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Anotācija 

 

Darbs veltīts aktuālam jautājumam – elektroenerģijas uzskaitei ar 

elektroniskajiem skaitītājiem. To pielietošana dod iespēju, piemēram,  ieviest daţādus 

apmaksas tarifus atkarībā no diennakts laika vai arī atšķirīgus darbdienām un 

brīvdienām. Tas sekmē slodzes grafika izlīdzināšanu, elektroenerģijas zudumu 

samazināšanu u.t.t. Elektroniskie skaitītāji dod iespēju kardināli izmainīt skaitītāju datu 

nolasīšanu, ieviešot automātisko informācijas nolasīšanu. Tieši datu nolasīšanai darbā 

veltīta galvenā uzmanība. Dots plašs vēsturisks apskats, kas palīdz orientēties 

pašreizējās problēmās. Izdarīti arī secinājumi par daţādu metoţu piemērotību Latvijas 

apstākļiem. Trīs reālākās jau tagad funkcionējošās tehnoloģijas apskatītas sīkāk, dodot 

to finansiālo vērtējumu. Darba pielikumā dots „Elgama sistemos” datu vākšanas un 

pārraudzības programmas „Enersis” darbības apraksts. 

Materiāls rekomendējams enerģētisko un elektrotehnisko specialitāšu studentiem 

padziļinātai tēmas „Elektroenerģijas uzskaite” apguvei, kā arī izmantošanai studentu 

pētnieciskajā darbā. 

Autori izsaka pateicību VAS „Latvenergo” Mācību un energopētniecības centra 

metodiķim Ivaram Berţinskim par vērtīgo palīdzību darba veidošanā. 

Darbs satur 128 lpp. teksta, 14 attēlus, 10 tabulas, 1 pielikumu un 21 nosaukuma 

informācijas avotus. 
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1. Automātiskās skaitītāju nolasīšanas pirmsākumi 

Automātiskās skaitītāju nolasīšanas pirmie testi veikti apmēram 40 gadus 

atpakaļ. Tos veica ASV kompānija AT&T sadarbībā ar vairākiem energoapgādes 

uzľēmumiem. Šie testi izrādījās veiksmīgi un AT&T sāka piedāvāt uz fiksētā telefona 

bāzētus automātiskos skaitītāju nolasīšanas pakalpojumus. Izmaksas par viena 

skaitītāja ikmēneša patērētās elektroenerģijas uzskaiti bija 2 USD mēnesī. Turpretim 

cilvēku resursu izmantošana skaitītāju nolasīšanai izmaksāja aptuveni 0.5 USD 

mēnesī. Tā kā jaunievedums bija 4 reizes dārgāks par esošo tradicionālo sistēmu, tad šī 

projekta ieviešanu lielākos apmēros uzskatīja par nejēdzīgu finansiālu apsvērumu dēļ. 

Turpinājās darbs pie programmas optimizācijas un izmaksu samazināšanas. 

Modernā ēra sākās 1985. gadā, kad vairākas liela mēroga kompānijas izstrādāja 

apjomīgus projektus uz jau esošiem AT&T radītajiem principiem. 1986. gadā 

“MinnesGasCo” gāzes apgādes uzľēmums realizēja pirmo 450 000 abonentu datu 

uzskaiti balstoties uz radio frekvences raidītājiem un skaitītāju datu automātisko 

nolasīšanas programmu. 1987. gadā Filadelfijā energoapgādes uzľēmums ieviesa 

līdzīgu sistēmu un neaizsniedzamus klientus pārvērta viegli kontrolējamos. Šie gadi 

uzskatāmi par automātiskās skaitītāju nolasīšanas reālu sākumu. Progress notika 

pateicoties automatizētām raţotnēm un līdz ar to arī krietni lētākiem 

mikroprocesoriem, elektroniskajām komponentēm un spiestām platēm. Arī pārējās 

komponentes bija palikušas pieejamākas cenas ziľā, jo rūpniecībā šajos gados notika 

strauja augšupeja un izmaksu samazināšanās. Automātiskās skaitītāju nolasīšanas 

sistēmas bija kļuvušas par nopietnu konkurentu cilvēku izmantošanai. 
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1.1. Kompleksā energoresursu uzskaite Latvijā 

Pasaules energoresursu uzskaites un mērīšanas nozare uzsāk jaunu darba fāzi. 

Neatpaliek no izmaiľām arī Latvija: notiek enerģijas tirgus liberalizācija, enerģētisko 

kompāniju struktūras maiľa, atsevišķu elektroenerģijas pārvades un sadales 

uzľēmumus veidošana. Raţošanas un biznesa efektivitātes palielināšanās ir objektīvas 

šo procesu sekas. Pēdējo gadu tendences norāda uz to, ka daţādu energoresursu 

piegādātājiem ir tendence apvienoties.  

Patērētājs vēlās izmantot viena piegādātāja pakalpojumus. Komunālie dienesti, 

municipālie uzľēmumi un energosistēmas paplašina piedāvāto pakalpojumu klāstu. 

Pirmkārt, kompleksā ūdens, gāzes un elektroenerģijas piegāde. Šos resursus ir 

jāizmēra, jāuzskaita un jāapmaksā. 

Stratēģijas realizācija atkarīga no tā, cik ātri izdosies atrast tādus tehniskos 

risinājumus, kuri garantēs nozares drošu un efektīvu darbību jaunajos apstākļos. Kādas 

kompleksās tehnoloģijas izmantos resursu komerciālajai uzskaitei? Lai atrisinātu šo 

problēmu nepieciešama uzskaites iekārtu un sistēmu raţotāju, un izstrādātāju 

sadarbība, kuras nolūks ir izveidot vienotu sistēmu daţādu energoresursu (ūdens, 

gāzes, elektroenerģijas un siltuma) uzskaitei. Tādai sistēmai jābalstās uz mūsdienu 

tehnoloģijām un tai jābūt spējīgai apmierināt patērētāju un piegādātāju prasības, kuras 

pastāvīgi pieaug. 

2002.gads bija ļoti nozīmīgs energoresursu uzskaites nozares vēsturē. Pasaules 

tirgus līderi – ABB un ”Ruhrgas Industries” pasludināja, ka izveido pasaulē lielāko 

kompāniju, kura specializēsies visa veida energoresursu kompleksās uzskaites sistēmu 

un iekārtu raţošanā. Jaunās kompānijas apgrozījums pārsniegs 1 miljardu ASV dolāru 

gadā. Izveidoja kompāniju, kura bija spējīga globālajā līmenī apvienot 

elektroenerģijas, gāzes, siltuma un ūdens uzskaiti. Jaunā kompānija ”Elster Metering” 

dod iespēju pilnībā izmantot abu firmu bagāto pētījumu un raţošanas pieredzi, un 

potenciālu. Kompānija iekļāva sevī vairākus desmitus rūpnīcu un vairākus simtus 

pārstāvniecību visos kontinentos. Tādējādi globālo uzdevumu risināšanai apvienoja 

starptautisko pieredzi uzskaites un mērīšanas nozarē. Kā vienu no klupšanas 

akmeľiem,  kura dēļ Latvijā šī koncerna raţojumi nav nemaz tik populāri, var minēt 

lielu kompāniju neelastību un nespēju ātri reaģēt uz tirgus izmaiľām un jaunu 

tehnoloģiju pieprasījumu. Tehnoloģiskā ziľā mazākās kompānijas ir veselu soli priekšā 

un tādējādi ir spējīgas konkurēt. 



 8 

1.2. Sistēmas pamata komponenti 

Automātiskā skaitītāju datu nolasīšanas sistēma sastāv no 3 pamata 

komponentiem: skaitītāja interfeisa moduļa, sakaru sistēmas un centrālās sistēmas. 1.1. 

attēlā uzskatāmi redzama datu plūsma no skaitītāja līdz pat gala datoram. 

 

Elektroiekārtas

Skaitītājs Skaitītājs

Sakaru sistēma

Neapstrādātu datu 

apkopošana

Datu ticamības 

novērtēšana un korekcija

Datu pielietošana rēķinu 

sagatavošanā un analīžu 

veikšanai
 

 

1.1.att. Datu plūsmas blokshēma 
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1.2.1. Skaitītāja interfeisa modulis 

Modulis sastāv no skaitītāja adapteriem (devējiem), vadības shēmas un sakaru 

interfeisa, kas ļauj datus nosūtīt no skaitītāja un centrāli. Mūsdienās šis sakaru modulis 

nodrošina arī datu un komandu saľemšanu no vadības centrāles. Katram gāzes, ūdens 

vai elektroenerģijas skaitītājam ir jābūt šādam modulim, lai varētu nosūtīt datus 

automātiski. Daţkārt elektroenerģijas, ūdens un gāzes skaitītājam var būt viens sakaru 

modulis. Šādu risinājumu var lietot gan lai samazinātu sakaru izmaksas, gan lai 

vienkāršotu datu vākšanas un apstrādes procesu. Jāpiebilst, ka šāda shēma ir spējīga 

strādāt tikai tad, ja starp pakalpojumu sniedzēju uzľēmumiem ir sakārtotas un 

darbspējīgas attiecības. 

 

1.2.2. Sakaru sistēma 

Sakaru sistēmu izmanto par datu un vadības signālu nesēju starp skaitītāju un 

centrālo biroju. Tradicionāli un vienkāršākajā variantā par sakaru sistēmu izmanto 

fiksētā telefona līniju. Izmantoti arī tādi informācijas nesēji kā elektropārvades līnija, 

radio frekvencē raidīti signāli vai kabeļtelevīzija. Aizvien lielāku popularitāti gūst uz 

mobiliem sakariem balstītas sistēmas. Šāda izvēle sākotnēji ir veikta ērtuma dēļ, jo, ja 

abonentam nav pieejams fiksētā telefona tīkls, tas ir diezgan dārgs un sareţģīts 

process. Līnijas projektēšana un ievilkšana diez vai būs rentabla viena lietotāja dēļ, it 

īpaši, ja noslodze nav paredzēta visai liela. Turpretim, ja pieejams mobilā tīkla 

pārklājums, tad šādas problēmas atkrīt. Protams, mobilais telefons klasiskā veidā ir 

vairākas reizes dārgāks par fiksēto tīklu, bet ir daudz nianšu, kuru dēļ vērts rūpīgāk 

izpētīt šo alternatīvu. 

 

1.2.3. Centrālā sistēma 

Centrālā sistēma ietver sevī modemus, uztvērējus, modernākās sistēmās arī 

raidītājus, datu koncentratorus, kontrolerus un galvenos datorus. ASV skaitītāju 

automātiskās nolasīšanas pašos pirmsākumos praktizēja elektronisko un pārbūvētu 

mehānisko skaitītāju datu nolasīšanu izmantojot rokas terminālus, kas savienoti ar 

fiksētā telefona līniju. Pa fiksētā telefona līniju nosūtīja datus uz centrālo datoru, kur 

tos apstrādāja, glabāja un pēc vajadzības ģenerēja atskaites, rēķinus un prognozes. Šeit 

saskatāma ļoti liela līdzība ar pilnīgi automātisko skaitītāju nolasīšanu, ko izmanto 

mūsdienās. Sistēmas pamatideja aizgūta no šīs jau pirmsākumos praktizētās. 
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1.3. Funkcionālie bloki 

Sistēmā ir trīs galvenie funkcionālie bloki, kuru darbību skaitītājam un ar to 

saistītai elektronikai ir jānodrošina. Šie galvenie bloki ir vienādi gan gāzes un ūdens, 

gan elektroenerģijas uzskaitei. 

 

1.3.1. Elektromehāniskais vai elektrooptiskais interfeiss  

Elektromehāniskais vai elektrooptiskais interfeiss ir iekļauts vai ārēji pievienots 

skaitītājam. Elektroniskajos skaitītājos tas viennozīmīgi iekļauts kā viena no 

sastāvdaļām, bet mehāniskajos skaitītājos to var pievienot kā atsevišķu moduli. Šis 

pārveidotājs  analogo signālu, ko saľem no uzskaites elementiem, pārveido par ciparu 

signālu, ko pēc tam var apstrādāt, saglabāt atmiľā un nosūtīt uz centrāli. 

 

1.3.2. Vadības modulis 

Otrs funkcionālais bloks ir vadības modulis, kas sevī iekļauj signāla apstrādes 

elektroniku, mikrodatoru vadības elementus, datu glabāšanas atmiľu un patstāvīgo 

atmiľu vadības programmai. Vadības programma nodrošina visu bloku darbību kopā 

ar komandu nodošanu un kontroli par to izpildi. Ja kādu komandu neizpilda vai izpilda 

kļūdaini, to  ieraksta kļūdu reģistrā. 

Vadības bloks pieľem un pārveido vadības signālus elektronikai saprotamā veidā 

un sūta tos tālāk kādam no blokiem, ja tas nepieciešams. Vadības bloka atmiľā 

(Random Access Memory) saglabāti visu komandu spoguļattēli, lai problēmu 

gadījumā varētu konstatēt to iemeslu. 

 

1.3.3. Sakaru interfeiss 

Trešais funkcionālais bloks ir sakaru interfeiss ar sevī iebūvētu uztvērēja un 

raidītāja elektroniku. Pamatā saiti starp skaitītāju un centrālo sistēmu (galveno datoru) 

nodrošina viens vai retāk vairāki datu pārraides veidi. Populārākie ir fiksētā telefona 

līnijas, elektropārvades līnijas spēka vadi, kabeļtelevīzijas kabeļi vai radio frekvencē 

pārraidīti signāli. Katru no šiem paľēmieniem var sadalīt vairākos paveidos atkarībā no 

datu plūsmas veida, datu modulācijas, attāluma līdz centrālei un pārraides ātruma. 
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1.4. Sakaru sistēmas 

Automātiskā skaitītāju datu nolasīšana neapšaubāmi sākas pie skaitītāja. Lai 

nosūtītu datus no mehāniskajiem skaitītājiem ir nepieciešams tos pārveidot ciparu 

formātā. Klasiskais mehāniskais skaitītājs, kuru nolasa manuāli, paliek iepriekšējais. 

Tam pievieno īpašu analogo - ciparu pārveidotāju, vadības un sakaru bloku. Agrāk 

izmantoja četras sakaru metodes - fiksētā telefona līniju, elektropārvades līniju, 

radiofrekvenci un kabeļtelevīziju. Katrai no tām bija savi plusi un mīnusi. 

 

1.4.1. Fiksētā telefona līnija 

Fiksētā telefona līnijas kļuvušas pievilcīgas no ekonomiskā viedokļa no brīţa, 

kad lielākajai  elektroenerģijas lietotāju daļai ASV laukos, kur ļoti izplatīta 

automātiskā skaitītāju nolasīšana, bija ierīkoti telefona sakari. Izmantoja jau esošo 

līniju un abonenta apmaksātus sakarus. Fiksētais telefons piedāvāja teicamu 

infrastruktūru automātiskai skaitītāju datu nolasīšanai, jo bija vienkāršs lietošanā ar 

apmierinošu datu pārraides kvalitāti. Traucējumu līmenis būtiski neietekmēja datu 

precizitāti un galvenais - pieľemama jeb pat zema pakalpojuma cena. Šīs zemās 

izmaksas radās ASV telefonsakaru pakalpojumu sniedzēja īpatnības dēļ - abonentam 

bija jāmaksā tikai ikmēneša abonēšanas maksa un iekšzemes telefonsarunas netika 

uzskaitītas.  

ASV izmantoja vienvirziena datu plūsmu - reizi mēnesī jeb bieţāk, atkarībā no 

konkrētā abonenta tipa un vajadzībām, skaitītāja modems izdarīja automātisku zvanu 

uz centrāli, autorizējās un nosūtīja datus. Jāpievērš uzmanība tam,  ka no skaitītāja 

nolasīja tikai aktīvo patērēto enerģiju. Šāda sistēma bija ļoti primitīva un sen vairs 

neatbilst mūsdienu prasībām. Kā visiem zināms, lai mūsdienās varētu eksistēt 

automātiskā skaitītāju rādījumu nolasīšana, jānodrošina prasības pēc daudzveidīgiem 

datiem un to kvalitāti - respektīvi datu ticamībai ir jābūt salāgotai ar datu nesošās 

sistēmas precizitāti. Bija izstrādāti un arī pielietoti praksē divvirzienu datu plūsmas 

sakari. Datus izsūtīja pēc pieprasījuma un līdz ar to izmaksas ievērojami pieauga, jo, 

lai neatskanētu izsaukuma zvans pēc datiem klienta telefonā, bija jāsūta īpašs - tikai 

modemam “saprotams” signāls. Bez telefona operatora ziľas šāda veida datu apmaiľa 

nebija iespējama. Tas krietni sareţģīja un sadārdzināja apkalpošanas izmaksas. 
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1.4.2. Datu sūtīšana pa elektropārvades līniju 

Datu sūtīšana pa spēka vadiem nozīmē to, ka izmanto pašu elektropārvades 

līniju, pa kuru abonents saľem elektroenerģiju. Elektropārvades līnijai  padod, jeb 

“uzsēdina” augstfrekvences signālu, ko īpaši modulē. Tādā veidā pārsūta datus no 

skaitītāja uz centrāli. Daudzu gadu pētījumi un eksperimenti diemţēl nav spējuši 

atrisināt veselu virkni problēmu, kas skar šo datu pārraides veidu. Izmaksas ir 

nesalīdzināmi lielākas par ieguvumu, sūtot datus pa primārā sprieguma līnijām. Datu 

pārraidi par saprātīgām izmaksām var veikt tikai mazos attālums zemspriegumā. Labs 

piemērs ir šāds -  var sūtīt datus no abonenta skaitītāja līdz pirmajam balstam vai 

kabeļskapim, kur atrodas uztverošā aparatūra. Tālāk datus pārvada pa sakaru kanāliem.  

