasāku-
mus tāpēc, ka tas ir inansiāli 
izdevīgi, otra grupa – tāpēc, 
ka to nosaka normatīvi, un 
trešajā grupā ir tie, kuriem ir 

svarīgs videi draudzīgs dzī-
vesveids. Izrādījās, arī Latvijā 
ir visu triju grupu pārstāvji, 
tomēr pārsteidza, ka nebūt 
ne inansiālais aspekts ir gal-
venais. Arī ne normatīvais. 
Pirmajā vietā izvirzījās vides 
aspekts.

Tas jūs pārsteidza?
Tā nevarētu teikt, jo, tā kā 
daudz sadarbojamies ar dā-
ņiem, bijām pieraduši pie vi-
ņu vides domāšanas veida. 
Dāņiem un arī zviedriem tā 
ir kā reliģija – man jātaupa 
viss, kas ietekmē vidi, – taču 
arī Latvijas iedzīvotāji aiz-
vien vairāk skatās šajā virzie-
nā.

Kā vienkārši var izskaid-
rot deinējumu – viedā ener-
ģētika?
Enerģētikā ir trīs svarīgi ele-
menti. Pirmais ir enerģijas 
ražošana, otrs – pārvade un 
trešais – lietotājs, kas ietver 
trīs atsevišķas grupas. Viedā 
enerģētika ir tā, kurai jāsaved 

kopā lietotājs ar ražotāju. Sa-
vukārt pārvade agri vai vēlu 
pielāgosies. Taču galvenais 
spēlētājs un noteicējs ir ener-
ģijas lietotājs. Kad sākam vēr-
tēt un kontrolēt savus para-
dumus, enerģijas patēriņš 
samazinās. Piemēram, Dāni-
jā 7% no kopējā elektroener-
ģijas ietaupījuma apjoma ie-
tekmē it kā vienkāršs para-
dums – viņi nevienai elek-
troiekārtai neizmanto tā 
saukto gaidīšanas režīmu – 
televizoriem, datoriem un ci-
tām iekārtām, protams, izņe-
mot ledusskapi, kuru nepie-
ciešams darbināt nepār-
traukti. Arī tas mazina ener-
ģijas patēriņu. Kopumā šīs 
ekonomijas galvenais iegu-
vums ir tas, ka zūd nepiecie-
šamība būvēt jaunas enerģi-
jas ražošanas stacijas. 

Vai arī nav jāimportē 
trūkstošās jaudas..
Arī. Tas nozīmē – kad tiek uz-
būvēta jauna ražotne, kam 

nepieciešamas enerģijas jau-
das, tas vairs nenozīmēs, ka 
ir nepieciešams būvēt, pie-
mēram, jaunu elektroenerģi-
jas ražotni, jo energoefektivi-
tātes rezultātā jau patlaban 
pieejamas jaunajai ražotnei 
nepieciešamās jaudas. Šādi 
jau iepriekš varam progno-
zēt, kā lietotāji varētu sama-
zināt savu patēriņu. Patlaban 
aizvien patērējam daudz vai-
rāk elektroenerģijas, nekā 
reāli nepieciešams, tāpēc šo-
brīd droši var prognozēt, ka 
nākotnē patēriņš samazinā-
sies, kas savukārt nozīmē, ka 
nebūs nepieciešamības bū-
vēt jaunus enerģijas ražoša-
nas objektus. Enerģijas tirgū 
radies jauns lietotāju apzī-
mējums – prosumer (ražojo-
šais patērētājs), piemēram, 
es uz sava jumta uzlieku sau-
les paneļus, bet visu iegūto 
enerģiju nevaru notērēt. Ko 
es daru?

Atdodat kopējā tīklā?

Nē! Es to atdodu savam kai-
miņam.

Pārdodat vai atdodat?
Es varu pārdot, varu atdot, ja 
viņš man par to pretī kaut ko 
nodrošina (smejas). Un kā-
pēc ne? Varbūt nākotnē tieši 
šāda sabiedrība veidosies. 
Teiksim, man ir trīs labi kai-
miņi un es zinu, kādā secībā 
es viņiem atdodu savas sara-
žotās enerģijas pārpalikumu. 
Līdz ar to es vienlaikus esmu 
patērētājs (consumer), jo pa-
tērēju elektrību ikdienas va-
jadzību nodrošināšanai, taču 
vienlaikus kļūstu par ražotā-
ju, ko apzīmē ar jēdzienu 
prosumer. Šādā kontekstā 
viedā enerģētika jau liek uz-
dot nākamo jautājumu – vai 
mums vispār nepieciešami 
tik lieli un sazaroti enerģijas 
pārvades tīkli? Pielietojot šo 
praksi, varam sākt domāt par 
tā saukto kliedēto enerģiju, 
kurā darbojas mazi, patērē-
tājiem tuvu esoši ražošanas 
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