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Saturs

• Kādēļ saules enerģija

• Sistēmas uzbūve, svarīgākie komponenti

• Kā izvēlējāmies komponentes, kolektoru tipu, lielumu, 

• Akumulatori un enerģijas glabāšana

• Uzstādīšanas vieta, saules starojums, leņķi, 

• Montāžas process

• Ekonomiskais aprēķins

2

“Saules elektrostacija”, kas apgādā ar enerģiju visu pasauli

• Efektivitāte 10%

• 740 x 740 km
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Saules enerģijas potenciāls

Latvijā ir līdzīgs vai pat 
labāks saules enerģijas 
resursu potenciāls kā
lielākajā daļā Vācijas

…protams, mēs nevaram 
sasniegt Eiropas dienvidu 
iespējas
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Saules enerģijas potenciāls Latvijā

• Siltā ūdens ieguvei

• Mājas apkures 
atslogošanai

• Siltumnīcu apkurei, 
ūdens baseiniem

• Skolu un sabiedrisko 
ēku izmaksu 
samazināšanai

• Elektrības ražošanai

~1100 kWh/m2 gadā*

*- I. Ziemelis. CALCULATION OF ENERGY PRODUCED BY SOLAR COLLECTORS
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Saules enerģijas ieguves un lietošanas veidi
• Elektroenerģijas ražošana 

ar PV paneļiem jeb 
t.s.”saules baterijām”

• Elektroenerģijas ražošana 
saules termoelektrostacijās 
ar tvaika turbīnu

• Siltuma ražošana ar saules 
kolektoriem

Efektivitāte 10-18% Efektivitāte 12-18% Efektivitāte 50-70%

PV paneļi SaulesTEC Termo kolektori
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Saules enerģijas uzglabāšanas veidi

• Svina-skābes akumulatori

• 50%-92% efektivitāte

• 4-14 sant / kWh*

• Siltuma akumulatori**

• Augsta efektivitāte

• 0,2 – 2 sant / kWh

• Kausēta sāls

• Efeektivitāte 90% t 280-
380°C

• ~1 sant / kWh

*-Atkarībā no akumulatora tipa, ciklu skaita un akumulatora cenas 1kWh izmaksa var svārstīties vēl 
plašākā diapazonā. Šajā aprēķinā nav iekļautas kontroles iekārtas izmaksas

** - bieži saukti par “boileriem”

Elektronerģija Siltuma enerģija
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Saules enerģijas iekārtu izmaksas strauji samazinās

• PV moduļu cenas ir 
samazinājušās 
vairākkārt pēdējo gadu 
laikā. 

• Līdzīgas tendences arī
citām saules enerģijas 
iekārtām, kas paver 
iespēju Latvijā nopietni 
runāt par saules 
enerģijas izmantošanu
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Saules apsildīšana Norvēģijā, Dānijā, Vācijā
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Saules kolektoru platība uz 1000 iedzīvotājiem

Avots: IEA-SHC, Solar Heat Wordwide 2008
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Saules kolektoru veidi

Plakanie virsmas

Vakuumcauruļu 

plakanie uztvērēji

cilindriskie

Karstā gaisa

Koncentrējošie

zemas konc. (līdz 1,4)

augstas konc.

Pēc siltumnesēja plūsmas veida:

Caurplūdes

“Heat pipe”

Termosifona
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‘Heat pipe” darbības pricips

Pārklājums 
absorbē saules 

enerģiju

Siltums tiek 
pārvadīts uz 
“heat pipe”

Tvaiks ceļa
s augšup

Kondensā
ts atg

rie
žas apakšā

Siltumatdeve siltumnesējam
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Vakuumcauruļu pasīvā sekošana saulei

• 0-40 deg saglabājas 
vienāds apstarotās 
virsmas laukums

• Par 57% lielāka 
enerģijas ieguve no 
vienāda virsmas 
laukuma kā
plakanajam kolektoram
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Apkures atbalsts un siltā ūdens sagatavošana Straupes pag. 
“Viesturos”

• 4,8 kW

• 2x30 cauruļu 
kolektors

• 500 l akumulators
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Pieejamās saules radiācijas novērtējums

