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– Kā radās ideja par šādu forumu, un kādēļ to ir ini-
ciējis tieši “Sadales tīkls”?

Dzīvojam laikā, kad visā pasaulē tiek strauji transfor-
mēta energoapgādes, tostarp arī elektroapgādes, joma. Tas 

Energoapgādes nozare visā pasaulē pašlaik piedzīvo fundamentālas pārmaiņas, ko virza gan tehnoloģiju 
attīstība, gan starptautiskie klimatneitralitātes un dekarbonizācijas mērķi un ar to saistīti politiskie lēmumi, kā 
arī normatīvās vides izmaiņas. 

Lai par nozares transformāciju un nākotnes izaicinājumiem veidotu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, nozares ekspertiem, 
tirgus dalībniekiem un jaunuzņēmumiem, kā arī plašāku sabiedrību informētu par tuvākajos gados gaidāmajām pārmaiņām 
elektroapgādes jomā, AS “Sadales tīkls” lēma organizēt energoapgādes inovāciju forumu “AC/DC Tech”. 

Pirmais forums veiksmīgi aizvadīts 4. martā, pandēmijas apstākļos interesenti tam varēja sekot līdzi “Sadales 
tīkla” Facebook lapā, kā arī ziņu portālā “Delfi.lv”. Par foruma ideju, tā nepieciešamību un pasākuma laikā gūtajām 
atziņām “Enerģijai un Pasaulei” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Sandis Jansons.

notiek gan nosacīti dabiskā ceļā, jo nepārtraukti attīstās 
tehnoloģijas un attiecīgi mainās iespējas, klientu paradumi 
un prasības, gan politiskās ietekmes rezultātā – šeit jāmin 
ambiciozie Eiropas Savienības (ES) klimata mērķi, kuru 

 Zaļāk, viedāk, digitālāk
Par inovācijām energoapgādē
AS “Sadales tīkls”
forumā “AC/DC Tech”
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izpilde saistoša visai Eiropai, tostarp, protams, arī Latvijai. 
Šīs pārmaiņas ir būtiskas, visai sabiedrībai nepieciešamas, 

taču tās nes līdzi ne mazumu izaicinājumu, ar kuriem būs jā-
saskaras visiem energoapgādes nozares spēlētājiem – gan pa-
kalpojumu nodrošinātājiem, gan saņēmējiem. Pavisam tieši 
šīs pārmaiņas skars “Sadales tīklu” kā elektroenerģijas sadales 
operatoru, jo sadales sistēmai būs jāspēj uzņemt visas zaļās 
inovācijas, kas tagad piedzīvo sprādzienveida popularitāti: 
mikroģeneratorus, saules un vēja elektrostacijas, elektroauto, 
kas strauji paplašina gan patēriņa potenciālu, gan izkliedētas 
jeb divvirzienu elektrības plūsmas tīklā. Lai to efektīvi varētu 
izdarīt, priekšā ir liels darbs, jo nepieciešams veikt sistēmas 
pielāgošanu šim “jaunajam normālajam”, tā kā vēsturiski 
elektrotīkls netika būvēts divvirzienu enerģijas plūsmas vaja-
dzībām. Protams, tas prasīs arī nopietnas finanšu investīcijas, 
bet, ja to savlaicīgi nedarīsim, nākotnē nespēsim nodrošināt 
stabilu un drošu elektroapgādi. 

Bija sajūta, ka šis jautājums dienaskārtībā nav pietiekami 
aktualizēts, tāpēc lēmām, ka ir vieta šādam plašam noza-
res pasākumam, aicinot “pie viena galda” iesaistītās puses: 
gan lēmumu pieņēmējus, gan nozares uzņēmumu un valsts 
institūciju pārstāvjus, klimata pārmaiņu ekspertus, jaunuz-
ņēmumu pārstāvjus un citus. Mērķis bija iepazīstināt plašā-
ku sabiedrību ar nozares aktualitātēm, iezīmēt kontekstu, 
kas veicina šīs pārmaiņas, un visbeidzot diskusiju paneļos 
pārrunāt attīstības iespējas un riskus ar kompetentiem eks-
pertiem. Liels pagodinājums, ka forumu piekrita atklāt eko-
nomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

– Forumam ir skanīgs, dinamisks nosaukums – kā 
līdz tam nonācāt?

Foruma nosaukumā izmantoti maiņstrāvas un līdzstrā-
vas apzīmējumi, kas ir pamatjēdzieni elektroapgādē. Piemē-
ram, saules paneļi ražo līdzstrāvu, bet, lai elektroenerģijas 
patērētāji varētu to izmantot, tā ar īpašu iekārtu – invertoru – 
jāpārvērš maiņstrāvā. 

