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Ražo paši savu elektroenerģiju
Ar ministrijas atbalsta programmu jau vairāk nekā 1000 mājsaimniecībās ierīkoti saules paneļi 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) 
izstrādāja atbalsta programmu 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai mājsaimniecībās. 
Daudzas mājsaimniecības tai 
pieteicās un tagad elektroener-
ģiju gūst no saules paneļiem. 
Viņu starpā ir arī Mucenieku 
ģimene no Aizkraukles. Saules 
paneļi ļauj ražot elektrību savā 
īpašumā un iegūt neatkarību no 
svārstīgajām elektroenerģijas 
cenām. Tas ir ieguldījums, kas 
veido zaļāku vidi, kā arī veselī-
gāku nākotni sev un nākamajām 
paaudzēm.
GINTAS GRINCĒVIČAS 

TEKSTS UN FOTO

Veļas žāvētājs un 
datori “ēd” visvairāk

Jautājums par saules paneļu uzstā-
dīšanu Mucenieku ģimenē gaisā vir-
moja kādu laiku, valsts atbalsta prog-
ramma bija pēdējais grūdiens lē-
muma pieņemšanā. “Uz to pamudi-
nāja arī elektroenerģijas sadārdzi - 
nājums. Izrēķinājām, ka iespējamais 
valsts finansiālais atbalsts sedz gan-
drīz trešo daļu izmaksu, tādēļ jau 
marta sākumā pieņēmām lēmumu, 
ka mūsu mājsaimniecībai saules pa-
neļi būs izdevīgs risinājums. Elektro-
enerģijas patēriņš kopš Covid-19 
pandēmijas sākuma bija krietni pie-
audzis. To lielākoties veicināja attā-
linātās mācības un darbs no mājām. 
Man ir trīs bērni.  Veļas mazgājamā 
mašīna, veļas žāvētājs un daudzas 
citas ikdienas elektroierīces tiek iz-
mantotas bieži, un tās kopumā daudz 
patērē,” stāsta Signe Muceniece. Vi-
dējais ģimenes elektroenerģijas pa-
tēriņš ir aptuveni 300 kilovatstundu 
mēnesī — vasarā mazāk, ziemā vai-
rāk. Lai noskaidrotu, kura no ierīcēm 
patērē visvairāk elektroenerģijas, Mu-
cenieki iegādājās gudro rozeti, kas 
izmēra, cik katra konkrētā elektro-
ierīce patērē. Secināts, ka vislielāko 
patēriņu mājsaimniecībā rada veļas 
žāvētājs, kuru ģimene, vismaz auk-
stajos gadalaikos, kad veļu nevar žā-
vēt laukā, izmanto bieži. Tāpat pie-
rādījās, ka attālinātais darbs no mā-
jām, kura dēļ ikdienā ilgstoši tiek 
darbināti vairāki datori, krietni pa-
lielina elektroenerģijas patēriņu. Pre-
tēji gaidītajam, vismazāko pienesu-
mu patēriņā rada ieslēgtais apgais-
mojums, jo savulaik uzstādīts LED 
apgaismojums. No “melnā saraksta” 
izspruka arī ledusskapis, par kuru 
Signei sākotnēji bija aizdomas, ka 
tas patērē krietni vairāk.

Nestandarts atsijā 
piegādātājus 

Lai tiktu pie saules paneļiem, va-
jadzēja izvēlēties piegādātāju un sā-
kuma periodā to bijis daudz. Viens 
no palīginstrumentiem šī jautājuma 
risinājumā bija Facebook.com dis-
kusiju grupa “Saules paneļi Latvi-
jā — diskusiju grupa”, kurā ar piere-

dzi un viedokļiem dalās gan tie, 
kuri saules paneļus jau uzlikuši, gan 
tie, kas tikai gatavojas, gan paši uz-
stādītāji. Tāpat nepieciešamo infor-
māciju varēja gūt no dažādiem ve-
bināriem, ko rīkoja uzņēmumi, kas 
uzstāda paneļus, kā arī VARAM 
publiskotās informācijas. “Kopumā 
piegādātāja izvēle prasīja aptuveni 
divas nedēļas. Izvēlētajiem uzņēmē-
jiem sūtījām pieprasījumu, gaidījām, 
kamēr atpakaļ saņēmām atbildi ar 
piedāvāto risinājumu un izmaksām. 
Mums savā ziņā bija nestandarta 
gadījums, proti, aprēķinājām, ka mā-
jai nepieciešami 14 saules paneļi, sa-
vukārt standarta piedāvājumā uz-
stādītājiem pārsvarā bija cits paneļu 
skaits. No uzstādītājiem  nebija atsau-
cības pārrēķināt piedāvājumu  ci-
ta skaita paneļu risinājumam, bet 
mums bija nepieciešams tieši kon-
krētais paneļu skaits. Izvēli veicām 
starp “Elektrum” un “Enefit” piedā-
vājumu, galarezultātā izvēloties otro,” 
stāsta Signe. Nepieciešamās jaudas 
aprēķinus, kas nosaka, cik daudz sau-
les paneļu nepieciešams mājsaim-
niecības elektroenerģijas patēriņa 
nodrošināšanai, veica Signes vīrs 
Edgars.