90% no iegūstamās 
enerģijas
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Montāžas darbi sākas ar kolektoru pievienošanu

• Nerūsējošā
tērauda rāmi 
nostiprina uz jumta

• Piestiprina 
kolektoru

• Pielodē caurules 
siltumnesēja 
cirkulācijai

• Uzpilda un 
pārbauda sistēmu

• Ievieto 
vakuumcaurules 
kolektorā
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Kolektora caurules uzstāda pa vienai

• Sagatavo caurules un “heat pipe”

• Nokomplektētas vakuumcaurules 
(skat. attēlu) ievieto kolektorā

• Nostiprina ar “klipšiem”

• Kolektors ir gatavs darbam
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Kolektori orientēti 154°virzienā - nav optimāli, bet vienīgā
iespēja “Viesturu” gadījumā
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Izmaksas siltā ūdens + apkures atbalstam “Viesturos”

• Iekārtas mūža 
ilgums 25 gadi

• Saražotā enerģija -
95 000 kWh

• Vienas kWh cena 
šodien: 4,3 sant 

Ņemot vērā
potenciālo izmaksu 
samazinājumu 
nakotnē, šāds 
risinājums var būt 
konkurētspējīga 
alternatīva
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Izmaksas siltā ūdens sagatavošanas iekārtai 
3-4 cilvēku ģimenei

• Iekārtas mūža ilgums: 25 gadi

• Saražotā enerģija: 46 000 kWh

• Vienas saražotās kWh cena 
šodien ~5 sant / kWh

Ņemot vērā izmaksu 
samazinājumu un iespēju 
pieslēgties esošai sistēmai 
vienas kWh cena 2,6 sant / kWh
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Pārkaršanas risks vasarā
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60 vakuumcauruļu iekārta Kanādā

Piebūve pie mājas 
izveidota optimālā
leņķī pret dienvidiem. 
Piebūvē izvietots 
siltuma akumulators

Kolektori pacelti 
stāvus lai maksimāli 
izmantotu ziemas 
sauli.

Pārkare apēno 
kolektorus vasarā lai 
sistēma nepārkarstu.
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Siltuma akumulators un 
regulators

• Caurplūdes siltā ūdens sildīšanai 
izmanotots 4,8 m2 siltummainis

• Apkures pieslēgums

• Kamīnkrāsns pieslēgums 
piesildīšanai ziemā

• Pievienošana kopējai 
saimniecības siltuma sistēmai 
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Vienotas apkures un siltā ūdens sistēmas piemērs

• Viens lielas jaudas ar 
malku / šķeldu / 
granulām kurināms 
katls aukstajā sezonā
ar lielas kapacitātes 
akumulatoru

• Optimāls siltumtrašu 
izvietojums

• Siltā ūdens buferi tuvu 
patērētājam

• Papildus saules 
kolektori siltā ūdens 
sagatavošanai no aprīļa 
līdz oktobrim
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Ar ko sākt zemniekam? 

Jānoskaidro 
mērķis

Jāveido 
saimniecības 
enerģētiskā

sistēma

Jāizpēta 
energoresusrsu 

pieejamība 
saimniecībā

Nepieciešams nolemt vai vajadzīgs stiprināt energoneatkarību, panākt 
zemākus CO2 izmešus, pielietot modernas tehnoloģijas, samazināt 
patēriņu, ietaupīt uz enerģijas izdevumiem vai kādu kombināciju no 
augstāk uzskaitītā. 

Atjaunojamie energoresursi pārsvarā ir pieejami mazās koncentrācijās. 
Katrā ģeogrāfiskajā vietā var būt atšķirīgi optimālie risinājumi. Vispirms 
fokusēties uz atraktīvām tehnoloģijām un pieejamiem resursiem. Atbalsta 
programmas palīdz ieviest jaunas tehnoloģijas vienlaicīgi ietaupot

Pakāpeniski veidot saimniecības enerģijas saimniecību, soli pa solim 
iekļuajot tajā energoefektīvus risinājumus. Bieži vien katrs atsevišķais 
risinājums pats par sevi nav tehniski sarežģīts, bet ir svarīgi pareizi 
savienot tos vienotā sistēmā