Ļoti dārga iznāk datu sūtīšana caur transformatoru no zemsprieguma uz 

vidspriegumu. Rezultātā šaurās datu pārraides joslas dēļ  iegūst lēnus un nekvalitatīvus 

sakarus. Nekvalitatīvi sakari raksturojas ar to, ka ir ļoti daudz zudušās paketes un 

daudz kļūdu. Liels šīs metodes trūkums ir tas, ka dati ir tikai vienvirziena, respektīvi 

skaitītājs pēc iepriekš ieprogrammēta algoritma sūta datus uz centrāli. Pati centrāle 

nevar sūtīt pieprasījumus pēc datiem vai vadības komandas iestatījumu izmaiľai.  

 

1.4.3. Radio frekvences izmantošana 

Uz radio frekvences bāzētās sistēmas izmanto mazjaudīgus, netālu no skaitītāja 

stiprinātus raidītājus vai raidītājus - uztvērējus. Tieši sistēmas relatīvi mazais darbības 

rādiuss un mazā jauda ir  vērā ľemams pozitīvs moments saistībā ar raidītāju 

radītajiem traucējumiem un licences prasībām daţādās frekvencēs. Līdz šim brīdim 

veiktas neskaitāmas šo sistēmu paveidu izstrādes un testi. Pašreiz viens no 

veiksmīgākajiem risinājumiem ir pa ielu garām braucošajā apkalpojošā auto novietota 

mobila iekārta ar raidītāju un uztvērēju. Iekārta sūta “pamošanās” un datu 

pieprasīšanas signālu. Skaitītājā esošais uztvērējs, saľemot datu pieprasījuma signālu, 

dod komandu centrālajam vadības modulim. Raidītājs izsūta datus radio frekvencē un 

automašīnā esošais apkalpojošais personāls, redzot, ka savienojums ir bez kļūdām, 

saglabā datus uz datora cietā diska. Sistēma var strādāt arī automātiski un paziľot ar 

audio signālu, ja  radusies kļūme kādā savienojumā. 

Šāda shēma ir funkcionēt spējīga pie nosacījumam, ka abonenti atrodas blīvi 

apdzīvotā vidē un ka aptauja nav jāveic bieţi - reizi dienā un bieţāk. Ja datu 

apkopošana ir tikai rēķinu sastādīšanai, tad šādu funkciju tā pilda teicami. Pie 
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negatīvajām iezīmēm var minēt to, ka nav iespējams sistēmu attīstīt un ka nākotnē šāda 

pusautomātiska datu vākšana nebūs aktuāla. 

 

1.4.4. Kabeļtelevīzijas izmantošana 

Šis sakaru veids izmanto esošo kabeļtelevīzijas tīklu, lai sūtītu datus. Pētījumi 

liecina, ka tas var izrādīties neērts un dārgs datu apkopošanas paľēmiens, bet daţas 

energoapgādes kompānijas ASV šo paľēmienu praktizē. Lai finansiāli radītu 

pievilcīgāku vidi, parasti kabeļtelevīzijas kabeļi pieder energokompānijai un tā arī 

nodrošina televīzijas pakalpojumu sniegšanu. Jāľem vērā, ka daudzi jau esošie 

kabeļtelevīzijas tīkli nav projektēti un izbūvēti, lai varētu nodrošināt datu sūtīšanu no 

abonenta un centrāli. Sanāk nosacīti pretējs virziens datiem un televīzijai. Ir ļoti dārgi 

pārbūvēt šādus tīklus platjoslas datu pārraidei abos virzienos strādājošām sistēmām. 

Lielākās investīcijas jāveic pastiprinātāju un nozarojuma iekārtu (TAP) nomaiľai pret 

divvirzienu. 

Lai gan šādos projektos ir jāiegulda prāvas finanses, praktizē shēmu, ka 

enerģētiskais uzľēmums attīsta un apkalpo kabeļtelevīzijas tīklu ar automātiskās 

skaitītāju nolasīšanas iespējām. Tad, kad šis tīkls novests līdz gatavībai piesaistīt 

papildus dalībniekus, pārdod skaitītāju nolasīšanas pakalpojumus vietējiem gāzes un 

ūdens piegādātajiem. Līdz ar to projekta faktiskās izmaksas sarūk un ir finansiāls 

pamats attīstītībai. Nākotnes vīzijas – kabeļtelevīzijas analogo signālu aizstāj ar ciparu 

un informācijas nesējs ir optiskais kabelis. Šajā brīdī paveras relatīvi neierobeţotas 

iespējas datu pārraidei daţādiem mērķiem - sākot ar televīziju un Internetu, un beidzot 

ar visu veidu datu vākšanu no visu pakalpojumu sniedzēju skaitītājiem. Taču tā ir visai 

tāla nākotne, jo pie pašreizējām izmaksām, neviens nav gatavs šādu sistēmu ieviest. 

Jāmin vēl vienīgi fakts, ka reāli šādu datu pārraides veidu varēs nodrošināt tikai blīvi 

apdzīvotā apvidū - tikai pilsētu centri, pat ne privātā apbūve. 

 

 

1.4.5. Kopsavilkums par informācija nesējiem 

Lai izveidotu plaša mēroga veiksmīgu automātisko skaitītāju datu nolasīšanas 

sistēmu ir nepieciešama nepārtraukta saikne starp datu avotu - skaitītāju, un 

informācijas galamērķi - datu centru. Datu kopējais apjoms bitos, kas jānosūta, ir visai 

neliels. Atšķirība starp pakalpojumu veidiem varētu būt vienīgi datu sūtīšanas 
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bieţumā. Piemēram, parastu ikdienas lietotāju neinteresē katras dienas elektroenerģijas 

patēriľš pa stundām un reaktīvās slodzes lielums. Turpretim lielas kompānijas 

enerģētiķim ļoti svarīga raţošanas procesu izmaksu optimizācija un tādēļ nepieciešami 

vispusīgi dati ik pa stundai. Vispārīgi ľemot, sakaru veids un tā īpatnības visvairāk ir 

atkarīgas no iedzīvotāju (abonentu) blīvuma - sākot no 100-stāvu ēkām un beidzot ar 

lauku viensētām, kur tuvākais kaimiľš ir 5 km attālumā. Tādēļ nepieciešami divu veidu 

sakaru veidi - pilsētvidei un lauku rajoniem. 
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2. Automātiskās skaitītāju nolasīšanas asociācijas  

Lai efektīvi varētu izmantot jau esošos resursus tādā tehnoloģiski modernā sfērā 

kā automātiskā skaitītāju datu nolasīšana, dibinātas daţādas asociācijas un domu 

biedru grupas. Pamatideja ir tā, ka, apvienojoties un regulāri apmainoties ar 

informāciju un pieredzi jaunu tehnoloģiju ieviešanā, dalībnieki nodrošina spēcīgāku 

konkurētspēju kopējā tirgus situācijā. Tas ir ne tikai finansiāls ieguvums, bet arī kalpo 

kā panākumu ķīla būt uz pareizā ceļa zinātniskās izpētes jomā. 

 

2.1. “AMRA” asociācija 

Asociācija “AMRA” ir peļľu nenesoša organizācija, kas nodrošina savus biedrus 

ar informāciju par jaunievedumiem, veicina pakalpojumu uzlabošanos, jaunievedumus 

apkalpojošā sfērā un resursu lietderīgāku izmatošanu. Kopā asociācijā ir ap 800 biedru 

no visas pasaules energokompānijām gāzes, elektrības un ūdens industrijā. Arī 

komunikāciju, telemetrijas un konsultantu organizācijas, sakaru un automātikas 

raţotāji, standartizācijas un regulatoru institūcijas iesaistītas šajā vispasaules atbalsta 

grupā. Organizācija veidota tā, lai būtu atvērta jebkuram interesentam - arī citām 

interešu grupām, asociācijām, raţošanas firmām vai vienkārši interesentam progresīvas 

uzskaites vai sakaru jomā. 

Dalībnieki izstrādā kopējas vadlīnijas un ieviešanas iespējas dabā energoresursu 

saprātīgai izmantošanai,  kā arī aktīvi ľem dalību standartizācijas un regulatoru 

procesos. Pateicoties raţotāju atsaucībai un asociācijas centieniem, 1986. gadā uzsākts 

sakaru standartizācijas process. 1990. gadā sākts izveides process vairākiem 

standartiem datu pārraidei starp daţādu firmu skaitītājiem un centrālēm. Šis 

standartizācijas process ir vairāku gadu ilgs komiteju darbs ar raţotājiem, 

konsultantiem, izpētes struktūrām un ekspertiem no energokompānijām.  

Standartu SCC31 veido komiteja, kas sastāv no 5 apakškomitejām, kuras 

darbojas katra savā sfērā. Pirmā ir pārraudzības un vadības komiteja. Tās uzdevums 

veikt kontroli pār visām pārējām četrām apakškomitejām, lai ievērotu standartizācijas 

procesu vadlīnijas, termiľus un finanses nepārsniegtu plānotās. Terminus un valodu 

lieto atbilstoši jau saskaľotajiem standartiem. Pārraudzības komiteja atbildīga arī par 

publikācijām presē un informācijas apmaiľu. Otra apakškomiteja ir atbildīga par 

sakariem – telefonu, datu pārraidi pa kabeļiem, radio frekvencē lielākā attālumā 
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raidītiem signāliem un nākotnē – par vienota plaša tīkla izveidi. Trešā komiteja 

izstrādā standartu iekšēja mēroga tīkliem (intranets), standartu automātiski datu 

nolasīšanai  un pārējām iesaistītām iekārtām. Ceturtā apakškomiteja strādā pie datu 

saiknes izstrādes starp skaitītāju, centrālo datoru un datu bāzi, lai nodrošinātu datu 

plūsmas atbilstību vienotam protokolam un citiem parametriem. Piektā apakškomiteja 

ir atbildīga par drošības pasākumiem - tādiem kā datu drošība, autorizācija, pieeja pie 

datiem un komandu pārraidīšana.  

 

Katra darba grupa izstrādā tikai

vienu standartu

Apakškomiteja pārskata rezultātu

un nodrošina atbilstību ar citām

darba grupām

SCC31- nodrošina IEEE procedūru

ievērošanu un nodrošina augsta

līmeņa tehnisko kontroli

IEEE- gatavs veidot standartu

ievērojot starptautiskos normatīvus

noformējumā, procedūrās un veicot

publisko apspriešanu

Vadības un pārraudzības

apakškomiteja veic kontroli pār

visām darba grupām lai atbilstu

kopējai stratēģijai
 

2.1.att. Standartizācijas vienkāršots ceļš 

 

Lai apstiprinātu jaunu standartu, pēc izpētes jāveic 14 soļu garš saskaľošanas,  

pārbaudes,  labojumu apstiprināšanas process. Skat. 2.1.attēlu! 

Pateicoties asociācijai rīko ikgadējos simpozijus un vairākas reizes gadā 

konferences, kā arī reģionāla mēroga kursus un seminārus ieinteresētajām pusēm. 

“AMRA” mērķis tuvākajiem gadiem ir ieľemt vadošo lomu automātisko mērījumu 
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jomā, izglītības informācijas sagatavošanā un būt noderīgiem pakalpojumu sniedzēju 

organizācijām. Kā viena no panākumu ķīlām jāmin labi strādājošu forumu asociācijas 

mājas lapā Internetā, kur biedri var apmainīties ar domām par interesējošu jautājumu 

vai problēmu. Mājas lapas adrese Internetā ir http://www.amra-intl.org . 

 

http://www.amra-intl.org/
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2.2.  “E-amra.com” asociācija 

Arī “e-amra.com” asociācija ir peļľu nenesoša struktūra, kura pieder un ko vada 

tikai tās dalībnieki. Tā apvieno tādus locekļus, kā Kipras energoapgādes uzľēmums, 

Francijas gāzes uzľēmums “Gaz de France”, Apvienotās Karalistes ūdensapgādes 

uzľēmums “Severn Trent Water” un citus pakalpojumu sniedzējus. Otra grupa ir 

daţādu iekārtu raţotāji un izplatītāji. Šajā daļā ir tā sauktie korporatīvie dalībnieki un 

arī citas asociācijas, piemēram “AMRA”, kas darbojas vairāk globālā mērogā. Trešā 

grupā ir individuālie speciālisti - fiziskās personas, kas nodarbojas ar izpēti, raţošanu 

un vadību. “E-amra.com” asociācija fiziski atrodas Eiropā, Apvienotajā Karalistē un 

arī orientējas vairāk uz Eiropā mītošajām struktūrām, kuras nodarbojas ar e-biznesu un 

e-pārvaldi.  

Asociācijai ir divu līmeľu pārvalde, ko realizē vadošā jeb jumta organizācija un 

reģionālās interešu grupas. Vadošā organizācija apkalpo asociācijas mājas lapu, rīko 

ikgadējo konferenci un citus pasākumus, nodrošina biedrus ar informatīvām brošūrām, 

iepazīstina ar jaunajiem biedriem un viľu darbības sfēru. Visi apskati un pētījumu 

atskaites arī ir uz vadības pleciem. Vadības organizāciju kā izpildvaru asociācijas 

biedri ievēl ikgadējā pilnsapulcē. Izpildvara sastāv no sešiem ievēlētiem darbiniekiem 

un vēl pa vienam pārstāvim no katras reģionālās interešu grupas. Reģionālās interešu 

grupas ir pusautonomas organizācijas, ko regulē vadība ar daţādu noteikumu 

palīdzību, bet reālā vadība un menedţments katrai ir individuāls un īpašs, atkarīgs no 

lokālām vajadzībām. Šādas reģionālās filiāles ir izveidotas Apvienotajā Karalistē, 

Francijā, Vācijā, Itālija, Skandināvijā, Spānijā, Portugālē un Benelux valstīs. 

Apvienojoties divām vadošajām Eiropas automātiskās skaitītāju nolasīšanas 

asociācijām “Euro AMRA” un "UK AMRA" izveidota šī jau minētā.  

Darbības virzieni - konferenču un apsprieţu rīkošana, piedalīšanās daţādos 

saietos saistībā ar datu nolasīšanu, datu sūtīšanu, apkopošanu un citām saistītām 

darbībām. Ļoti svarīga un noderīga funkcija ir jaunumu un informācijas apkopošana 

visiem pieejamā veidā - dalībniekiem  izsūta jaunumu lapas un tās sīkāk var izlasīt 

Internetā, asociācijas mājas lapā. Tur ir pieejams arī arhīvs ar senākām ziľām. Mājas 

lapas adrese Internetā ir http://www.e-amra.com . 

http://www.e-amra.com/
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3. Automātiskās skaitītāju nolasīšanas mērķauditorija 

Kritisko datu iegūšana no sistēmas mezglu punktiem ir vērtīgs ieguvums 

apkalpojošiem enerģētiķiem. Tas var būt spēcīgs instruments efektivitātes 

palielināšanā un prognoţu veidošanā. Ja sistēma attīstīta tik tālu, tad nākošais solis 

automatizācijas procesā ir patēriľa datu vākšana no vidējiem un tālāk jau no visiem 

klientiem. Energokompānijai izdevīgi, lai laicīgi būtu nosūtīti precīzi rēķini par 

pakalpojumiem un līdz ar to arī prognozēta naudas plūsma. Savlaicīgi tiek izskausta 

ļaunprātīgo nemaksātāju un krāpnieku iespēja nesamaksāt par patērēto elektroenerģiju. 

Tehnoloģija uzlabo arī resursu menedţmenta iespējas patērētājiem un nodrošina 

individuālu pieeju katram klientam. 

 

3.1. Pašreizējā situācija Latvijā 

Latvijā automātisko skaitītāju datu nolasīšanu pārsvarā izmanto uzľēmumi ar 

relatīvi lielām slodzēm savām iekšējām vajadzībām darbības efektivitātes uzlabošanai 

un izmaksu samazināšanai. Tie veic uzľēmuma energosistēmas nepārtrauktu 

pārraudzību un pēc vajadzības regulē enerģijas plūsmu. Atkarībā no darba reţīma 

pieslēdz vai atslēdz reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas.  

