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No kā sastāv rēķins par elektrību?

Mainīga maksa jeb obligātā 

iepirkuma komponente 

Fiksēta ikmēneša maksa 

jeb jaudas komponente



Tarifa izmaiņas no 01.01.2020. 

JO ZEMĀKI 
TARIFI

JO LIELĀKS 
PATĒRIŅŠ

Samazināta maksa par elektrības 
piegādi!

✓ Pārskatāma un prognozējama darbības vide 
elektroenerģijas lietotājiem;

✓ Tarifs spēkā nākamajiem 5 gadiem – līdz 
2024.gadam ieskaitot

✓ samazināta diferencēto tarifu mainīgā komponente 
– maksa par elektroenerģijas sadalīšanu – par 
vidēji 8%. 

▪ klienti, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu 
izmanto efektīvi, tas ir, patērē atbilstoši 
uzstādītajai jaudai, to maksimāli noslogojot

▪ klienti, kuriem elektroenerģijas patēriņš ir 
nakts laikā un ir izvēlēts S3 tarifa plāns

Lielākie ieguvēji

JAUNAS IESPĒJAS:

▪ Dienas / nakts 
tarifs 
juridiskajiem 
klientiem

▪ Elektrība kā 
gāzes komunālo 
pakalpojumu 
alternatīva



EFEKTIVITĀTE
DATI PIEEJAMI 
E-ST.LV

Elektroenerģijas tirgus attīstība

ĒRTUMS | ĀTRUMS | IZDEVĪGUMS

Dati

▪ 706 tūkstoši - kopējais klientiem uzstādīto 
viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms

▪ 64% no kopējā klientu elektroenerģijas 
skaitītāju skaita

▪ Kopā tiek uzskaitīts 87% elektroenerģijas no  
visa klientu patēriņa.

Dati: 31.01.2020.



Uzstādītie viedie elektroenerģijas skaitītāji uz 01.01.2020.



Elektroenerģijas tirgus attīstība

TIRGOTĀJU MAIŅA |  PGP | EFEKTIVITĀTE

Elektrības tirgotāji

▪ 41 elektrības tirgotāji, no tiem 18 - aktīvi.

▪ 15,2 tūkstoši tirgotāju maiņas (juridiskajiem 
klientiem) – 2019.gadā

▪ 256 pašvaldību pieslēgumu ir Pēdējā garantētā 
piegāde (PGP)* (14 pašvaldībām, no tām 5 
pastāvīgi) = 5% no visu juridisko klientu PGP 
uzņēmumiem 

▪ 8,8% juridisko klientu ir PGP. Pastāvīgi 4,2% 
pašvaldībām ir PGP

Dati: par 2019.gadu

* PGP - elektroenerģijas piegāde tādam lietotājam, kurš nav izvēlējies savu 
elektroenerģijas tirgotāju un nav noslēdzis līgumu. Elektroenerģijas cena 
veidojas no: vidējās elektroenerģijas cenas biržā, pieskaitot tai noteiktā 
tirgotāja uzcenojumu. Tā katru mēnesi var būt atšķirīga.



Klientu portāls e-st.lv (1)

Visu objektu 
tehniskā 
informācija

Visu objektu tehniskā 

informācija
Informācija par 

plānoto viedā 

skaitītāja uzstādīšanu

Informācija par 

elektroenerģijas 

tirgotāju, tai skaitā 

PGP



Klientu portāls e-st.lv

Patēriņa 
grafiki: 
dienas, 
mēneša, gada 
griezumā

Visu objektu tehniskā 

informācija

Iespēja salīdzināt 

periodus



Klientu portāls e-st.lv

Patēriņa 
grafiki: pa 
laika zonām

Diena, nakts, 

maksimumstundas

Iespēja salīdzināt 

periodus



Klientu portāls e-st.lv

Dati: tiešsaistes 
nolasījumi

• Vēsturisko nolasījumu arhīvs -

sistēmas veiktais momentāno datu 

nolasījums, kā arī Jūsu izsauktā 

nolasījuma dati, ja tādi būs veikti. 

Datus pa dienām varat pārlūkot, 

mainot datumu; 

• Veikt datu nolasījumu no skaitītāja 

Jūsu izvēlētajā laika momentā.

Pakalpojums - Momentāno datu tiešsaistes nolasījums –

pieejams, ja šādu funkcionalitāti nodrošina 

elektroenerģijas skaitītājs.



Pašvaldības pieredze
Tarifa plāna un ievadjaudu monitorings

Pieredzē dalās 

Ādažu novada pašvaldība

1 Regulārs visu novada ēku un 

objektu ST pakalpojuma tarifa 

monitoringa, salīdzinot izmaksu 

ziņā efektīvāko izvēli –

pamattarifs, 1.plāns vai 2.plāns, kā 

arī patēriņa sadalījuma analīze

2

IEGUVUMS

Sadarbībā ar ST ekspertiem, 2016.gadā 

tika panākts ievērojams efekts – ikgadu

ļaujot ieekonomēt ap 20K EUR

PAKALPOJUMS: tarifu plāna maiņa

Ikgadējs ēku un objektu 

ievadjaudu optimizācijas 

monitorings



Pašvaldības pieredze
Apvienoti energonesēju iepirkumi

3 Apvienots elektroenerģijas 

iepirkums – vienā 

iepirkumā apvienots 

visu novada ēku un 

objektu, kā arī 

kapitālsabiedrības

objektu elektroenerģijas 

patēriņš. SIA “Ādažu 

ūdens” ir lielākais 

elektroenerģijas 

patērētājs, bet ar pavisam 

citādu diennakts 

noslodzes grafiku kā 

citiem objektiem.

Pieredzē dalās 

Ādažu novada pašvaldība

IEGUVUMI:

▪ kopumā sabalansēts visu objektu kopējais diennakts 

elektroenerģijas patēriņa grafiks (dienas, nakts, 

maksimum stundas)

▪ rezultātā iegūts liels elektroenerģijas iepirkuma apjoms 

ar līdzsvarotu patēriņa grafiku par labāko cenu

▪ ievērojami samazināti administratīvie izdevumi iepirkumu 

organizēšanas procesā



ST – uzticamam padomam

E-KONSULTĀCIJAS 

iespēja attālināti saņemt detalizētu informāciju kā arī 
eksperta padomu par jums aktuāliem jautājumiem. 

Piesakieties sadalestikls.lv 

E-SEMINĀRI 

iespēja uzzināt visu aktuālo par elektrotīkliem un 
elektrības piegādi, kā arī ērti precizēt jebkuru detaļu, pat 
neizejot no biroja. 

Uzaicinājumu saņemsiet no Klientu apkalpošanas vadītāja

E-INFORMĒTĪBA

Atbalstot klientu prasību pēc ātras un precīzas 
informācijas apmaiņas, esam pieejams 24/7. 

Informatīvi bagāta mājas lapa. Ātrai uzziņai – darbu kartes ar aktuālo un 
paredzamo. Operatīvā informācija SMS un/ vai e-pastā. 

Aivars Slišāns

Pašvaldību klientu 
apkalpošanas 
vadītājs 

Aivars.Slisans@sadalestikls.lv

67726226; 28647560



Baiba Priedīte
baiba.priedite@sadalestikls.lv