Līdz ar klimatneitralitātes politiku, pārmaiņām elektro-
enerģijas tirgū un sabiedrības paradumos arvien biežāk sa-
stapsimies ar jēdzienu “līdzstrāva” un vajadzību to pārveidot 
maiņstrāvā, kas palielinās izkliedētu (divpusēju) elektroener-
ģijas plūsmu sadales sistēmā. Tāpēc šos apzīmējumus redzējām 
kā likumsakarīgus un nonācām pie šāda pasākuma nosauku-
ma. Protams, savu daļu dinamikas un šarma tam piedod arī 
asociācijas ar leģendāro mūzikas grupu AC/DC. Starp citu, šai 
grupai ir arī plaši zināma kompozīcija Highway to Hell (Lielceļš 
uz elli) – jeb ceļš, kur ceram nenonākt, ja, savlaicīgi un visām 
iesaistītajām pusēm efektīvi sadarbojoties, varēsim sagatavot 
energoapgādes jomu “jaunajam normālajam”.

– Pirmais forums ir aizvadīts, vai ir kāds visaptverošs 
secinājums?

Secinājumu ir tiešām daudz un vērtīgi, taču tāds lie-
lais un apkopojošais: ceļā uz videi draudzīgāku energo-
apgādi ir ārkārtīgi būtiska koordinēta sadarbība nozarē, 
proti, savā starpā ir jārunā un efektīvi jāsastrādājas visām 
iesaistītajām pusēm, tostarp īpaši – gan sadales, gan pār-
vades operatoriem ar nozares ministrijām. It kā vienkārša 
un loģiska atziņa, taču, lai koordinēta sadarbība notiktu, 
pie tā jāstrādā. Prieks, ka to, atklājot forumu, īpaši uzsvē-
ra arī ekonomikas ministrs. Šāda koordinēta sadarbība 

palīdzēs iztikt bez paralēlām investīcijām un papildu ie-
tekmes uz sabiedrisko pakalpojumu tarifiem, kas ir visas 
sabiedrības interesēs.

Vēl viena atziņa, ko gribētu pieminēt: ir skaidrs, ka 
Latvija uz Eiropas fona jau pašlaik ir zaļa valsts, jo lielu 
daļu elektroenerģijas ražojam hidroelektrostacijās, proti, 
izmantojot videi draudzīgu metodi. Salīdzinājumam – 
Igaunijā vēl pavisam nesen lielāko daļu enerģijas ražoja, 
sadedzinot degslānekli, kas ir apkārtējai videi ļoti kaitīgs 
veids. Tāpat šobrīd Latvijā saražotās zaļās elektroenerģi-
jas īpatsvars ir 41% – tas ir samērā labs rezultāts, tomēr 
Eiropas klimatneitralitātes mērķi pieprasa to vēl jūtami 
kāpināt. Mūsu Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 
2021.–2030. gadam ietver virkni ambiciozu mērķu, kas 
noteiktajā posmā jāsasniedz, lai 2050. gadā Eiropa būtu 
pirmā klimatneitrālā pasaules daļa, proti, uz to brīdi 
mums visā Eiropas teritorijā jāsasniedz oglekļa dioksīda 
nulles emisiju līmenis. Un to nevarēsim paveikt bez elek-
troenerģijas sadales sistēmas pielāgošanas izkliedētajai ģe-
nerācijai: vietām tā būs jāpārbūvē, jānodrošina atbilstošas 
tehnoloģiskās sistēmas, jāpadara sistēma viedāka.

Lai skaidrāk saprastu, kāpēc tas ir tik būtiski un kādas 
“ziepes” var sanākt, ja sistēmu fiziski un tehnoloģiski ne-
pārkārtosim jaunajiem apstākļiem, jāpiemin šoziem Teksa-
sā piedzīvotais blackout jeb pilnīgs elektrosistēmas sabru-
kums. Varbūt jautāsiet, kā tas iespējams Teksasā – štatā, 

Sandis Jansons, AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors
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kur ir tik daudz enerģijas avotu: gan fosilo, gan saules, gan 
vēja parku. Atbilde ļoti vienkārša: uznāca nepieredzēts, 
neprognozējams sals, sniegs un bezvējš, kā rezultātā za-
ļās enerģijas apjomi samazinājās, savukārt, vajadzība pēc 
enerģijas būtiski pieauga, un fosilie energoresursi nespē-
ja to nodrošināt. Līdzīgi var būt arī pie mums, Latvijā, ja 
veidosim savu enerģētikas politiku neapdomīgi. Skaidrs, 
ka atkarība no energoresursiem nākotnē tikai pieaugs un 
katrs energoapgādes pārtraukums būs aizvien lielāks pār-
baudījums sabiedrībai.  