Piemēram, viens no tehnoloģiskajiem procesiem - koksnes ţāvēšana. Lai 

nekristos produkta kvalitāte, ir noteikts kādās robeţās var mainīties mitrums un 

temperatūra. Ir noteikts arī algoritms starp šiem lielumiem. Ţāvēšanas procesu 

iespējams noregulēt tā, lai jau laikus pirms maksimumstundas sākuma palielinātu 

temperatūru līdz maksimāli pieļaujamai. Tad, kad iestājas maksimumstunda ar lielāku 

tarifu, jaudu samazina, kontrolējot temperatūru, lai tā nekristos zem atļautās robeţas. 

Mainoties tarifam uz lētāku, atkal var palielināt sasilšanu līdz optimālai temperatūrai. 

Pēc šādas shēmas var optimizēt arī citus, it kā jau modernizētus procesus. Lai gan  

ietaupījums nešķiet liels, tas summējas katru dienu un ļauj ietaupīt ievērojamus naudas 

līdzekļus, neizmainoties kvalitātei. 

Veicot nepārtrauktu patērētās elektroenerģijas kontroli ik dienu, iespējams 

prognozēt mēneša izdevumus, kas mūsdienu elektroenerģijas cenu potenciālā kāpuma 

apstākļos nebūt nav mazsvarīgi. Vajadzības gadījumā jau priekšlaicīgi var plānot 

energoefektivitātes pasākumus, lai izdevumi nebūtu lavīnveidīgi un katastrofāli 

uzľēmumam. 
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3.2. Potenciālā izplatība nākotnē 

Pirms vairāk nekā 40 gadiem pirmie firmas AT&T raţotie automātiski nolasāmie 

skaitītāji kardināli izmainīja priekšstatu par elektroenerģijas uzskaites automatizāciju 

un tās iespējām. Šodien kompānijas vēl tikai izstrādā jaunākās tehnoloģijas, piedāvājot 

iespēju radīt nākotnes uzľēmumus, izmantojot “caurspīdīgās raţotnes” koncepciju. 

Apzinoties šodienas un rītdienas realitātes, nepieciešams piedāvāt atvērtu sistēmu 

arhitektūru, kuras pamatā ir WWW tehnoloģijas un kas ļauj izmantot maksimāli visas 

priekšrocības, ko piedāvā fenomenāli straujā Interneta un to pavadošo, tirgū pieejamo 

tīkla tehnoloģiju attīstība. 

Globālā Interneta attīstība nav atstājusi bez izmaiľām arī elektroenerģijas 

uzskaiti un tās automatizāciju. Internets iespiedies visās dzīves nozarēs un pirmie 

uzľēmumi jau drīzumā sāks raţot programmējamus vadības blokus elektroniskajiem 

skaitītājiem, bāzētus uz GPRS datu pārraides tehnoloģijas, ar iebūvētiem WWW 

serveriem. 

Tos izstrādā atbilstoši globālajai stratēģijai - caurspīdīga atvērta biznesam 

raţotne, kurā ietilpst vesela produktu sērija, kas izstrādāta atbilstoši vienotai 

atvērtuma, caurspīdīguma un universalitātes filozofijai. Šī koncepcija pēc būtības 

aizsāk jaunu etapu uzľēmumu attīstībā, kam raksturīga atteikšanās no savām tīkla 

tehnoloģijām un pasaules de facto standartu, tādu kā kā TCP/IP, JAVA, GPRS, OPC 

un DNA, pieľemšana. 

„Schneider Electric” bija viens no pirmajiem lielajiem automatizācijas līdzekļu 

raţotājiem, kurš ieviesa Ethernet TCP/IP par bāzes protokolu savos tīklos un lauka 

maģistrālēs gan aktuālajās, gan perspektīvajās izstrādēs, bet kā pamata piekļuves veidu 

informācijai piedāvāja WWW tehnoloģiju un OPC interfeisu. 

Jāľem vērā, ka augšminēto standartu izmantošana nav uzskatāma par sekošanu 

kādai modei, lai atšķirtos no konkurentiem. Šīs tehnoloģijas ir tikai instrumenti jaunas 

uzľēmuma globālās infrastruktūras stratēģijas izveidošanai. Arī citu raţotāju pāreja uz 

šīm tehnoloģijām liecina, ka informācijas tehnoloģijas raţošanas automatizācijas 

procesos sākušas spēlēt jaunu, daudz būtiskāku lomu. 

Caurspīdīgas raţotnes koncepcija ir balstīta uz trim pamatprincipiem:  

1. Nākamā raţošanas automatizācijas un vadības tīklu paaudze, kas integrēta 

vienotā tīklā ar biroja vajadzībām, bāzējas uz Ethernet.  
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2. Caurspīdīga un vienkārša pieeja datu ieguvei visa uzľēmuma mērogā, sākot ar 

devējiem un izpildmehānismiem līdz pat uzľēmuma plānošanai un vadībai, iespējama, 

izmantojot integrētu viena standarta tīklu, kurš nodrošina daudzus servisa līmeľus. Par 

šādu tīklu kļūst uzľēmuma korporatīvais Intranet tīkls, kas veidots pēc klienta-servera 

principa un nodrošina vienotas informācijas telpas izveidošanu. 

3. Nākotnes vadības sistēmās vadībai un informācijas iegūšanai izmantos 

atvērtus objektorientētus standarta līdzekļus. Šos līdzekļus iebūvēs WWW serverī un 

OPC interfeisā (Windows sistēmās).  

Galvenie jēdzieni ir caurspīdīgums un atvērtums. Tos var skaidroti šādi - 

komponenti nodrošina iespēju strādāt atbilstoši plug&play principam šai brīdī 

maksimāli iespējamajā apjomā. Sistēmas uzstādīšana un pieslēgšana ir tikpat vienkārša 

kā tālruľa uzstādīšana. Pieeja sistēmai ir viegli saprotama un acīmredzama 

(caurspīdīga) visiem, kas pazīstami ar Interneta pārlūkprogrammām (Netscape 

Navigator vai Microsoft Internet Explorer). Interneta nesalīdzināmā popularitāte 

WWW pārlūkprogrammas padarījusi tikpat pazīstamas un saprotamas kā tālruľa 

aparātus. Informācija, kas atrodas ikvienā sistēmas komponentā, ir pieejama no 

jebkuras pasaules vietas! 

Salīdzinājums ar tālruni ir vienkāršs, taču ļoti precīzs. Izmantojot iebūvētos 

WWW serverus, nav būtiski kur un kādā veidā tie pieslēgti Internetam. Līdzīgi kā 

tālrunim jāievada numurs, tā šajā gadījumā pietiek ievadīt IP adresi, un tiešsaistē ir 

pieejama pilna informācija un komponenta vadība. 

Šo koncepciju īsteno vairākos posmos. Sākuma posmā rada produktus, kuri 

nodrošina brīvu un atvērtu pieeju datiem. Tālāk atrodas kontroleru WWW serveri kā 

intelektuāli Ethernet TCP/IP tīkla moduļi, kas iebūvēti procesora modulī vai 

izmantojami kā atsevišķs modulis. Moduļos iebūvētas WWW lapas, kas ļauj veikt  

kontrolera un tā lietojumprogrammu diagnostiku, JAVA sīkprogrammas un iestatījumu 

datu redaktors. Papildus piedāvā katram klientam (kompleksai sistēmai, kompānijai) 

individuāli pielāgot un nepieciešamības gadījumā sistēmu papildināt ar specifiskiem 

komponentu datiem. 

Izmantojot WWW lapas, iespējams veikt samērā nopietnu kontrolera un 

skaitītāja diagnostiku:  

- katra moduļa stāvokļa noteikšanu ar sekojošu bojāto moduļu analīzi; 
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- detalizētu skaitītāja mikroprocesora stāvokļa analīzi un pamatdatu iegūšanu par 

lietojumprogrammām; 

- pašu datu stāvokļa analīzi; 

- ziľas par kontrolera iebūvēto komunikāciju portu stāvokli. 

Tāpat, izmantojot norādītās adreses, simboliskā vai tiešā veidā iespējams aplūkot 

un nepieciešamības gadījumā labot daţādus konfigurācijas parametrus no pieejamās 

datu bāzes. Līdz ar to lietotājs var veikt uzskaites sistēmas diagnostiku, atrodoties 

simts un tūkstoš kilometru attālumā no paša objekta. Pietiek Interneta 

pārlūkprogrammā ierakstīt nepieciešamo WWW IP adresi un ievadīt paroli. Jāatzīmē, 

ka par pieejas autorizācijas jautājumiem atbildīgs pats lietotājs. Izmantojot Web paketi, 

lietotājs nosaka, kuras WWW lapas būs pieejamas ikvienam un kuru aplūkošanai būs 

nepieciešams ievadīt pareizu lietotāja vārdu un paroli. Parasti gan visi skaitītāji 

aizsargāti ar paroli un, ja dati nepieciešami lielākam lietotāju skaitam, parole ir 

vienkāršāka un loģiski saprotama. Šādā veidā dati tomēr būs pasargāti no pilnīgi 

nesankcionētas  noplūdes. Saprotams, ka aizsardzības pakāpe atkarīga no paroles 

sareţģītības. Tāpat aizsargājama arī datu labošana. Izmantojot WWW serverus 

kontroleriem Intranet tīklā, pieeju tiem ierobeţo ar firewall programmatūras tīklu vai 

lietojumprogrammas līmenī. Tas netraucē izmantot datus caur Internetu, nepieciešama 

tikai atbilstoša firewall konfigurācija. 

Pateicoties WWW serveriem, daudzas funkcijas pieejamas caur Internetu:  

- detalizēta vadības sistēmas diagnostika;  

- datu apskate reālā laika reţīmā;  

- lietojumprogrammu datu labošana; 

- datu attēlošana WWW lapās adaptētā veidā (grafiski attēli, tabulas). 

Šo funkciju realizācija kopumā nav nekas cits kā attālināta monitorēšana, 

diagnostika un apkope. WWW tehnoloģiju izmantošana ietaupa uzľēmuma resursus 

arī citu biznesa starpsistēmu izveidei un uzturēšanai. Ja tās nepieciešamas tikai datu 

attēlošanai nepieciešamajā veidā, izmantojot ērtu interfeisu, tad vajadzība pēc 

starpsistēmām atkrīt vispār. 
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3.3. “TELMARK” viedoklis 

Organizācija http://www.telmark.org. ir izveidota, lai pārraudzītu un vadītu 

tehnoloģiju izplatību vēlamā virzienā Eiropas enerģētikas tirgū [18]. Vēlamais virziens 

-  vienots dalībnieku viedoklis, kas apspriests diskusiju forumos un grupās ar 

pārstāvjiem no visām Eiropas dalībvalstīm.  

Galvenā tēma šajā jautājumā ir “pievienotā vērtība” papildus skaitītāju 

pamatfunkcijai - izmantotās elektroenerģijas uzskaitei. Skaitītāju raţotāju pārstāvji 

gatavi piedāvāt tirgū elektroniskos skaitītājus arī lielākā skaitā nekā tas notiek pašlaik. 

Izplatība daudzfunkciju skaitītājiem  dotajā momentā nav sevišķi plaša, tos pārsvarā 

izmanto mazos mērogos. Kā viens no iemesliem, kura dēļ esošos, fiziski novecojušos 

skaitītājus pēc to derīguma termiľa beigām būtu jānomaina ar elektroniskajiem 

daudzfunkciju skaitītājiem, ir pasaules tendences elektronikā. Elektronika ir strauji 

progresējusi un, izmantot novecojušas tehnoloģijas, nozīmē zaudēt konkurences cīľā 

nākotnē, kaut arī pašreizējie resursi pilnībā nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšanu patērētājam. Jautājums ir - kādēļ jāpāriet uz elektroniskajiem skaitītājiem un 

kurš par to maksās? Pašlaik praktiski visā pasaulē uzskaites iekārtas pieder 

energopakalpojumu sniedzējiem un ir tikai daţi argumenti pārejai uz elektroniskajiem 

skaitītājiem. 

Radušies jautājumi, kurām lietotāju grupām nepieciešama pāreja uz 

daudzfunkciju skaitītājiem? 3.1.attēlā grafiski var redzēt, ka elektroenerģijas lietotāju 

kopumu attēlo trīsstūris. Tā augšējā daļā atrodas lielie patērētāji, kuri jau aprīkoti ar 

daudzfunkciju skaitītājiem. Skaitliski viľu nav daudz. Trīsstūra apakšējā daļā atrodas 

mazākie patērētāji, kuru skaits ir krietni lielāks, bet atšķirība tā, ka proporcionāli 

patēriľa samazinājumam, samazinās arī elektronisko skaitītāju izplatība.  

 

 

http://www.telmark.org/
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Lielie industriālie patērētāji ar jau

uzstādītiem daudzfunkciju skaitītājiem

Mazie patērētāji ar indukcijas

tipa skaitītājiem

 

 

3.1.att. Daudzfunkciju skaitītāju izplatība 

 

Skatoties no energopieprasījuma menedţmenta vajadzībām, daudzfunkciju 

skaitītāji ir teicams instruments kvalitatīvu izejas datu iegūšnai. Iegūto datu apjomi un 

veids kā tie sakārtoti nodrošina, ieguldot minimālus darba resursus, finansiāli izdevīgu 

galaproduktu. Lai operatīvi nodrošinātu menedţmenta aparātu ar jauniem datiem, 

vislabākā ir tiešsaistes datu pārraidīšanas metode. Tādējādi jebkurā laikā iespējams 

iegūt svaigus datus par patēriľiem. 

TELMARK priekšlikumi potenciālai izaugsmei: 

1. Standarta klasisko skaitītāju tālāka attīstība ar iespēju to viegli papildināt ar 

jauniem moduļiem un patstāvīgo datu sasaisti ar centrālo datoru. 

2. Sakaru interfeisu ar māju izmantotajiem sakaru kanāliem, datortīklu 

standartizācija ūdens, elektrības un gāzes skaitītājiem. Tas intelektuālākiem 

patērētājiem radīs jaunas iespējas veicināt energoefektivitāti un novērtēt investīciju 

nepieciešamību. 

3. Skaitītāju vadības iespēju attīstīšana, lai nodrošinātu tarifu maiľu un 

pakalpojumu sniedzēja menedţmenta vajadzības. 
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4. Slodţu grafiku veidošana, izmantojot automātisko 

skaitītāju nolasīšanā iegūtos datus 

Ja slodţu grafiku prognozēšana attīstījusies tik tālu, ka precizitāte daudz 

neatpaliek no reālā patēriľa, tad kādēļ gan vajag investēt lielas finanses uzskaites 

sistēmu attīstībā? Atbilde vienkārša - bez modernām uzskaites ierīcēm nevar veikt 

slodţu grafiku sastādīšanu. Tas ir instruments un jo precīzāks tas būs, jo galarezultāts 

būs kvalitatīvāks. Saprātīgi lietojot slodţu grafikus elektroenerģijas piegādātājs novērš 

veselu problēmu lavīnu un atteikumu virkni. 

 

4.1. Elektronisko skaitītāju lietojums 

Slodţu grafiki ir pamats nākotnes slodţu prognozēšanai, plānotajiem tīkla 

rekonstrukcijas darbiem un tarifu plānošanas jautājumiem.  

Apvienotajā Karalistē praksē lieto 8 daţādus slodţu grafikus, lai varētu pēc 

iespējas precīzāk raksturot katru patērētāju atsevišķi. Bet šī ir tikai tīklu plānošanas 

primārā daļa. Izmanto tādus papildus datus kā patērētāja un ēkas tips. Mērķis ir 

aprēķināt slodzes pieauguma iespēju garākā termiľā - apmēram 10 gadus uz priekšu. 

Slodţu grafiki palīdz izprast lietotāju grupas un novērst nevajadzīgu tīklu 

rekonstrukciju un jaudas palielināšanas projektu realizēšanu. 

Īrijā notikušas lielas diskusijas un nepieciešamo skaitītāju daudzuma izpēte, lai 

iegūtu pietiekami precīzus slodţu grafikus. 1.8 miljoniem patērētāju pašlaik lieto 8 

daţādus slodţu grafikus, no kuriem 6 balstīti uz Apvienotās Karalistes izveidotajiem. 