Jāņem vērā ēnojums 
un jumta leņķis

Martā tika parakstīts līgums ar 
uzņēmumu par saules paneļu uzstā-
dīšanu, veikta pirmā iemaksa, kam 
sekoja aptuveni trīs mēnešu ilga gai-
dīšana. Kopējās izmaksas par 14 uz-
stādītajiem saules paneļiem Muce-
nieku ģimenes gadījumā bija 7600 
eiro, no kuriem aptuveni trešo daļu 
pēc dokumentācijas sakārtošanas at-
maksās no valsts izstrādātās atbal-
sta programmas. Šobrīd atbalsta pie-
prasījums vēl ir sagatavošanas pro-
cesā.

Līgumā bija punkts, kas pare-
dzēja, ka paneļi tiek uzstādīti līdz 
augustam, taču bija bažas, ka termi-
ņā iekļauties neizdosies — diskusiju 
grupā, kā arī draugu vidū bija at-

sauksmes, ka pieprasījuma dēļ uzņē-
mējiem ir saspringts grafiks, trūkst 
materiālu, līdz ar to termiņos neiz-
dodas iekļauties. Efektīvākais saules 
paneļu elektroenerģijas ražošanas pe-
riods patiesībā ir ļoti īss — vasaras 
saulainie mēneši, līdz ar to bija cerī-
ba, ka paneļus uzstādīs pēc iespējas 
ātrāk. Piemēram, novembrī, paneļu 
efektivitāte ir minimāla. Jūlijā Mu-
cenieki saņēma priekpilnu zvanu — 
jau nākamajā dienā paneļi tiks uz-
stādīti. Signe slavē darbinieku izda-
rību, saules paneļi tika uzstādīti rū-
pīgi un raiti vienas dienas laikā.

Saules paneļu efektivitāte lielā mē-
rā ir atkarīga no mājas jumta leņķa, 
ēkas novietojuma attiecībā pret sauli 
un noēnojuma. Mucenieku ģimenes 
gadījumā divi saules paneļi rītā un 
vakarā ir ēnā, tieši šī iemesla dēļ bija 
nepieciešami tieši 14 paneļi, lai no-
vērstu saražotā patēriņa starpību, ko 
rada ēnojums.

Kopš 5. jūlija Mucenieku mājas 
saules paneļi ražo elektroenerģiju. 
Bez paneļiem uzstādīts arī invertors, 
kas apkopo, laiž tīklā, rēķina un iz-
skaitļo saražoto elektroenerģiju. Sta-
tistikai par saražoto elektroenerģiju 
Signe seko līdzi aplikācijai telefonā, 
kā arī “Elektrum” vietnē. 

Saražotais ziemā būs 
jāatpērk 

Pirmajās dienās, kad saule mijās 
ar mākoņiem un reizēm lija, paneļi 
saražoja mazliet vairāk par 20 kilo-
vatstundām elektroenerģijas. Savu-
kārt saulainās dienās saražotais ap-
joms bija ap 30 kilovatstundām. Tā 
kā vidējais dienas patēriņš 100 kvad-
rātmetru mājā ģimenei ir 10 kilo-
vatstundas, tātad trešā daļa līdz pu-
se saražotā tiek tērēta šobrīd, puse 
no saražotā aiziet krājumos ziemai. 
“Taču jāņem vērā, ka uz katru fāzi ir 
jaudas ierobežojums, cik iespējams 
iegūt, ja paneļi ražo uz pilnu jau-
du — 1,7 kilovatstundas. Ja, piemē-
ram, veļas žāvētājs patērē 3,5 kilo-
vatstundas, tad no saules paneļa 

varu dabūt tikai pusi nepieciešamā 
patēriņa. Pēc šī brīža pieredzes seci-
nu, ka visprātīgāk ir jaudīgākās ierī-
ces izmantot dienas vidū, ja tas ir 
iespējams, jo tad es tērēju saules pa-
neļu saražoto. Tas, ko atdodu tīk-
lam, man pēc tam ir jāatpērk par 
sadales pakalpojumu cenu, par velti 
atpakaļ tas nenāk, tādēļ izdevīgāk ir 
tērēt uzreiz,” skaidro Signe. Aplikā-
cija telefonā ļauj sekot līdzi detalizē-
tam pārskatam — cik elektroener-
ģijas saules paneļi ir saražojuši kon-
krētajā dienā, un kāds ir tās dienas 
patēriņš. Šobrīd tas nedaudz līdzi-
nās jaunai rotaļlietai — ar interesi 
tiek sekots līdzi, cik konkrētajā die-
nā saražots, kāds varētu būt iemesls 
jaudas zudumam vai, tieši otrādi, 
maksimālai efektivitātei. Visaugstā-
kā efektivitāte ir saulainās dienās, 
taču nedrīkst būt pārāk karsts, jo 
uzkarstot paneļi nedaudz zaudē ra-
žošanas jaudu. 