Arī mums ne vienmēr spīd saule vai pūš pietiekami 
stiprs vējš. Tāpēc ir būtiski paralēli zaļajam kursam domāt 
par drošas un modernas energosistēmas attīstību, kas ir 
pamats, lai visas zaļās iniciatīvas Latvijā vispār būtu. Tieši 
sadales operators attīsta un uztur to infrastruktūru, kas var 
visas šīs tendences nodrošināt. 

Neatkarīgi no atjaunīgās enerģijas ražošanas attīstības, 
tostarp mikroģeneratoru izmantošanas straujā pieauguma, 
ražojot elektroenerģiju pašpatēriņam, elektroenerģijas sa-
dales infrastruktūras loma nemazināsies, gluži pretēji – tā 
pieaugs, nodrošinot klientiem iespēju gan nodot pašu sara-
žoto enerģiju publiskajā tīklā, gan pēc nepieciešamības to 
no tīkla paņemt. Tas ļaus patērētājiem elektroapgādes ziņā 
nebūt atkarīgiem no laikapstākļiem, kas ir neprognozējami 
un svārstīgi.

Būtībā paralēli ierastajām funkcijām “Sadales tīklam” 
patlaban parādās jauna: enerģijas akumulēšana un plūsmu 
koordinācija – elektrības nogādāšana klientam vai nepie-
ciešamības gadījumā uzņemšana atpakaļ tīklā. Nākotnē 
sadales operatoram būs jānodrošina iespēja energoko-
pienām dalīties ar energoresursiem, mājsaimniecībai vai 
uzņēmumam uzstādīt mikroģeneratoru un ražot elektrību 
pašpatēriņam, nodot to tīklā un, kad laikapstākļi ir ne-

pielūdzami – nespīd saule, vai nepūš 
vējš –, saņemt elektroenerģiju ieras-
tajā veidā – atpakaļ no tīkla, tāpat kā 
līdz šim.

– Izklausās, ka nepieciešamās 
pārmaiņas ir ļoti resursu ietilpī-
gas. Vai jums jau ir plāns, kā to 
panākt? Vai gaidāms sadales tarifa 
pieaugums?

Mēs ļoti negribētu, lai šīs pārmai-
ņas ir jāapmaksā iedzīvotājiem no 
saviem maciņiem caur sabiedrisko 
pakalpojumu tarifu. Vienlaikus ir 
skaidrs, ka visi šie pasākumi nav dis-
kutabli, tie būs jāveic, pretējā gadīju-
mā riskēsim ar elektroapgādes kva-
litāti, sprieguma kvalitāti – to mēs 
nevaram pieļaut un nepieļausim. 

Tā kā stabila un droša elektroap-
gāde ir visas tautsaimniecības mu-
gurkauls, esam par šo pasākumu 
nozīmību informējuši Ekonomikas 
ministriju, tāpat esam sagatavojuši 
un iesnieguši projektus “Eiropas At-
veseļošanas un noturības mehānis-
mam”. Tie pilnībā atbilst mehānisma 

primārajiem mērķiem, un ļoti ceram, ka tiksim sadzirdē-
ti un varēsim saņemt finansiālo atbalstu sadales sistēmas 
sagatavošanai zaļo inovāciju revolūcijai. 

– Forumā apskatīto tematu klāsts bija visai plašs, to-
starp uzmanību piesaistīja temats par jaunuzņēmumu 
potenciālu enerģētikas nozarē. Kādi secinājumi par šo – 
ir mums potenciāls? Varbūt jau apgūts potenciāls?

Pēc forumā pārrunātā jāsecina, ka Latvijā ir liels, taču 
pašlaik vēl ne līdz galam izmantots potenciāls enerģē-
tikas jaunuzņēmumu izveidē. Ir dažādi apstākļi, kas šo 
jaunuzņēmumu attīstību līdz šim ir bremzējuši, tostarp 
konkrētās paneļdiskusijas eksperti minēja, ka enerģētika 
pati par sevi ir pietiekami sarežģīta, ļoti daudzslāņaina 
joma, kas kopumā to padara par salīdzinoši smagnēju, – 
tam ir jāpiekrīt.

Lai sekmētu jaunuzņēmumu attīstību enerģētikā, topo-
šajām biznesa struktūrām ir ļoti svarīgi saņemt atbalstu 
no lielajiem nozares spēlētājiem – tie esam mēs, “Sadales 
tīkls”, “Augstsprieguma tīkls”, “Tet”, “Latvenergo” un citi, 
kam jākļūst arvien atvērtākiem uz sadarbību, sākot ar 
konsultācijām, atbalstu testēšanā u. c. 