Pašlaik notiek vai jau ir pabeigts projekts, kura ietvaros uzstāda 8000 elektroniskos 

kontroles skaitītājus lielajiem patērētājiem un 1800 skaitītājus vidējiem un maziem 

patērētājiem. Sadalot pa slodţu grupām, iznāk 200 skaitītāji katram no 9 plānotajiem 

slodţu grafikiem. Šis skaits 200 pamatots ar statistiskiem pētījumiem, lai iegūtu 

vajadzīgo precizitāti, lai gan ir nepietiekama informācija par patērētāju tipu 

noteikšanu. Apvienotajā Karalistē, lai iegūtu esošos 8 slodţu grafikus, izmanto 3500 

skaitītājus. Vienā reģionā ierakstītos grafikus lieto arī citos, piemēram Īrijā un 

Holandē, pielāgojot tos laika joslām un temperatūras izmaiľām. Pie tam, slodţu 

grafiku koriģēšanā obligāti jāľem vērā tādi svarīgi papildus faktori kā siltā ūdens 

sagatavošana un ēkas apkure ar elektroenerģiju. Situācija ASV ir līdzīga, kur 

energopiegādātāji slodţu grafikus izmanto prognoţu sastādīšanai.  
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4.2. Iespējamie risinājumi darbības uzlabošanai 

Viens no priekšlikumiem nākotnes darbiem ir pētīt investīciju izmaksu 

samazināšanas iespējas apvienojot spēkus Austrumeiropas reģionā. Šādu un līdzīgu 

jautājumu risināšanai izveidota apvienība “Telmark”. Tā adrese Internetā -

http://www.telmark.org. Organizācija izveidota, lai koordinētu un regulētu tehnoloģiju 

ietekmi uz Eiropas enerģētikas tirgu. Tiek organizēti diskusiju forumi ar pārstāvjiem 

no visām Eiropas dalībvalstīm.  

Diskusiju forumos nolemts, ka optimizēt slodţu grafiku izpētes izmaksas var 

apvienojoties un veidojot kopīgas tikšanās, un informācijas apmaiľu starp mērījumu 

veicējiem. Ir jāpieaicina pieredzējuši eksperti, lai veiktu izpēti starp dalībvalstu 

veiktajiem slodţu mērījumiem un nonāktu pie kopējiem secinājumiem. Regulatoriem 

pēc tam būtu jāizveido darba grupas, kuras nodarbotos ar informācijas apmaiľu par 

jaunākajiem slodţu mērījumu datiem no citām dalībvalstu energokompānijām. 

Jāpiezīmē, ka mērījumu datiem no citām valstīm nepieciešamas korekcijas un 

adaptācija, ľemot vērā vietējos apstākļus. Piemēram, jāľem vērā klimata temperatūra, 

laika joslas un citas nacionālās īpatnības. 

 

http://www.telmark.org/
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5. Sakari ar skaitītāju tiešā tuvumā Latvijas apstākļos 

Lai varētu iestatīt skaitītāja parametrus (veikt parametrizāciju) un pārliecināties, 

ka visi koeficienti un pārējie iestatījumi ir pareizi ievadīti, parasti sakarus starp 

skaitītāju un portatīvo datoru nodrošina tā tiešā tuvumā. Funkcionāli nav problēmu 

nodrošināt sakarus parametrizācijai lielākā attālumā, izmantojot telefona iezvanpieeju 

vai citus paľēmienus, bet problēmu un kļūdu gadījumā ērtāk atrasties tuvumā un 

operatīvi veikt izmaiľas – piemēram, mainīt skaitītāja slēguma shēmu. Populārākais un 

pašlaik bieţāk izmantotais paľēmiens sakaru nodrošināšanai ir optiskais interfeiss. Tas 

izskaidrojams ar to, ka Latvijā izplatītākais elektroniskais elektroenerģijas skaitītājs ir 

raţots Lietuvas kompānijā “Elgama” un tā piedāvā tieši šo sakaru veidu.  

 

5.1. Sakaru nodrošināšana, izmantojot optisko interfeisu 

Optiskais interfeiss - tas ir interfeiss, kuru lieto sakariem starp elektronisko 

elektroenerģijas skaitītāju un datoru, atbilstoši protokolam IEC1107. Vienā galā šis 

kabelis (interfeiss) ar spraudni ir savienojams ar datora RS232 tipa portu, bet otrā galā 

tam ir optiskā galviľa. Jaunākiem modeļiem RS232 porta vietā izmanto ērtāku un 

modernāku standartu - USB. Jaunākas paaudzes portatīvajiem klēpjdatoriem vispār 

komplektācijā nav paredzēts novecojušais RS232 jeb tā dēvētais “COM ports”. 

Pasaulē novērojama pāreja no RS232 uz USB standartu, jo pēdējai USB 2.0 versijai 

datu caurlaides ātrums vairākkārtīgi pārsniedz RS232 interfeisa ātrdarbību. Svarīgs 

moments ir minams arī konstrukcijā - USB interfeisam ir tikai 4 kontakti, bet RS232 - 

9 kontakti. Līdz ar to arī korpusa izmēri USB gadījumā ir krietni mazāki un tas ir  

izturīgāks, kas ļoti svarīgi portatīvajiem klēpjdatoriem. 5.1.attēlā var redzēt kāds 

izskatās šis izmantotais kabelis. 
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Divas optiskās diodes- 

viena informācijas saņemšanai, otra- nosūtīšanai

VAI

USB 

savienojums

RS232 

savienojums

Optiskā galviņa

 

5.1.att Optiskā interfeisa kabelis 

 

Pati galvenā funkcija, ko izmanto lietojot optisko interfeisu, ir skaitītāja 

parametrizācija. Šādi var nolasīt, apskatīt un arī izmainīt jau iestatītos skaitītāja 

parametrus. Nolasīt un grafiski apskatīt skaitītāja atmiľā uzkrātos datus un 

momentānās vērtības var arī caur optisko interfeisu - to gan praktizē vairāk testēšanas 

nolūkos vai ārkārtas gadījumos. Gadījumā, ja telesakaru ierīkošana ir grūti realizējama 

vai finansiāli neizdevīga, datus savāc regulāri aizbraucot un nolasot caur optisko 

interfeisu datorā. 
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5.2. “Bluetooth” tehnoloģiskās iespējas darbības uzlabošanai 

Bluetooth ir standartizēta radio frekvences specifikācija datu pārraidei nelielā 

attālumā no bāzes stacijas uz vienu vai vairākiem uztvērējiem. Sākot izmantot 

Bluetooth standartu un izstrādājot tehnoloģiju ar Bluetooth iespējām, izstrādātāji 

atradīs jaunus, iepriekš neiedomājamus Bluetooth  pielietojuma veidus. 

Bluetooth tehnoloģija ir vadošo skaitļošanas un telekomunikāciju kompāniju 

kopīgs sasniegums. Nokia ir viens no Bluetooth īpašās interešu grupas (Special Interest 

Group jeb SIG) pamatlicējiem. SIG ir organizācija, kas guvusi atbalstu visā pasaulē. 

Ľemot vērā starptautisko interesi par Bluetooth tehnoloģiju, acīmredzams, ka 

Bluetooth lietojumiem būs jābūt plašiem un daudzveidīgiem. 

Bluetooth var sniegt jauna veida iespējas. Tā atļauj izplatīt informāciju, 

sinhronizēt datus, piekļūt Internetam, pieslēgties lokālajiem tīkliem (LAN) un pat 

atslēgt savas automašīnas durvis. To visu var veikt, izmantojot iekārtas ar Bluetooth 

iespējām.  

Sākumā Bluetooth aizvietos kabeļus, kas savieno daţādas ciparu ierīces. 

Iedomājieties, ka tālrunis aprīkots ar mikrofonaustiľām, kurām nav nepieciešams 

kabelis, jo zvanus pārraida tieši uz Jūsu mikrofonaustiľām.  Bluetooth ļaus arī pārlūkot 

tīklu ar klēpjdatoru, kamēr tālrunis ir somā, vai arī bez piepūles apmainīties ar 

informāciju, nosūtot kolēģiem satikšanās laikus vai kontaktadreses – to visu iespējams 

veikt bez vadiem.  

Bluetooth var izmantot arī darbam ar attēliem. Nokia un Fujifilm izstrādājuši 

mobilās attēlveidošanas tehnoloģijas prototipu, kas ļauj ar pārveidotu Nokia 

komunikatoru 9210, saturošu  Bluetooth mikroshēmu, saľemt attēlus, kas uzľemti ar 

Fujifilm ciparu fotokameru, kura arī aprīkota ar Bluetooth. Lietotājs var nosūtīt 

fotogrāfiju citam Nokia komunikatoram vai Fujifilm tīkla dienestam, kur to var 

apskatīt, izdrukāt vai saglabāt. Multivides ziľojumu apmaiľas vienkāršībā un ciparu 

fotogrāfijas apvienojumā skaidri saredzams Bluetooth potenciāls. 

Bluetooth var raidīt pat caur cietiem nemetāliskiem priekšmetiem - šim 

standartam nav nepieciešama tiešā redzamība. Kopējais joslas ātrums ir aptuveni 20 

reizes lielāks kā modemam – 1 MB/s.  Nominālais attālums ir no 10 cm līdz 10 m, bet 

palielinot raidītāja jaudu var sasniegt pat 100 m. Standarts  balstās uz zemām 

izmaksām, kas tuvas radio sakariem industriālās – zinātnes - medicīnas 2.4 GHz 
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frekvencē. Izmantojot šo frekvenci nav nepieciešama nekāda licence, kas nodrošina 

lielāku operativitāti. Bluetooth tehnoloģiju var izmantot pat 8 iekārtām, kas savā starpā 

dalītas pa 2 kanāliem pārī un lēcienveidīgi maina tos pēc nepieciešamības. Sūtītie un 

saľemtie dati aizsargāti ar iebūvētu drošības algoritmu. Un pats galvenais,  šis ir 

vispasaules atzīts standarts, ko pārvalda valdību informācijas tehnoloģiju komiteju 

līmenī. Modernākajos klēpjdatoros pašlaik Bluetooth savienojums jau iebūvēts un nav 

nepieciešams speciāls adapteris kā vecākiem modeļiem. 5.2.attēlā var redzēt kā 

izskatās USB tipa portā ievietojams Bluetooth adapteris. 

 

 

5.2.att. USB- Bluetooth adapteris 

 

 

Lai cik dīvaini tas nešķistu, tomēr jaunākās tehnoloģijas elektronikā Bluetooth 

raidītāja moduļa izmēri samazināti līdz sērkociľa garumam. Salīdzinājumu var redzēt 

5.3.attēlā. Mobilajos tālruľos arī iebūvē Bluetooth datu savienojumu, bet tur vairākus 

moduļus apvieno vienā un jauda ir krietni mazāka, tai pat laikā izmaksas  vairākas 

reizes lielākas.  
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5.3.att. Bluetooth modulis 

 

Kā mīnusu Bluetooth tehnoloģijai var minēt to, ka atšķirībā no pašlaik pieejamā 

optiskā interfeisa kabeļa, Bluetooth ir bezvadu risinājums un radio viļľi izplatās 

noteiktā rādiusā visā telpā. Lai gan datu drošība ir augstā līmenī un kopēšana jeb 

nozagšana ar parastām metodēm nav iespējama, šī problēma nav atrisināta pilnībā. 

Melnajā tirgū parādījušās speciālas iekārtas, kas apiet esošo drošības sistēmu un traucē 

savienojuma darbību. Datu drošību tas it kā neapdraud, bet, kā mums visiem ir zināms, 

jaunāko tehnoloģiju izpēti veic ne tikai labos nolūkos. Bluetooth tehnoloģija ir tā 

sauktā “point – to - multipoint”, kas tulkojumā saprotams kā sakari no bāzes stacijas 

(raidītāja) un vairākiem signāla uztvērējiem. Šis sakaru veids ir atvērtā tipa - tas 

nozīmē, ka, ja kāda iekārta (uztvērējs) parādās raidītāja pārklājuma zonā un uztvērējam 

šis pakalpojums ir aktīvs, tad notiek autorizēšanās. Raidītājam uzdod jautājumu, vai 

savienoties ar uztvērēju. Šajā brīdī, ja uztvērējs nav vēlamo iekārtu pulkā, var atteikt 

savienojumu. Šī ir neērtība, kas daţbrīd var nokaitināt, ja kāds ļaundabīgos nolūkos vai 

vienkārši sporta pēc mēģina nodibināt sakarus. No šī aspekta optiskais interfeiss ir 

100% drošs no nevēlamiem traucējumiem. Bluetooth datu pārraides tehnoloģija 

pašlaik pieļauj darboties līdz pat 8 iekārtām vienlaikus. Šī ir viena no priekšrocībām, 

ko skaitītāju aptaujai tuvā attālumā ir vērts attīstīt tālāk. Piemēram, objektā ir vairāki 

skaitītāji vienkopus, pārējie pakārtoti savienoti ar strāvas cilpu. Atbrauc apkalpojošais 

personāls ar portatīvo datoru, aktivizē Bluetooth raidītāju, tas autorizējas un vienlaicīgi 

var pārbaudīt datus un iestatījums visiem skaitītājiem, tikai pārslēdzoties programmā 

no viena uz otru. Nekādu kabeļu un pārvienojumu. Šādi ietaupa laiku un dārgos 

cilvēku resursus, kas pašreizējā tirgus situācijā paliek dārgāki. 
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6. Datu nolasīšana lielākā attālumā Latvijas apstākļos 

Šajā sadaļā apskatīti tie attālinātie datu nolasīšanas paľēmieni, kurus reāli lieto 

Latvijas apstākļos un kurus iespējams pārbaudīt veicot eksperimentus. Pirmās 

sistēmas, kuras ieviesa automātisko elektroenerģijas skaitītāju rādījumu aptauju, lietoja 

un vēl joprojām lieto iezvanpieeju caur modema sakariem, izmantojot fiksētā telefona 

tīklu. Paplašinot esošo tīklu un piesaistot jaunus klientus, radās problēmas ar fiksētā 

telefona līniju nodrošinājumu. Brīvā tirgus apstākļos bez subsīdijām ievilkt kādam 

nomaļam objektam vienu atsevišķu telefona līniju ir diezgan dārgi, laikietilpīgi un 

daţbrīd tehniski sareţģīti. Par rentabilitāti šādā gadījumā runāt būtu pilnīgi lieki, jo 

līnijas izbūves un uzturēšanas izmaksas nespēj atpelnīt viens abonents. Protams, katrs 

gadījums jāskata individuāli, bet šī ir viena no fiksēto telefonsakaru problēmām.  

Paplašinoties mobilo sakaru tīklam un pārklājot jau vairāk nekā 90% Latvijas 

teritorijas, kā arī nodrošinot sakarus valsts iedzīvotājiem, šis sakaru veids ieinteresējis 

automātisko elektroenerģijas nolasīšanas sistēmu raţotājus. Pamatojums, kādēļ 

pētījumi un izstrāde veltīta tieši šim komunikāciju veidam, ir tas, ka jau esošajā fiksētā 

tīkla iezvanpieejas sistēmā nomainot modemu pārējā sistēma paliek nemainīga. Tātad 

tā neprasa papildus investīcijas un laiku izstrādei. Un sekojoši iegūta mobila sistēma, 

kuru pēc nepieciešamības var pārvietot starp objektiem, neprasot investīcijas un laiku.  

Kā vēl varētu optimizēt automātisko elektroenerģijas uzskaites sistēmu? 

Attīstoties mobilo sakaru tehnoloģijām Latvijas Mobilais Telefons pašlaik jau kādu 

laiku komercreţīmā piedāvā datu pārraidi bez laika uzskaites. Šī ir GPRS tehnoloģija  

un uzskaite notiek par saľemto un nosūtīto datu apjomu. Šī ir alternatīva, kuru 

vajadzētu virzīt padziļinātai izpētei kā pilotprojektus reālā darbībā.  

 Šajā nodaļā sīkāk nav apskatīti sakaru veidi, par kuriem nav pieejama tehniskā 

informācija un izmaksas ir visai provizoriskas vai nav praktiski pieejamas. Pie tādām, 

kuras praksē lieto ārvalstīs, bet ne Latvijā, var minēt PLC (Power Line Carrier - datu 

plūsma augstfrekvencē pa zemsprieguma līnijām, angļu val.), radiofrekvenci un TV 

kabeļtīklu. 