Saules paneļi efektīvi kalpo aptu-
veni 25 gadus. Tos nedrīkst skrāpēt 
vai kā citādi mehāniski bojāt. Pro-
duktivitāti mazina ne tikai laikap-
stākļi, bet arī putekļu kārta, ziedpu-
tekšņi, putnu izkārnījumi, sniegs, 
lapas un skujas — viss, kas nonāk 
virsū. Taču īpaša kopšana nav ne-
pieciešama, lielākoties pietiek ar pe-
riodisku lietu, sevišķi, ja jumts pie-
tiekami slīps. Uzstādīšanas darbiem 
ir divu gadu garantija, invertoram —  
desmit gadu, bet pašiem paneļiem 
ir divpadsmit gadu garantija. 

Prātu jauc divas 
atbalsta programmas 

Kopainu par saules paneļu efek-
tivitāti un ieguvumiem ģimene sa-
pratīs pēc ilgāka laika posma, bet 
pagaidām ar jauno elektroenerģijas 
sistēmu ir apmierināti. “Sākumā bija 
nesaprašana attiecībā uz formalitā-
tēm ar uzstādīšanas atļaujām un at-
balsta nosacījumiem, turklāt vien-
laikus tika sāktas divas atbalsta 
programmas — šī, kuru administrē 
VARAM, un finanšu institūcijas 

“Altum” pārraudzītā. Otrajā process 
atšķiras — vispirms tiek slēgts lī-
gums ar “Altum”, un tikai tad tiek 
meklēts uzņēmējs, kas paneļus uz-
stādīs. VARAM izstrādātajā atbal-
sta programmā vispirms viss tiek 
izdarīts un tad tiek saņemta atbalsta 
summas atmaksa. Daudzi apjuka un 
izdarīja nepareizi, piemēram, no-
slēdza līgumu, pirms atbalsta prog-
ramma stājās spēkā, līdz ar to šāda 
līguma izmaksas programmas ie-
tvaros nav attiecināmas. Tāpat sā-
kotnēji bija neizpratne par program-
mas nosacījumiem, par to, ka ēkai 
jābūt nodotai ekspluatācijā. Tāpat, 
aprēķinot nepieciešamo jaudu, jā-
ņem vērā, ka atbalsts tiek paredzēts 
sistēmai, kas ir domāta pašpatēri-
ņam, tātad nevajadzētu plānot pā-
rāk lielas jaudas sistēmu. Vairāki pa-
ziņas uzlika saules paneļus, taču at-
balstu nesaņēma, jo bija neprecīzi 
sapratuši nosacījumus. Mēs ceram, 
ka ar atbalsta saņemšanu aizķerša-
nās nebūs un visus nosacījumus iz-
pildīsim. Es ticu, ka saules paneļu 
uzstādīšana ir tā vērta pat bez valsts 
atbalsta, piedevām pašreizējā elek-
troenerģijas izmaksu pieaugumā. Uz-
ņēmējs aprēķināja, ka mums paneļi 
atmaksāsies 13 gados, pēc mūsu ap-
rēķiniem, ņemot vērā elektroener-
ģijas cenas pieaugumu, kā arī ņe-
mot vērā valsts atbalsta apmēru — 
drīzāk.”

Paplašina saņēmēju 
loku

Atbalsts saules paneļu uzstādīša-
nai iespējams kopš pavasara, intere-
se par atbalsta programmu ir liela. 
Kopš programmas darbības sākuma 
ir uzstādīta 1021 mājsaimniecību 
saules elektrostacija, kopējā jauda ir 
7596 kW. Programma iekļauj ne ti-
kai saules elektrostaciju uzstādīša-
nu, bet arī esoša fosilos energore-
sursus izmantojoša apkures katla 
nomaiņu, jaunas elektroenerģijas ra-
žošanas iekārtas iegādi (saules un 
vēja elektrostacijas), kā arī pieslē-
gumu centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai. Kopumā jau ir realizēti 
1113 projekti.

Šobrīd indikatīvi ar 3 913 524 eiro 
izlietoto atbalstu, kas tiek finansēts 
no Emisiju kvotu izsolīšanas ins-
trumenta, kļuva iespējams samazi-
nāt CO2 emisijas par aptuveni 
5 999 839 kilogramiem. Šie skaitļi 
iekļauj visas programmas aktivitā-
tes, ne tikai saules paneļus.

Ministrija nepārtraukti vērtē, kā 
uzlabot programmu. Tā, piemēram, 
kopš programma ir pieejama iedzī-
votājiem, ministrija divas reizes ir 
veikusi programmas grozījumus, 
tajā skaitā paplašinājusi saņēmēju 
loku, atbalstāmās aktivitātes, palie-
linājusi finansējuma apjomu un 
veikusi citas izmaiņas. VARAM Sa-
biedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Jana Jentkus stāsta, ka turpmāk at-
balstu varēs saņemt daudzdzīvok-
ļu 1. — 5. stāvu māju mājsaimnie-
cības.

VISAUGSTĀKĀ SAULES PANEĻU EFEKTIVITĀTE ir saulainās dienās, taču nedrīkst būt pārāk karsts, jo uzkarstot 
tie nedaudz zaudē ražošanas jaudu. 
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