Mēs saprotam, cik būtiski ir piedalīties šīs jomas attīs-
tībā, tāpēc esam gatavi topošajiem uzņēmējiem, enerģē-
tikas nozares entuziastiem palīdzēt gan ar konsultāciju, 
gan anonimizētu datu sarūpēšanu, ja nepieciešams. Kas 
zina – varbūt kādreiz “Sadales tīkls” varētu kļūt arī par 
kāda veiksmīga enerģētikas startapa klientu! Skaidrs, ka 
jaunuzņēmums var būt veiksmīgs, ja tiek radīts starp-
tautiski izmantojams produkts. Savukārt, lai ar produk-
tu veiksmīgi startētu starptautiskajā tirgū, nepieciešams 
nozīmīgs pirmais klients, piemēram, kāds liels Latvijas 
enerģētikas uzņēmums.
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– Pieminējāt datus. Tos jau labu laiku dēvē par jau-
no naftu – cik liela nozīme būs datiem elektroapgādes 
attīstībā?

Jā, teiciens, ka dati ir jaunā nafta, arī šodien nav zau-
dējis savu aktualitāti, vienīgi nozīme pieaug datu izman-
tošanas spējām, jo dati paši par sevi vairs nav nekāds 
jaunums. Jāteic, ka jau šobrīd elektroapgādes nozarē 
dati tiek plaši izmantoti ikdienā – tipiskākais piemērs 
ir viedie skaitītāji, kas automātiski nolasa klientu elek-
troenerģijas patēriņa datus. Patlaban Latvijā jau vairāk 
nekā 90% kopējā elektroenerģijas patēriņa tiek nolasīti 
ar viedajiem skaitītājiem, kas šobrīd uzstādīti jau teju 
80% “Sadales tīkla” klientu. 

2022. gadā šī programma tiks noslēgta un viedais skai-
tītājs būs uzstādīts ikviena mūsu klienta īpašumā. Patei-
coties viedajiem skaitītājiem, “Sadales tīklam” bija iespēja 
šī gada sākumā prezentēt savu pirmo publisko datu pakal-
pojumu – iespēju juridiskajiem klientiem saņemt ikstun-
das elektroenerģijas patēriņa datus mašīnlasāmā formātā. 
Jaunais pakalpojums ļauj biznesa klientiem un organizā-
cijām ar lielu elektrības patēriņu vai īpašumu skaitu de-
talizēti sekot līdzi izlietotās elektrības apjomam un tā 
pārmaiņām, pieņemt datos balstītus lēmumus un plānot 
energoefektīvu darbību. 

Nākotnē datu nozīme būs vēl lielāka, liela loma būs 
to savstarpējai apmaiņai, lai visa plašā energoapgādes 
sistēma spētu efektīvi funkcionēt. Proti, nozare virzās 

uz arvien lielāku datu centralizāciju, standartizāciju un 
harmonizāciju, jo tikai tādā veidā var nodrošināt efektī-
vu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu energoapgādi. Būtisks 
izaicinājums ir un būs strauji pieaugošais datu apjoms. 
Tiecoties uz pilnīgu elektrotīkla automatizāciju un digi-
talizāciju nākotnē, pieaugs gan viedo sensoru daudzums, 
gan datu apjoms, tāpēc, attīstot digitālo infrastruktūru 
šodien, ir jāraugās ar ļoti skaidru skatu nākotnē, jo patē-
rētājs kļūs par aktīvu elektroenerģijas tirgus dalībnieku, 
kā rezultātā pieaugs arīdzan tirgus dalībnieku savstar-
pējai koordinēšanai un procesu automatizācijai tik ļoti 
nepieciešamās digitālās infrastruktūras un datu pakalpo-
jumu nozīme.

– Nenoliedzami, nianšu energoapgādes attīstības 
jomā ir daudz, un diskusija par šiem jautājumiem būs 
nepieciešama arī turpmāk. Vai varam sagaidīt, ka “AC/
DC Tech” forums kļūs par šīs diskusijas platformu arī 
nākotnē?

Nenoliedzami, apspriežamie temati un jautājumi, uz 
kuriem visiem nozares spēlētājiem kopīgi būs jāmeklē 
atbildes, nākotnē tikai augs vairumā, tāpēc, jā, – noteikti 
strādāsim, lai šis šogad aizsāktais forums kļūst par šādu 
platformu. Esam gandarīti, ka pirmā “AC/DC Tech” kon-
ference ir veiksmīgi aizvadīta, un mūsu plānos ir to veidot 
par ikgadēju nozares pasākumu, paplašinot aktualizējamo 
tematu klāstu. E&P
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