Lai novērtētu šos trīs populārākos sakaru risinājumus plašāk, veikti vairāki 

novērojumi jeb eksperimenti saistībā ar izmaksu optimizāciju. Iegūtos rezultātus var 

apskatīt nākošajās apakšnodaļās. Jāpiezīmē, ka šīs izmaksas attiecas tikai uz tekošajām 

maksām par sakariem. Aparatūras cenu uz kopējo izmaksu fona var uzskatīt par pilnīgi 

vienādu un arī apkopju nepieciešamība neatšķiras. 
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6.1. Iezvanpieeja pa fiksētā telefona līnijām 

Kā jau minēts, pirmās automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas rādījumu 

savākšanai un caurskatei, kuras ieviesa reālā darbībā, bija iezvanpieeja pa modema 

sakariem, izmantojot fiksētā telefona tīklu. Sākotnēji nepastāvēja jautājums, kura 

operatora piedāvāto tīklu izvēlēties. Sakarā ar monopolstāvokli bija tikai viens 

operators - “Lattelekom”. Pašlaik situācija mainījusies un tirgū parādījušies jauni 

fiksēto telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji. Kompānija “Baltkom” sadarbībā ar 

“Teledialogs” un “Lattelenet” tikko sākušas piedāvāt savus pakalpojumus fiksētajiem 

telefonsakariem, bet situācija vēl ir diezgan neskaidra un pāragri būtu spriest par 

konkurētspēju un dzīvotspēju attiecībā ar jau esošo gigantu “Lattelekom”. Pašreizējie 

tarifi ir nedaudz zemāki kā “Lattelekom”, bet pieredze un stabilitāte, kas automātiskajā 

skaitītāju aptaujā ir ļoti svarīgs faktors, to neatsver. 

 

6.1.1. Sakaru drošums 

2002. gadā Lattelekom īstenoja rekordlielu modernizācijas projektu skaitu, 

turklāt īpaša uzmanība bija pievērsta lauku rajonu modernizācijai. Tāpēc tur vērojama 

būtiska sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanās tendence un var apgalvot, ka šī 

gada sākumā sakaru kvalitātes rādītāji jūtami uzlabojušies. Pēc tālruľa līniju 

pieslēgšanas ciparu tīklam uzlabojas sakaru kvalitāte, savienojumi ar citu abonentu 

līnijām notiek ātrāk, paveras iespēja izmantot ciparu tīkla priekšrocības - daţādus 

papildpakalpojumus. 

Lattelekom audzis  daudzās jomās, no kurām vissvarīgākā ir mūsdienīgas 

telekomunikāciju infrastruktūras izveidošana. Arī ciparizācijas līmeni, kas ir gandrīz 

90%, var uzskatīt par ļoti labu rezultātu, jo neviens nevarēja prognozēt tik strauju 

telekomunikāciju nozares tehnoloģisko attīstību, kāda tā ir šobrīd. Uzľēmums 

investējis lielus līdzekļus arī mūsdienīgai datu, Interneta un informācijas tehnoloģijas 

pakalpojumu attīstībai, kas nepieciešami visām klientu grupām. Pēc [16] informācijas, 

ciparizācijas līmenis Latvijā ir augstāks nekā Igaunijā un Lietuvā. 

Kā vienu no fiksēto līniju izteikti vājajām vietām var minēt atlikušo centrāļu un 

gaisa vadu līniju modernizēšanu un pārveidošanu par ciparu tīklu. Atlikušās centrāles 

bieţi atrodas nomaļākos nostūros un ir mazāk spējīgas atpelnīt rekonstrukcijā ieguldīto 

kapitālu. Analogās līnijas ir ļoti jūtīgas pret atmosfēras iedarbību un līdz ar to bieţi 

notiek sakaru atteikumi. Otra fiksēto līniju problēma, kas diezgan bīstama no 



 34 

finansiālā viedokļa, ir modemu “uzkāršanās”. Tas nenotiek bieţi un nav pat atkarīgs no 

modema modeļa un raţotāja - ir bijuši gadījumi pat ar prestiţu raţotāju produktiem. 

“Uzkāršanās” izpauţas tā, ka pēc sakaru pārtraukšanas un sesijas beigšanas 

savienojums ir it kā pārtraukts, bet modemā savienojums ar centrāli paliek un to 

uzskaita kā pilnībā izmantotu sarunai. Pamanīt, ka modems “uzkāries” un notiek 

“saruna”, var pie nākošā mēģinājuma iezvanīties. Ja pie vadības pults atrodas 

operators, kas nav apguvis datora uzbūvi pilnībā, tas noteikti var nesaprast, kāda kļūme 

notikusi. Tiek izsaukts datoru apkalpojošais personāls un, ja tas notiek tikai nākamajā 

vai aiznākamajā dienā, tad, saľemot ikmēneša rēķinu par telekomunikāciju 

pakalpojumiem, tas noteikti būs nepatīkams pārsteigums. 

Trešā fiksēto sakaru problēma ir ciparu blīvēšanas iekārtas. Šādas iekārtas 

uzstādītas praktiski visās modernajās sakaru centrālēs uzľēmumu robeţās (abonenta 

tīkla robeţās, lai nebūtu jāmaksā par sarunām). Balss sakarus nodrošina apmierinošā 

kvalitātē, bet datu pārraide notiek ar traucējumiem un nav spējīga nodrošināt 

pietiekami stabilus sakarus. 

Ceturtā fiksēto sakaru negatīvā iezīme ir daţviet radio antenu izmantošana 

sakaru nodrošināšanai. Identiski kā ar ciparu blīvēšanas iekārtām, arī šeit datu pārraide 

ir nekvalitatīva vai daţos īpašos gadījumos pat neiespējama. 
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6.1.2. Sakaru izmaksas 

“Lattelekom” fiksētajā tīklā sakaru izmaksas par sarunu laiku tarificē sekundēs. 

Pie katra zvana (jeb konkrēti datu pārraides sesijai) pieskaita savienojuma maksu. 

Pašreizējie tarifi atrodami [16] un apkopotus tos var redzēt 6.1.tabulā un 6.1.attēlā. 

Protams, ka ik mēnesi ir jāmaksā tālruľa abonēšanas maksa, kas iedzīvotājiem ir 

Ls 3.54, bet uzľēmumiem – Ls 7.08 

6.1.tabula 

“Lattelekom” fiksētā tīkla tarifi 

Pakalpojums 

 Pamata tarifs 

(Ls ar PVN 

18%) 

 Taupības tarifs 

(Ls ar PVN 18%) 

 
07.00–20.00 

darbdienās 

20.00–07.00 

darbdienās 

00.00–24.00 

sestdienās, svētdienās 

un  

valsts svētku dienās  

Maksa par 

savienojumu 
 0.0118  0.0118  0.0118 

Maksa par vietējās 

sarunas minūti 
 0.0236  0.0165  0.0059 

Maksa par iekšzemes 

sarunas minūti 
0.0708  0.0496 0.0496 

Maksa par sarunas 

minūti ar mobilo 

telekomunikāciju 

abonentiem 

 0.2242  0.1569  0.1569 
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6.1.att. Tarifu zonas un to ilgums 

 

Aprēķinu veikšanai modelēta Latvijas mērogam vidēja lieluma kompānijas 

automātiskā elektroenerģijas uzskaites sistēma. Kompānijā raţošanas process notiek 

24 h diennaktī. Automātiskā sistēma primāri kalpo uzľēmuma iekšējā energopatēriľa 

kontrolei, reaktīvās jaudas bilances kontrolei,  atteikumu un sprieguma kvalitātes 

raksturojošo lielumu uzskaitei. Šajā gadījumā pieľemts, ka tās sastāvdaļas ir: 

o atsevišķa fiksētā līnija - 2 skaitītāji; 

o atsevišķa fiksētā līnija - 5 skaitītāji; 

o atsevišķa fiksētā līnija - 10 skaitītāji; 

o atsevišķa mobilā telefona līnija - 2 skaitītāji;  

o atsevišķa mobilā telefona līnija - 10 skaitītāji. 

Laiks, kas nepieciešams daţādu datu savākšanai no daţāda skaitītāju skaita 

apkopots 6.2. tabulā. Šie dati uzľemti reālā eksperimentā VAS “Latvenergo” Mācību 

un energopētniecības centra laboratorijā 2004. gada aprīļa mēnesī. Eksperiments veikts 

ar modema sakariem starp ciparu centrālēm un modernizēto tīklu. Izmantojot analogās 

līnijas sakarus, patērētais laiks būs līdz divām reizēm ilgāks. Pie tam savienojuma 

stabilitāte būs krietni nenoturīgāka, jo to ļoti iespaidos laika apstākļi - lietus, zibens, 

sniegs u.c. 

Laiks

1.00

2.00

3.00 Apzīmējumi:

4.00

5.00

6.00 70 h

7.00

8.00

9.00 50 h

10.00

11.00

12.00 48 h

13.00

14.00 Kopā: 168 h

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

Stundu 

skaits:
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Jāpiezīmē, ka datu pārraides ātrums bija iestatīts 9600 B/s (biti sekundē), kas ir 

vidēji lēns pat modema sakariem. Palielinoties ātrumam, parādās bieţi atteikumi un 

sakaru pārtraukumi, ko nosaka līniju un centrāļu kvalitāte. 

Savienojuma  inicializācijas laiks ļoti atkarīgs no tā, starp kāda raţotāja 

modemiem notiek sakari. Diapazons, kurā svārstās savienojuma laiks ir no 5 līdz pat 

15 sekundēm īpaši lēnai aparatūrai. 

 

6.2.tabula 

Datu vākšanas laiks 

Datu veids 
2 skaitītāji, 

sekundes 

5 skaitītāji, 

sekundes 

10 skaitītāji, 

sekundes 

1 2 3 4 

Savienojuma inicializācija 10 10  10  

Kopējā elektroenerģija 6  14  28  

Mēneša elektroenerģija 6  14  28  

Diennakts elektroenerģija 6  14  28  

Mēneša maksimumi 5  12  24  

Diennakts maksimumi 5  12  24  

Slodzes 30 min. periodi 19  47  94  

 

Kopējais pavadītais laiks datu savākšanai ļoti atkarīgs no aptauju veikšanas 

bieţuma. Apskatīsim variantu, kad datus vāc reizi stundā. Precīzai šādas 

energosistēmas pārraudzībai tas ir vidējais rādītājs. Apkopojums redzams zemāk 

6.3.tabulā. 
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6.3.tabula 

Datu vākšanas bieţums  

Datu veids Bieţums 
Kopā reizes mēnesī  

(30 dienās) 

1 2 3 

Savienojuma inicializācija Reizi stundā 720 

Kopējā elektroenerģija Reizi stundā 720 

Mēneša elektroenerģija Reizi mēnesī 1 

Diennakts elektroenerģija Reizi diennaktī 30 

Mēneša maksimumi Reizi mēnesī 1 

Diennakts maksimumi Reizi diennaktī 30 

Slodzes 30 min. periodi Reizi diennaktī 30 

 

Pēc formulas (6.1) var iegūt kopējo patērēto laiku mēnesī katrai darbībai 

atsevišķi: 

 

darbmen tnt ,         (6.1) 

 

kur 

tmen    -kopējais patērētais laiks mēnesī katrai darbībai atsevišķi, s; 

n        -darbību skaits mēnesī; 

tdarb    -atsevišķi katrai darbībai nepieciešamais laiks, s. 

 

Ievietojot (6.1) formulā skaitļus no 6.2. un 6.3. tabulām iegūstam: 

 

sekt savienojmen 936013720.. . 

 

Analoģiski aprēķinām visām darbībām un citam skaitītāju skaitam. Lai iegūtu 

kopējo laiku katrai skaitītāju grupai, tabulas apakšā summētas visas pozīcijas.  

Rezultāti apkopoti 6.4.tabulā. 
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6.4.tabula 

Datu vākšanas laiks mēnesī 

Datu veids 
2 skaitītāji 

tmen, sekundes 

5 skaitītāji  

tmen, sekundes 

10 skaitītāji 

tmen, sekundes 

1 2 3 4 

Savienojuma inicializācija 7200 7200 7200 

Kopējā elektroenerģija 4320 10080 20160 

Mēneša elektroenerģija 6 14 28 

Diennakts elektroenerģija 180 420 840 

Mēneša maksimumi 5 12 24 

Diennakts maksimumi 150 360 720 

Slodzes 30 min. periodi 570 1410 2820 

KOPĀ, tmen.kop 12431 19496 31792 

 

Tā kā datu vākšana notiek regulāri, ik pa stundai, tad aprēķinu vienkāršošanai 

lietderīgi pielietot nedēļas vidējo tarifu. Šāds aprēķina paľēmiens izmantots tādēļ, ka 

interesējošais lielums ir kopējās izmaksas mēnesī, nevis katrai tarifu zonai atsevišķi. 

Vidējo tarifu nedēļā, ľemot vērā tarifu zonas un to skaitu no 6.1.attēla var aprēķināt 

pēc formulas: 

 

ned

3tarif3tarif

ned

2tarif2tarif

ned

1tarif1tarif
vid

t

tC

t

tC

t

tC
C ,        (6.2) 

 

 

 

 

 

kur 

Cvid    – vidējais tarifs nedēļā, mēnesī u.t.t., Ls/min; 
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Ctarif   – tarifs katrā tarifu zonā, Ls/min; 

ttarif    – tarifa ilgums nedēļā, h; 

tned     – kopējais stundu skaits nedēļā (168 h), h. 

 

Ievietojot skaitļus no 6.1.tabulas formulā (6.2) iegūstam: 

 

min/Ls0164.00017.00049.00098.0

168

480059.0

168

500165.0

168

700236.0
C vietejais.fikset.vid ; 

 

min/Ls1849.00448.00467.00934.0

168

481569.0

168

501569.0

168

702242.0
C .mobil.vid . 

 

Lai rezultātus mākslīgi neiespaidotu, pieľemts lēmums aprēķinos izmantot tikai 

vietējo tarifu. Iekšzemes tarifs ir aptuveni trīs reizes lielāks un tas ļoti iespaidos gala 

rezultātu. Protams, veicot reālas sistēmas izvēli nepieciešams šos aprēķinus adaptēt 

savām vajadzībām. 

Kopējās izmaksas mēnesī no visām sakaru līnijām aprēķinātas pēc formulas: 

 

savienojkopvidabon.kopakopa SntCSS ,    (6.3) 

 

kur 

Skopa  – kopējās izmaksas, Ls; 

Skopa.abon  – kopā līniju abonēšanas izmaksas, Ls; 

Cvid  – vidējais tarifs nedēļā, mēnesī u.t.t., Ls/min; 

tkop      – kopējais “iztērētais” stundu skaits mēnesī, h; 

n  – savienojumu skaits; 

Ssavienoj – savienojuma maksa, Ls. 

 

Lai iegūtu kopējās līniju abonēšanas izmaksas jāsummē 3 fiksēto līniju, 2 mobilo 

līniju un papildus vēl 1 fiksētās līnijas datu savākšanas datoram izmaksas. Izejas dati 
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iegūti no [15] un [16]. Fiksētajam tālrunim, ja tas reģistrēts uz juridisko personu vārda 

ikmēneša abonēšanas maksa ir Ls 7.08 un mobilajai līnijai - Ls 3.54. Tātad : 

 

Ls4.3554.3208.74S abon.kopa . 

 

Ievietojot formulā (6.3) datus no 6.4. tabulas un no aprēķiniem pēc formulām 6.2 

un 6.3, iegūstam: 

 

Ls58.23199.1628.13649.2542.174.35

)0118.0720(2
60

)317921243(
1849.0)0118.0720(3

60

)317921949612431(
0164.04.35Skopa

 

 

6.1.3. Secinājumi un ieteikumi 

Aprēķini  liecina, ka šāda veida energosistēmas pārraudzība izmaksā ļoti dārgi. 

Protams jāľem vērā, ka datus apkopo ik stundu, 24 h diennaktī un skaitītāju skaits ir 

visai liels - 29 gab. Fiksētie sakari no kopējās summas maksā salīdzinoši mazāko daļu. 

Vairāk kā pusi izmaksu sastāda datu vākšana no divām mobilo sakaru līnijām, pie 

kurām pieslēgti tikai 12 skaitītāji. Lai samazinātu šīs pozīcijas  izmaksas nepieciešams 

uzstādīt atsevišķu izejošo līniju (stacionārais mobilais tālrunis ar komutācijas iekārtu) 

tikai sakariem ar šīm divām līnijām. Jāpiezīmē, ka datu vākšana caur fiksēto tīklu no 

mobilajiem punktiem reāli notiek tieši šādā veidā. Ekonomiskais ieguvums ir 

ievērojams, jo sarunas viena operatora tīklā ir krietni lētākas. No aprēķiniem 6.2.2. 

nodaļā redzams, ka vidējais tarifs starp LMT abonentiem ir 0.0757 Ls/min, kas ir uz 

pusi mazāk, nekā veicot zvanus no fiksētā tīkla. Aptuveni aprēķini liecina, ka šādi 

pārveidojot sistēmu tekošie ikmēneša maksājumi samazinās par aptuveni Ls 80. 

Protams jārēķinās, ka iekārtu iegādei būs nepieciešamas nelielas investīcijas, bet 

ilgtermiľā tas noteikti atmaksāsies. Šis ir pats būtiskākais sistēmas izmaksu 

samazināšanas priekšlikums. 

No 6.2.tabulas redzams, ka katrai pieslēgšanās sesijai nepieciešamas gandrīz 10 

sekundes autorizācijai. Šajā pozīcijā izmaksu samazinājums nav iespējams 
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tehnoloģisku īpatnību dēļ. Šie ir modema sakari un tāds ir šīs iekārtas darbības 

algoritms. 

Kā jau iepriekš minēts, fiksēto telefonsakaru tirgū parādījušies jauni spēlētāji. 

Kompānija “Baltkom” sadarbībā ar “Teledialogs” un “Lattelenet” tikko sākušas 

piedāvāt savus pakalpojumus, bet situācija vēl ir diezgan miglaina un pāragri būtu 

spriest par konkurētspēju un dzīvotspēju. Pašreizējie tarifi ir nedaudz zemāki kā 

“Lattelekom”, bet pieredze un stabilitāte, kas automātiskajā skaitītāju aptaujā ir ļoti 

svarīgs faktors, to neatsver. Šādi uz sakaru stabilitātes un kvalitātes rēķina varētu 

ietaupīt tikai īstermiľā. Veicot papildus pētījumus un pieredzes apmaiľu ar līdzīgiem 

uzľēmumiem, noteikti vajadzētu izvērtēt operatora izvēli. 

Gadījumā, ja aptaujājamie skaitītāji atrodas līdz 1 km attālumā (atkarīgs no 

skaitītāju tehniskajiem parametriem) no datu savākšanas iekārtas (datora), tad 

vajadzētu izveidot strāvas cilpu un organizēt datu savākšanu un sistēmas pārraudzību 

bez ārējiem sakaru operatoriem. Šāda veida sistēmas pārveidojumi samazina līdz 

minimumam tekošās izmaksas noteiktai daļai aptaujājamo skaitītāju. 

Nobeigumā var piedāvāt izvērtēt iespēju vākt datus neautomātiskā reţīmā. Ja 

skaitītāju pārraudzība nenotiek visu diennakti, bet tikai pa dienu, tad datu vākšana ik 

stundu notiek tikai darba laikā. Šādi nevar ietaupīt uz datu apjoma rēķina, jo tas tik un 

tā paliek nemainīgs, bet uz savienojuma laika rēķina gan, kas kopumā ľemot nav mazs. 
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6.2. Iezvanpieeja pa GSM sistēmas mobiliem sakariem 

Pašos pamatos princips galvenās centrāles pusē ir pilnīgi identisks iezvanpieejai 

pa fiksētā telefona līniju. Tā kā no GSM sistēmas telefona uz GSM sistēmas telefonu 

(šajā gadījumā no modema uz modemu) tarifikācija ir krietni izdevīgāka vienā tīklā, 

datu apkopošanai no skaitītājiem, kas pieslēgti pie GSM sistēmas modemiem ir 

racionālāk izmantot atsevišķi izdalītu stacionāro mobilo telefonu.  

 

6.2.1. Sakaru drošums un tīkla pārklājums 

GSM datu pārraide  balstīta uz CSD (Circuit Switched Data - ķēţu komutācijas 

princips, angļu val.) tehnoloģijas. LMT tīklā GSM datu pārraidei nodrošināts ātrums 

līdz 38.4 kB/s,  maksimāli var sasniegt līdz pat 43.2 kB/s. Tas ir pilnīgi pietiekams un 

praktiski tikpat liels kā jau iepriekš apskatītajiem fiksētā tīkla nodrošinātajam. Turklāt 

LMT garantē savienojuma noturību un augstu sakaru kvalitāti. Jāsaka gan, ka sakaru 

drošums ļoti līdzīgs fiksēto telekomunikāciju tīklam. Kuri ir tie punkti, kuri 

tehnoloģiski atšķiras? Mobilā sakaru sistēma pamatā balstīta uz “retranslācijas” 

principu, izmantojot bezvadu datu pārraidīšanas tehnoloģijas. Fiksēto tīklu sakarus 

nodrošina balstoties uz optiskās šķiedras kabeļiem. Šīs datu pārraides tehnoloģijas ir 

pasaulē atzītas kā ļoti drošas un nav pamata to apstrīdēt. Vienīgais objektīvais rādītājs 

savienojuma noturībai, atteikumu skaitam un citiem kvalitātes rādītājiem ir statistikas 

dati. Diemţēl resursu ierobeţotības dēļ tie nav pieejami. Konsultējoties ar vairākiem 

informācijas tehnoloģiju speciālistiem nonācām pie kopēja secinājuma, ka sakaru 

kvalitāte ir praktiski identiska un problēmas rada tikai lavīnveida tīkla noslogojums. 

Piemēram, tādos brīţos kā gadu mija, kad visi vēlas lietot telefonsakarus vienlaicīgi. 

Paplašinoties “Latvijas Mobilā Telefona” mobilo sakaru tīklam un pārklājot jau 

96,53% Latvijas teritorijas (nodrošinot sakarus 96,35% valsts iedzīvotāju), šis sakaru 

veids ieinteresējis automātisko elektroenerģijas rādījumu nolasīšanas sistēmu 

raţotājus. Pozitīvs moments, izvēloties mobilos sakarus, ir tas, ka sakaru tīkla attīstība 

intensīvi turpinās, lai nodrošinātu nemainīgi augstu kvalitāti strauji pieaugot klientu 

skaitam. Sakaru kvalitāte ir un paliek „Latvijas Mobilā Telefona” prioritāte. 

Sakaru izmaksas aptuveni trīs reizes palielināsies, ja veiks datu vākšanu no 

blakus rajona, jo modelētajā situācijā  pieľemts lētākais variants, kad uzľēmuma 

raţotnes atrodas netālu. Kaut gan nebūtu nekas ārkārtējs, ja dati būtu jāvāc no visas 

Latvijas teritorijas. Rodas secinājums, ka uz fiksētā tīkla balstītai sistēmai ir saprātīgas 
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izmaksas tikai savā operatora tīklā un tikai viena rajona ietvaros. Tātad šāda sistēma 

viennozīmīgi nav universāla un katrā situācijā nepieciešama papildus izpēte un 

pielāgošana individuālām vajadzībām. 

 

 

6.2.2. Sakaru izmaksas 

“Latvijas Mobilā Telefona” tīklā sakaru izmaksas par sarunu laiku tarificētas  

sekundēs. Atšķirībā no “Lattelekom” tarifu politikas,  šajā tīklā savienojuma maksa 

netiek ľemta. Pašreizējie tarifi atrodami [15] un apkopotus tos var redzēt 6.5.tabulā. 

Protams, ka ik mēnesi jāmaksā abonēšanas maksa, kas stacionārajam tālrunim ir Ls 

3.54. 

 

6.5.tabula 

“LMT” stacionārā bezvadu telefonu tarifi 

Pakalpojums 
 Pamata tarifs 

(Ls ar PVN 18%) 

 Taupības tarifs 

(Ls ar PVN 18%) 

1 2 3 4 

 07.00–20.00 00.00–07.00 

20.00-00.00 un 

sestdienās, svētdienās 

un svētku dienās 

(7.00-00.00) 

Maksa par sarunas 

minūti ar LMT 

tālruni 

 0.0991  0.0295  0.0826 

Maksa par sarunas 

minūti ar fiksētā 

tīkla tālruni 

0.1298 0.0944 0.0944 
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6.2.att. Tarifu zonas un to ilgums 

 

Modelētā situācija saglabāta tā pati, kas iepriekšējā punktā - lai varētu objektīvi 

salīdzināt šo pieslēgumu izmaksas. Tātad automātiskā elektroenerģijas uzskaites 

sistēma sastāv no: 

o atsevišķa fiksētā līnija - 2 skaitītāji; 

o atsevišķa fiksētā līnija - 5 skaitītāji; 

o atsevišķa fiksētā līnija - 10 skaitītāji; 

o atsevišķa mobilā telefona līnija - 2 skaitītāji; 

o atsevišķa mobilā telefona līnija - 10 skaitītāji. 

Tā kā „Latvijas Mobilais Telefons” nepiedāvā fiksētos sakarus, tad fiksētās 

līnijas aizvietotas ar mobilām. Tas sistēmas mobilitāti tikai paaugstina un darbības 

funkcijas paliek nemainīgas. Tātad iegūstam: 

o divas atsevišķas mobilā telefona līnija - 2 skaitītāji katrai; 

o atsevišķa mobilā telefona līnija - 5 skaitītāji. 

o divas atsevišķas mobilā telefona līnija - 10 skaitītāji katrai. 

Eksperimentā konstatēts, ka laiks, kas nepieciešams daţādu datu vākšanai no 

daţādu skaitītāju skaita ir praktiski identisks  fiksētajiem sakariem. Atšķirība ir tikai tā, 

ka savienojums notiek praktiski momentāni, kas izskaidrojams ar tehnoloģiski 

atšķirīgiem un modernākiem modemiem. 

Laiks

1.00

2.00

3.00 Apzīmējumi:

4.00

5.00

6.00 65 h

7.00

8.00

9.00 42 h

10.00

11.00

12.00 61 h

13.00

14.00 Kopā: 168 h

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

Stundu 

skaits:



 46 

 

6.6.tabula 

Datu vākšanas laiks mēnesī 

Datu veids 
2 skaitītāji 

tmen, sekundes 

5 skaitītāji  

tmen, sekundes 

10 skaitītāji 

tmen, sekundes 

1 2 3 4 

Savienojuma inicializācija 0 0 0 

Kopējā elektroenerģija 4320 10080 20160 

Mēneša elektroenerģija 6 14 28 

Diennakts elektroenerģija 180 420 840 

Mēneša maksimumi 5 12 24 

Diennakts maksimumi 150 360 720 

Slodzes 30 min. periodi 570 1410 2820 

KOPĀ, tmen.kop 5231 12296 24592 

 

 

Kopējais pavadītais laiks datu vākšanai ļoti atkarīgs no aptauju veikšanas 

bieţuma. Apskatīsim identisku iepriekšējam punktam variantu, kad datus vāc reizi 

stundā. Arī sekojošie saistītie aprēķini ir identiski. Apkopojums redzams 6.3. un 6.4. 

tabulās. Lai aprēķinātu vidējo tarifu, (6.2)  formula paliek bez izmaiľām, bet mainās 

tarifs. Tātad, ievietojot formulā (6.2) datus no 6.5.tabulas un 6.2.attēla, iegūstam: 

 

min/Ls0756.00074.00299.00383.0

168

420295.0

168

610826.0

168

650991.0
Cvid . 

 

Kopējās izmaksas mēnesī no visām sakaru līnijām aprēķinam līdzīgi fiksētajām 

līnijām, nedaudz adaptējot (6.3) formulu, un iegūstam: 

 

kopvidabon.kopakopa tCSS ,    (6.4) 
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kur 

Skopa  – kopējās izmaksas, Ls; 

Skopa.abon  – kopā līniju abonēšanas izmaksas, Ls; 

Cvid  – vidējais tarifs nedēļā, mēnesī u.t.t., Ls/min; 

tkop      – kopējais “iztērētais” stundu skaits mēnesī, h. 

 

Lai iegūtu kopējās līniju abonēšanas izmaksas jāsummē 5 stacionāro mobilo 

abonentu un papildus vēl 1 līnijas datu savākšanas datoram izmaksas. Izejas datus 

iegūstam no [15]. Ikmēneša abonēšanas maksa stacionārajam tālrunim ir Ls 3.54. 

Tātad iegūstam: 

 

Ls24.2154.36S abon.kopa . 

 

Ievietojot (6.4) formulā skaitļus no 6.4. tabulas un aprēķina rezultātus (pēc 6.4 

formulas), iegūstam: 

 

Ls88.11164.9024.21

60

)2459221229652312(
0756.024.21Skopa . 

 

6.2.3. Secinājumi un ieteikumi 

Iegūtie rezultāti skaidri rāda, ka mobilo sakaru dārdzība ir tikai mīts. Bez 

papildus manipulācijām, tikai pārejot no fiksētā tīkla un mobilo, redzams, ka kopējā 

aprēķina apjoms pat samazinās. Bet ieguvums, ko iegūstam pārejot uz mobiliem 

sakariem ir milzīgs. Iekārtas var brīvi pēc vajadzības pārvietot uz citiem punktiem visā 

Latvijas teritorijā. Tas var notikt ļoti ātri un bez papildus ieguldījumiem gan montāţas 

jomā, gan datu savākšanas tiešo izmaksu ziľā. Tātad šāda sistēma ir fantastiski mobila.  

Atšķirībā no fiksētajiem sakariem, GSM iezvanpieeja dod iespēju ļoti ietaupīt uz 

savienojuma laika un tarifu politikas rēķina. Fiksētajam tīklam ir savienojuma maksa, 

bet GSM tīklā šāda maksa netiek ľemta. 
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Līdzīgi kā fiksēto sakaru tirgū, arī mobilo telefonsakaru tirgū parādījušies jauni 

spēlētāji. Pašlaik ir divi operatori - “Latvijas Mobilais Telefons” un “TELE 2”, bet 

licences ir izsniegtas vēl vairākiem un, lai spētu konkurēt ar jau esošajiem 

pakalpojumu piedāvātājiem, to tarifiem būtu jābūt vismaz par 30% zemākiem. 

Jāpiezīmē, ka izvēloties pakalpojumu sniedzēju automātiskās elektroenerģijas 

uzskaites sistēmas apkalpošanai, interesējošais ir tikai viena veida tarifs - sarunas sava 

operatora iekšienē. Pašreizējā situācija ir tāda, ka praksē „Latvijas Mobilā Telefona” 

tīkls ir visstabilākais. „TELE 2” tīklā bieţāk notiek pārslodzes, taču situācija uzlabojas. 

Izvēloties pavisam jaunus operatorus ( bez pieredzes) tīkla stabilitāte būs diezgan vāja. 

Automātiskajā skaitītāju aptaujā drošums ir svarīgāks nekā cena un lēts tarifs neatsver 

sliktu sakaru kvalitāti. Šādi uz sakaru stabilitātes un kvalitātes rēķina varētu ietaupīt 

tikai īstermiľā. Veicot papildus pētījumus un pieredzes apmaiľu ar līdzīgiem 

uzľēmumiem, noteikti vajadzētu izvērtēt operatora izvēli. 

Gadījumā, ja aptaujājamie skaitītāji atrodas līdz 1 km attālumā (atkarīgs no 

skaitītāju tehniskajiem parametriem) no datu savākšanas iekārtas (datora), tad 

vajadzētu izveidot strāvas cilpu un organizēt datu savākšanu un sistēmas pārraudzību 

bez ārējiem sakaru operatoriem. Šāda veida sistēmas pārveidojumi samazina līdz 

minimumam tekošās izmaksas noteiktai daļai aptaujājamo skaitītāju. 
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6.3. Datu pārraide, izmantojot GSM tīkla GPRS tehnoloģiju 

GPRS - jauna un perspektīva tehnoloģija, kuras standartizācija sākās jau 1993. 

gadā Eiropas Telekomunikāciju Standartu Institūtā, sīkāk skatīt [17]. Kāpēc Packet 

service? Tāpēc, ka GPRS ir līdzība ar Interneta darbību, jo datus sadala paketēs, kas 

tālāk nonāk pie saľēmēja un pie tam ne obligāti pa vienu maršrutu - šajā sistēmā ir arī 

sava datu maršrutēšana. Šī tehnoloģija paver iespējas strādāt Interneta tīklā, izmantojot 

parastu mobilo telefonu (protams, ar GPRS atbalstu). Ar GPRS palīdzību ikdienā 

lietotāji var strādāt ar savu e-pastu, ar parastiem WEB serveriem. Pateicoties GPRS 

vairs nav vajadzības lietot WEB serveru WAP versijas. Un pats galvenais labums no 

GPRS ir tāds, ka nav jāmaksā par izmantoto laiku, bet tikai par saľemtās/nosūtītās 

informācijas apjomu.  

Līdz GPRS servisa izstrādāšanai lietotāji maksāja tikai par savienojuma ilgumu 

neatkarīgi no pārraidīto datu apjoma. Citiem vārdiem var teikt, ka tīkla resursus 

izmanto tikai tiešās darbības laikā. Taču visu laiku jau mēs nepārtraukti neizmantojam 

tīklu, piemēram, apskatam elektroenerģijas parametru momentānās vērtības un šajā 

brīdī tīkla resursi tiek citiem lietotājiem. Tātad arī šeit jūtamas GPRS priekšrocības. 

GPRS skaitās pārejas etaps no mobilo sakaru otrās paaudzes (GSM) uz trešo (UMTS).  

 

6.3.1. GPRS arhitektūra 

MS (Mobile Station- mobilā stacija, angļu val.) - tā ir mobilā stacija, kas var būt 

pārnēsājamais vai kabatas dators, mobilais telefons vai jebkura cita ierīce, kurai ir 

GPRS tehnoloģijas atbalsts. Šis elements sastāv no diviem komponentiem, kas var būt 

apvienoti vienā ierīcē vai arī būt kā divas daţādas ierīces: 

o termināla aprīkojums (TE- Terminal Equipment, angļu val.). Piemēram- 

pārnēsājamais dators; 

o mobilais terminālis (MT- Mobile Terminal, angļu val.). Piemēram- 

modems. 

Atkarībā no aparatūras tipa un tīkla iespējām, mobilā stacija var darboties vienā 

no trijiem darba reţīmiem, kurus vēl sauc par mobilo staciju klasēm: 

o A klase - šīs klases aparāti var vienlaicīgi darboties gan GSM, gan GPRS 

reţīmos. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi var pārraidīt gan datus, gan balsi; 
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o B klase - aparāti var pārraidīt gan balss informāciju, gan datus, bet 

atsevišķos laika posmos (nevis vienlaicīgi). Ja strādājot ar GPRS saľemts 

zvans, tad aparāts var pats pārslēgties GSM reţīmā; 

o C klase - mobilā stacija var darboties tikai GPRS reţīmā. 

Pārdošanā visizplatītākie ir B klases modeļi. Neskaitot mobilo staciju klases 

aparāti iedalīti arī GPRS Multislot klasēs, kas norāda cik slotu paredzēti datu 

saľemšanai/pārraidīšanai. Kopā ir 29 šādas Multislot klases, taču galvenās ir tikai 12 

no tām. 

BSS (Base Station System- bāzes stacija, angļu val.) - bāzes stacija saľem 

signālus no mobilās stacijas un atkarībā no tā, ko pārraida (balsi vai datus), translē 

trafiku vai nu uz komutācijas centru (MSC – Mobile Switching Center), kas ir arī 

GSM tīkla standarta elements, vai uz SGSN mezglu, kas atbild par GPRS 

ienākošo/izejošo datu apstrādi. 

SGSN (Serving GPRS Support Node - GPRS abonentu apkalpošanas mezgls, 

angļu val.) ir galvenais GPRS tīkla komponents. Tas translē IP paketes, kuras 

sūta/saľem mobilās stacijas. Pēc savas būtības tam ir liela līdzība ar GSM tīkla 

komutācijas centru (MSC),  tikai tas komutē paketes nevis kanālus. Šis mezgls ir 

būvēts uz operētājsistēmas “Unix” bāzes un tam piešķirta sava IP adrese. SGSN pilda 

arī drošības funkcijas: 

o pārbauda abonentu atļaujas pēc pieprasītajiem pakalpojumiem - SGSN 

veic autentifikāciju. GPRS autentifikācijas mehānisms ir analoģisks GSM 

autentifikācijas mehānismam; 

o aktīvo abonentu monitoringu; 

o jaunu abonentu reģistrāciju; 

o datu šifrēšanu. GPRS tehnoloģijas šifrēšanas algoritmi atšķiras no GSM 

tīklu šifrēšanas algoritmiem, taču tie ir būvēti tieši uz GSM tīkla 

algoritmu bāzes. 

GGSN (Gateway GPRS Support Node - GPRS maršrutēšanas mezgls, angļu val.) 

arī ir svarīgs GPRS sistēmas elements, jo atbild par datu saľemšanu/sūtīšanu no/uz 

citiem tīkliem, piemēram, Internet vai arī citu sakaru operatoru GPRS tīkliem. Principā 

GGSN ir parasts maršrutētājs, kas arī darbojas uz operētājsistēmas “Unix” bāzes. Tas 

saľem datus no visiem GPRS pakalpojumu lietotājiem. Neskaitot maršrutēšanu, tas arī 

atbild par IP adrešu izdalīšanu un pakalpojumu tarifikāciju. 
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HLR (Home Location Register) - tas ir paša tīkla operatora abonentu reģistrs, 

kurā glabā informāciju par katru cilvēku, kas samaksājis par GPRS pakalpojumiem 

tieši dotajam tīkla operatoram. HLR arī glabā informāciju par papildus 

pakalpojumiem, autentifikācijas parametriem, IP adresēm u.t.t. HLR apmainās ar 

SGSN ar doto informāciju. 

VLR (Visitor Location Register ) - šajā reģistrā glabājas informācija par katru 

mobilo staciju, kas dotajā brīdī atrodas SGSN darbības zonā. VLR glabājas tāda pati 

informācija kā HLR, bet tikai līdz brīdim, kamēr abonents pamet VLR apkalpoto 

ģeogrāfisko zonu. 

EIR (Equipment Identity Register) - šis ir aparatūras identifikācijas datu reģistrs, 

kas satur informāciju, kura ļauj bloķēt izsaukumus no zagtiem, pirātiskiem vai citāda 

veida neautorizētiem aparātiem. 

Tuvākais GPRS konkurents ir HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) – 

datu pārraide ar lielu ātrumu, komutējot kanālus. Šo tehnoloģiju var izmantot tikai 

modernizējot jau esošo tīkla programmatūru. Ātrums šai tehnoloģijai nav no 

lielākajiem, tikai 43,2 kB/s, un tā izmanto arī lielākus tīkla resursus – aparāts var 

aizľemt līdz pat 3 kanāliem. Tomēr tam ir arī viena ne mazsvarīga īpašība – veidojas 

„punkts - punkts” tipa savienojums un apvienojumā ar kanālu komutāciju, šī tīkla 

tehnoloģija labāk iederas programmās, kurām nepieciešama nepārtraukta datu plūsma. 

Tas izskaidrojams ar to, ka GPRS gadījumā datu paketes pārraida pa daţādiem 

maršrutiem un galapunktā tās nonāk ar daţādu aizturi. Tāpēc tās neder, lai bez 

pārtraukuma pārraidītu skaľu un video.  

 

6.3.2. Sakaru drošums un iespējas Latvijā 

GPRS ir principiāli jauna datu pārraides tehnoloģija, kas Latvijā piedāvāta 

pirmoreiz. Pašlaik šis pakalpojums pieejams tikai „Latvijas Mobilā Telefona” 

klientiem un drīzākajā laikā nav plānotas izmaiľas. Līdzīgi Internetam tā ir vide, kurā 

uzľēmumiem iespējams piedāvāt savus pakalpojumus. GPRS izmantojams kā esošo, tā 

arī jaunu pakalpojumu ērtai nogādāšanai līdz klientam - mobilā tālruľa lietotājam. 

Informāciju sadala vairākās daļās jeb datu paketēs, ko neatkarīgi vienu no otras 

nosūtīta vai saľem. Piemēram, nosūtot e-pasta vēstuli, to sadala vairākās mazās 

paketēs un pārsūta caur sakaru tīklu. Katrai datu paketei pievienota galamērķa adrese 

un informācija par nosūtāmo e-pasta daļu. Datu paketes var ceļot pa daţādiem ceļiem 
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tīkla ietvaros, un, sasniedzot galamērķi, tās var sakārtot pareizajā secībā un iegūt 

sākotnējo dokumentu. Izmantojot tādu pašu metodi, norisinās datu pārraide Internetā.  

GPRS datu pārraides ātrums ir atkarīgs no telefona aparāta, tīkla noslodzes un 

vienlaicīgi strādājošo lietotāju skaita šūnas ietvaros. Kopējo pieejamo datu pārraides 

ātrumu dala starp visiem lietotājiem. Atkarībā no tīkla ietilpības un konfigurācijas, šis 

ātrums var mainīties. Kā liecina pieredze, vidējais ātrums ar 6. multiklases tālruni ir 30 

KB/s, ar 8. multiklases tālruni – 40 KB/s. Piemēram, stacionārā modema Nokia 30 

modelim GPRS ir 6. multiklase. 

GPRS tehnoloģijas vājā puse ir sistēmas atvērtums. Pēc termināļa uzstādīšanas 

tam piešķir IP adresi. Kopējā datu apjomā skaita gan nosūtīto, gan saľemto datu 

apjomu. Tas nozīmē, ja kāds izdara pieprasījumu šai IP adresei, lai arī nav atbildes, par 

to jāmaksā abonentam. Tikai pieprasījums vien ir aptuveni 60 bitu liels. Šis apjoms 

nav liels, bet veicot atkārtotus un bieţus pieprasījumus ikmēneša izmaksas var 

fantastiski pieaugt. Pašlaik ļoti populāra ir tā sauktā “portu skanēšana”, kas pēc būtības 

ir huligāniska rīcība ar mērķi ielauzties svešā sistēmā. Šīs darbības pamatā ir 

pieprasījumi daţādiem portiem konkrētai IP adresei un mākslīga datu plūsmas 

ģenerēšana. Lai šādas un līdzīgas nesankcionētas darbības nepieļautu, uzstāda drošības 

serveri, kas regulē abonenta piekļuvi konkrētiem GPRS punktiem. Katram lietotājam 

pieslēdzoties serverim notiek autorizācija, pēc kuras piešķir jau agrāk definētās tiesības 

piekļūt tikai kādam noteiktam GPRS punktu apgabalam. 

 

6.3.3. Sakaru izmaksas 

Vispārējais datu pakešu pārraides pakalpojums (GPRS) padara iespējamu 

nepārtrauktu bezvadu savienojumu ar datu tīkliem un ļauj piekļūt iecienītajiem 

informācijas un izklaides pakalpojumiem. GPRS tehnoloģija ļauj izmantot mobilos 

tālruľus datu nosūtīšanai un saľemšanai uz Interneta protokola (IP) balstītā tīklā. 

Būtībā GPRS ir datu nesējs, kas padara iespējamu bezvadu piekļuvi datu tīkliem 

(piemēram, Internetam). Lietojumi, kas izmanto GPRS, ir WAP, MMS, SMS, Java un 

personālā datora iezvanpieeja (piemēram, Internetam un elektroniskajam pastam). 

„Latvijas Mobilā Telefona” GPRS ikmēneša abonēšana maksā Ls 1.18 (ar PVN 

18%), kur iekļauti 5 MB (megabiti) bezmaksas datu apjoma. Protams, ka papildus vēl 

jāmaksā tālruľa abonēšanas maksa Ls 3.54. Pašreizējie tarifi atrodami [15]. 
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Par katru nākošo 1 MB jāmaksā Ls 0.20 (ar PVN 18%). Minimālā maksa par 

GPRS sesiju ir Ls 0,0118 (ar PVN 18%). Jāpiezīmē, ka šī minimālā maksa attiecas 

tikai uz datu apjomu pārsniedzot sešus bezmaksas megabitus. 

Modelējamā situācija saglabāta analoga iepriekšējam punktam - lai varētu 

objektīvi salīdzināt šo pieslēgumu izmaksas. Tātad automātiskā elektroenerģijas 

uzskaites sistēma sastāv no: 

o atsevišķa fiksētā līnija - 2 skaitītāji; 

o atsevišķa fiksētā līnija - 5 skaitītāji; 

o atsevišķa fiksētā līnija - 10 skaitītāji; 

o atsevišķa mobilā telefona līnija - 2 skaitītāji; 

o atsevišķa mobilā telefona līnija - 10 skaitītāji. 

Tā kā GSM sistēmā fiksētie sakari nav iespējami, tad fiksētās līnijas aizvietotas 

ar mobilām. Tas tikai paaugstina sistēmas mobilitāti un darbības funkcijas paliek 

nemainīgas. Tātad iegūstam: 

o divas atsevišķas mobilā telefona līnija- 2 skaitītāji katrai; 

o atsevišķa mobilā telefona līnija- 5 skaitītāji. 

o divas atsevišķas mobilā telefona līnija- 10 skaitītāji katrai. 

Eksperimentā konstatēts, ka laiks, kas nepieciešams daţādu datu vākšanai no 

daţāda skaita skaitītājiem ir diezgan niecīgs. Dati uzľemti ar datorprogrammu, kas 

skaita izejošo un saľemto datu apjomu. Datu apkopojums redzams 6.6.tabulā.  

6.7.tabula 

Datu vākšanas laiks 

Datu veids 
2 skaitītāji,  

kB 

5 skaitītāji, 

kB 

10 skaitītāji, 

kB 

1 2 3 4 

Kopējā elektroenerģija 0.2 0.5 1.0 

Mēneša elektroenerģija 0.2 0.5 1.0 

Diennakts elektroenerģija 0.2 0.5 1.0 

Mēneša maksimumi 0.2 0.5 1.0 

Diennakts maksimumi 0.2 0.5 1.0 

Slodzes 30 min. periodi 1.0 2.5 5.0 
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Kopējais datu apjoms protams atkarīgs no aptauju veikšanas bieţuma. Kā tas 

darīts divos iepriekšējos modeļos, apskatīsim variantu, kad datus vāc reizi stundā. 

Precīzai šādas energosistēmas pārraudzībai tas ir vidējais rādītājs. Apkopojums 

redzams zemāk 6.8.tabulā. 

 

6.8.tabula 

Datu vākšanas bieţums  

Datu veids Bieţums 
Kopā reizes mēnesī  

(30 dienās) 

1 2 3 

Kopējā elektroenerģija Reizi stundā 720 

Mēneša elektroenerģija Reizi mēnesī 1 

Diennakts elektroenerģija Reizi diennaktī 30 

Mēneša maksimumi Reizi mēnesī 1 

Diennakts maksimumi Reizi diennaktī 30 

Slodzes 30 min. periodi Reizi diennaktī 30 

 

Tātad pēc formulas 6.4 var iegūt kopējo patērēto laiku mēnesī katrai darbībai 

atsevišķi: 

 

darbmen XnX ,         (6.4) 

 

kur 

Xmen   -kopējais datu apjoms mēnesī katrai darbībai atsevišķi, kB; 

n        -darbību skaits mēnesī; 

Xdarb   -atsevišķi katrai darbībai nepieciešamais datu apjoms, kB. 

 

Ievietojot (6.4) formulā datus no 6.7. un 6.8. tabulām iegūstam: 

 

kB1442.0720X .elektroen.men . 
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Analoģiski veikti aprēķini visām darbībām un citam skaitītāju skaitam. Lai 

iegūtu kopējo datu apjomu katrai skaitītāju grupai, tabulas apakšā summētas visas 

pozīcijas.  Rezultāti apkopoti 6.9.tabulā. 

                                                                                                 6.9.tabula 

Datu vākšanas apjoms mēnesī 

Datu veids 
2 skaitītāji 

Xmen, kB 

5 skaitītāji  

Xmen, kB 

10 skaitītāji 

Xmen, kB 

1 2 3 4 

Kopējā elektroenerģija 144.0 361.0 720.0 

Mēneša elektroenerģija 0.2 0.5 1.0 

Diennakts elektroenerģija 6 15 30.0 

Mēneša maksimumi 0.2 0.5 1.0 

Diennakts maksimumi 6 15.0 30.0 

Slodzes 30 min. periodi 6 15.0 3.0 

KOPĀ, Xmen.kop 162.4 406 812 

 

No 6.9. tabulas redzams, ka pat visnoslogotākais abonents mēnesī patērē tikai 

812 kB datu apjoma. Tātad šajā modelī netiek ľemta maksa par apjomu, kas ir virs 

bezmaksas 5 MB. Jāpiezīmē, ka pēc [15] katrs nākošais 1 MB maksā Ls 0.20, kas 

šādiem datu apjomiem nav dārgi. 

Kopējās izmaksas mēnesī no visām sakaru līnijām aprēķinātas pēc formulas: 

 

)SS(nS GPRS.abonabonkopa ,    (6.5) 

 

kur 

Skopa  – kopējās izmaksas, Ls; 

n – abonentu skaits; 

Sabon  – vienas līnijas abonēšanas izmaksas, Ls; 

Sabon.GPRS  – GPRS pakalpojuma abonēšanas izmaksas, Ls. 
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Lai iegūtu kopējās līniju abonēšanas izmaksas jāsummē 5 stacionāro mobilo 

abonentu izmaksas. Izejas dati iegūti no [15]. Ikmēneša abonēšanas maksa 

stacionārajam tālrunim ir Ls 3.54 un GPRS pakalpojuma abonēšana - Ls 1.18. Tātad, 

ievietojot (6.5) formulā datus, iegūstam: 

 

Ls60.23)18.154.3(5Skopa . 

 

6.3.4. Secinājumi un ieteikumi 

Aprēķini rāda, ka datu vākšana izmantojot GSM tīkla GPRS tehnoloģiju ir 

viennozīmīgi vislētākais variants izmaksu ziľā. Vai iespējams vēl samazināt izmaksas? 

Jāatgādina, ka maksu uzskaita nevis par izmantoto laiku, bet par reāli nosūtīto/saľemto 

datu apjomu. Tātad, lai samazinātu kopējās izmaksas, jāzaudē daļa datu. Protams, ja 

kāda daļa datu pēkšľi nav nepieciešama sistēmas darbības īpatnību dēļ, tad nav 

nepieciešams tos vākt. Rezultātā kopējās izmaksas krītas.  

Pašlaik šis pakalpojums pieejams tikai „Latvijas Mobilā Telefona” klientiem. 

Kaut gan situācija pēc kāda laika var mainīties, jo ir izsniegtas jaunas licences mobilo 

telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai. Par to nevajadzētu raizēties, jo 

paplašinoties “Latvijas Mobilā Telefona” mobilo sakaru tīklam, tas pārklāj jau 96,53% 

Latvijas teritorijas. Tādējādi, nodrošinot sakarus 96,35% valsts iedzīvotāju, šis sakaru 

veids ir ieinteresējis automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu raţotājus. Pozitīvs 

moments, izvēloties mobilos sakarus ir tas, ka sakaru tīkla attīstība intensīvi turpinās, 

lai nodrošinātu nemainīgi augstu kvalitāti, strauji pieaugot klientu skaitam. Sakaru 

kvalitāte ir un paliek Latvijas Mobilā Telefona prioritāte. 

Ieguvums, ko gūstam pārejot uz mobiliem sakariem ir milzīgs. Iekārtas var brīvi 

pēc vajadzības pārvietot uz citiem punktiem visā Latvijas teritorijā. Tas var notikt ļoti 

ātri un bez papildus ieguldījumiem gan montāţas jomā, gan datu savākšanas tiešo 

izmaksu ziľā. Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmā, balstītai uz GSM 

sistēmas GPRS tehnoloģiju, datu vākšanu un pārraudzību organizē ar speciālas, tikai 

katram raţotājam individuālas programmas palīdzību. Datoram jābūt pieslēgtam pie 

Interneta tīkla, nodrošinot sakarus ar GPRS modemu. Šajā posmā datus šifrē atbilstoši 

GPRS tīklā pieľemtām drošības normām un uztraukties par sistēmas drošību būtu 

lieki. Drošība, stabilitāte un izmaksu apjoms ir galvenie GPRS tehnoloģijas panākumu 

un augošās popularitātes pamats. 
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6.4. Visu trīs sistēmu salīdzinājums Latvijas apstākļos 

Lai uzskatāmi varētu salīdzināt modelētās trīs datu vākšanas sistēmas, no 6.1.2., 

6.2.2. un 6.3.3. punktos iegūtajiem aprēķinu rezultātiem izveidots 6.3. attēls, kurā 

attēlotas ikmēneša sakaru izmaksas. Skaidri redzams, ka ikmēneša izmaksas 

vismazākās ir GSM sistēmas GPRS tehnoloģijai, kas vairāk nekā četras reizes pārspēj 

otru lētāko risinājumu - GSM sistēmas iezvanpieeju.  
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6.3.att Kopējo izmaksu mēnesī salīdzinājums 

 

6.3. attēlā uzskatāmi redzams, ka fiksētie sakari ir krietni dārgāki nekā pārējās 

tehnoloģijas. Lai samazinātu augstās izmaksas, nepieciešams uzstādīt atsevišķu izejošo 

līniju (stacionārais mobilais tālrunis ar komutācijas iekārtu) tikai sakariem ar 

mobilajiem punktiem. Ekonomiskais ieguvums pēc aptuveniem aprēķiniem liecina, ka 

tekošie ikmēneša maksājumi samazinās par aptuveni Ls 80. Tātad pēc šādas sistēmas 

uzlabojuma galarezultātā iegūstam kopējās izmaksas Ls 151.58 Ls/mēnesī. Protams 

jārēķinās, ka iekārtu iegādei būs nepieciešamas nelielas investīcijas, bet ilgtermiľā tas 

noteikti atmaksāsies.  

Kā jau iepriekš minēts, fiksēto telefonsakaru tirgū parādījušies jauni spēlētāji, bet 

situācija vēl ir diezgan miglaina un pāragri būtu spriest par tarifu politiku un sakaru 
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kvalitāti. Pašreizējie jauno operatoru tarifi ir nedaudz zemāki kā “Lattelekom”, bet 

pieredzi un stabilitāti, kas automātiskajā skaitītāju aptaujā ir ļoti svarīgi faktori, nav 

iespējams pārvērtēt. Uz sakaru stabilitātes un kvalitātes rēķina varētu ietaupīt tikai 

īstermiľā. Veicot papildus pētījumus un pieredzes apmaiľu ar līdzīgiem uzľēmumiem, 

noteikti vajadzētu izvērtēt operatora izvēli.  

Jāmin ļoti būtisks iemesls, kura dēļ nepieciešams katram individuāli izpētīt savas 

vajadzības sakaru tehnoloģijas izvēlē. Un proti - modelī pieľemts lētākais variants, kad 

visas fiksētās līnijas atrodas vienā rajonā (jeb Rīgas pilsētas robeţās). Ja sakaru sesija 

notiek ar blakus rajonu, tarifs ir 3 reizes augstāks, un kopējās ikmēneša izmaksas būs 

fantastiski augstas. 

No 6.2.2. un 6.3.3. punktā gūtajiem rezultātiem skaidri redzams, ka mobilo 

sakaru dārdzība ir tikai mīts. Bez papildus manipulācijām, tikai pārejot no fiksētā tīkla 

un mobilo, redzams, ka kopējā rēķina apjoms pat samazinās. GPRS tehnoloģija 

samazina tekošās izmaksas vēl vairāk. Bet ir būtisks ieguvums - iekārtas var brīvi pēc 

vajadzības pārvietot uz citiem punktiem visā Latvijas teritorijā. Pārvietot var ļoti ātri 

un bez papildus ieguldījumiem gan montāţas jomā, gan datu savākšanas tiešo izmaksu 

ziľā.  

Kā lielu plusu mobilajiem sakariem var minēt to, ka sakaru tarifs neatšķiras vai 

zvans notiek 2 km attālumā, vai uz otru Latvijas malu - kaut vai 400 km tālu. 

Turpretim fiksētajā tīklā tarifu atšķirība vai zvana viena rajona ietvaros, vai uz blakus 

rajonu ir aptuveni 3 reizes. Tātad no šāda viedokļa izmantot fiksēto telekomunikāciju 

tīklu ir diezgan neizdevīgi. 

Pašlaik GPRS pakalpojums pieejams tikai Latvijas Mobilā Telefona klientiem un 

drīzākajā laikā izmaiľas nav plānotas. Lai gan situācija var mainīties pēc kāda laika, jo 

ir izsniegtas jaunas licences mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai. Par 

situāciju nevajadzētu raizēties, jo, paplašinoties “Latvijas Mobilā Telefona” mobilo 

sakaru tīklam, tas pārklāj jau 96,53% Latvijas teritorijas. Tādējādi, nodrošinot sakarus 

96,35% valsts iedzīvotāju, šis sakaru veids ir ieinteresējis automātisko elektroenerģijas 

uzskaites sistēmu raţotājus. Negatīvais aspekts „Latvijas Mobilam Telefonam”, kā 

monopola stāvokļa izmantotājam un Latvijā vienīgam GPRS pakalpojuma sniedzējam, 

ir nevēlēšanās ātri uzlabot pakalpojumu kvalitāti un samazināt cenu. Jāpiezīmē, ka 

praksē kvalitāte ir ļoti apmierinoša, kaut konkurences pašlaik nav vispār. Konkurences 

apstākļos uzľēmums būtu spiests meklēt jaunas iespējas datu pārraides ātruma 
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palielināšanai un pakalpojumu cenas samazināšanai. Pozitīvs moments, izvēloties 

mobilos sakarus, ir tas, ka sakaru tīkla attīstība intensīvi turpinās, lai nodrošinātu 

nemainīgi augstu kvalitāti strauji pieaugot klientu skaitam. Sakaru kvalitāte ir un 

paliek Latvijas Mobilā Telefona prioritāte. 

Pasaulē GPRS tehnoloģijas izmantošana automātiskajās elektroenerģijas 

uzskaites sistēmās pašlaik vēl ir izpētes stadijā, bet aptaujas liecina, ka risinās nopietns 

darbs, lai attīstītu šo nozari. 
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7. Moderno automātisko elektroenerģijas uzskaites sistēmu 

uzlabošanas iespējas 

Pirmkārt, vajadzētu pievērst uzmanību sistēmas veidošanas fundamentālajiem 

principiem, kuri zināmi katram, bet praksē bieţi netiek ľemti vērā. Tā visiem zināms, 

ka mūsu dzīvi iespaido daţādi ierobeţojumi. Ierobeţojumi ir gan fundamentālie, tādi 

kā pieejamās tehnoloģijas, gan arī atkarīgie no pieejamo resursu apjoma, ieskaitot 

finansiālos resursus. Katram jārēķinās arī ar obligātām prasībām, piemēram 

likumdošanu. Veidojot automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu jāspēj atrast 

kompromiss starp tehnoloģijas piedāvāto risinājumu un faktisko resursu iespējām. 

Rezultātam jāatbilst gan likumdošanas prasībām, gan klientu vēlmēm. To kopā grafiski 

var redzēt 7.1.attēlā. 

 

Prasības

Resursu 

izmaksasTehnoloģija

Likumdevējs  

 

7.1.att. Prasību optimizācija 

 

Prasību izstrādes gaitā tikai augsti kvalificēti speciālisti var ietekmēt attīstību gan 

atsevišķā uzľēmumā, gan arī visā nozarē. Pirmkārt, tie ir raţotāji, kuri labāk var izjust 

tehnoloģiskos ierobeţojumus. Tā, piemēram, var teikt, ka cilvēka lidojums uz Marsu ir 

uzdevums tuvu visas cilvēces iespēju robeţām. Modernu iznīcinātāju raţošana ir 
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iespējama 3-4 valstīs, bet automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu var veidot 

katrs.  

Nepieciešams definēt prasības, kuras atspoguļotu uzľēmuma patreizējo stāvokli 

(ieskaitot arī materiālo). Nav iespējams vienā piegājienā ieviest modernāko 

tehnoloģiju, ignorējot sistēmu evolūciju. Nepieciešams attīstīties mērķtiecīgi. Praktiski 

visu sistēmu izveidošanas gaitā var novērot likumsakarību: mazas investīcijas -  nav 

ekonomiskā efekta. Tas nozīmē, ka efekts ir mazāks nekā piesaistīto investīciju 

apjoms. Tā ir stadija, kad piesaistītie ieguldījumi pārsniedz ekonomisko efektu (skatīt 

7.2.attēlu).  

 

 

Ieguldījumi

Ekonomiskais 

efekts

 

 

7.2.att. Ieguldījumu un iegūtā ekonomiskā efekta līkne 
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7.1. Sistēmas funkcionēšanas ilgums 

Jebkuru sistēmu raksturo tās dzīves cikls. Katru periodu raksturo tā garums, 

izmaksas un iegūtais efekts. Iegūtajam efektam var būt gan ekonomisks, gan 

tehnoloģisks raksturs. Kā katrā no posmiem ieguldītais iespaido tekošās sistēmas 

uzturēšanas izmaksas redzams 7.3.attēlā. Paaugstinot ieguldījumu apjomu, var sasniegt 

punktu, kad atdeve no katra nākošā ieguldījuma kļūs arvien mazāka, kas norāda uz to, 

ka turpmākie ieguldījumi nav lietderīgi. Sasniegt līdzsvaru starp ieguldījumiem un 

atdevi ir ļoti grūti.  
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7.3.att. Sistēmas dzīves cikls 

 

Ľemot vērā augstākminēto, viens no darba pamatprincipiem ir dublēt 

eksistējošās sistēmas un izveidot tādas sistēmas, kuras spētu pielāgoties apstākļu 

izmaiľām. Pastāv uzskats, ka pie eksistējošiem apstākļiem rentablākas ir klasiskās 

automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas, kuru galvenais uzdevums ir patērētās 

elektroenerģijas uzskaite. Kaut arī jāľem vērā, ka tuvākajā laikā var būt pieprasīta arī  

elektroenerģijas kvalitātes uzskaite. Jāatzīmē, ka gandrīz katra sistēma, kuru piedāvā 

tirgū, ir spējīga ne tikai operēt ar klasiskajiem elektroenerģijas parametriem, bet arī 
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mērīt strāvu, spriegumu, frekvenci un sprieguma svārstības. Visus rezultātus sistēma 

fiksē saistībā ar laiku.  

Pastāvīgi jācenšas samazināt skaitītāja aptaujas diskrētību. Tagad pat 

visprimitīvākajiem elektroniskajiem skaitītājiem iespējams novērot momentāno 

patēriľu ar 30 sekunţu frekvenci un elektroenerģijas kvalitātes parametrus ar frekvenci 

apmēram 1 minūte. Attiecībā par šo parametru izmantošanu augstākajos līmeľos, ja 

pieejami nepieciešamie sakaru kanāli, var secināt, ka šādu sistēmu modeļi nav 

pieejami reālajā dzīvē un nopietni pētījumi šajā virzienā vēl jāveic.           

Var piekrist koncepcijai par uzskaites organizāciju. Nākotnē attīstība iespējama 

tikai tad, ja uzskaite būs cieši saistīta ar telemehāniku un vadību. Sākumā šī integrācija 

būs servera līmenī, bet ar laiku iespējams arī skaitītāju līmenī. Ja mēs runājam par 10 

gadu perspektīvu, tad nav ne tehnoloģisku, ne materiālu problēmu šīs koncepcijas 

īstenošanai.  

Interesanti ir virzieni, kas saistīti ar elektroenerģijas, ūdens, siltuma un gāzes 

monitoringu sadarbībā ar sistēmām, kas paredzētas uzľēmuma vadībai reālajā laikā.  

Šodien šādu iekārtu tirgus atrodas tikai savā tapšanas stadijā, bet, ja runājam par 

nākotni, tad šim tirgum ir liels potenciāls, tajā skaitā arī enerģētikas nozarē. Piemēram, 

šādas sistēmas varētu būt aktuālas siltuma raţošanas stacijās. Mūsu intereses skar arī 

ūdens un gāzes uzskaites sfēru un, kad redzēsim, ka ieguldījumi šajās nozarēs ir tikpat 

lietderīgi kā ieguldījumi elektroenerģijas uzskaites sektorā, būs jāpievērš uzmanība 

kopējas automātiskās uzskaites sistēmas tīkla veidošanai. 
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7.2. Automātisko sistēmu modernizācijas akcenti Latvijā 

Mēģināsim raksturot katru sistēmu ar vairākiem parametriem, starp kuriem īpaši 

svarīgi ir tādi kā funkcionalitāte, aizsardzība no nepiederošo personu piekļūšanas un 

modernizācijas potenciāls. Svarīgi, lai būtu iespējams modernizēt sistēmu pēc 2-3 

darbības gadiem, ľemot vērā potenciālās programmatūras izmaiľas.  Ja pirms 2 

gadiem uzsvaru lika uz sistēmas funkcionalitāti, tad tagad akcents ir mainījies un 

uzsvaru liek uz sistēmas drošumu. No [2] pieejamajiem datiem 7.4. attēlā grafiski 

parādīts,  kā izskatās sadalījums pēc svarīguma faktora. 

 

Funkcionēšana

Drošums Modernizācijas 

potencials

Stabilitāte  

 

7.4.att. Sistēmas prioritātes 

 

Vienlaikus ar sistēmu funkcionalitātes palielināšanu jāpievērš uzmanība arī 

komunikācijām. Praktiski visas izmantojamās intelektuālās iekārtas (skaitītāji, serveri) 

dod iespēju strādāt vienlaikus pa vairākiem kanāliem, tajā skaitā arī nodrošina 

automātisku pārslēgšanos uz citu kanālu, ja izmantojamais kanāls bojāts. Viens no 

kanāliem var būt galvenais, bet otrs mazāk nozīmīgs, kā arī var būt izmantots kā 

rezerves kanāls. Piemēram, pašas modernākās automātiskās elektroenerģijas uzskaites 
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sistēmas darbojas, izmantojot optisko šķiedru. GSM atrodas rezervē un gadījumā, ja 

optiskā  šķiedra bojāta, sistēma automātiski pārslēdzas uz rezerves kanālu.  

Sistēmu koncepcijā nepieciešams atzīmēt arī platformas, uz kurām būvētas šīs 

sistēmas. Izvēloties nepopulāru pastāv liels risks, kas projektu var iedzīt strupceļā. 

Daudz drošāk ir izvēlēties, piemēram, divas fundamentālas platformas, no kurām 

bieţāk izmantojamās ir Windows un Unix. Darbības gaitā parasti var novērot 

svārstības un tad ir īstais mirklis pieľemt lēmumu par platformas izvēli. Daţādām 

komponentēm iespējams izvēlēties daţādas platformas. Piemēram, darbam ar lieliem 

datu masīviem bieţi izmanto tādu specifisku darba vidi kā ORACLE. Informācijas 

centros šī ir viena no izplatītākajām un, izmantojot šo sistēmu, nebūs nepieciešami 

papildus resursi jaunas izveidei. 

Sistēmas stabilitāte palielinās gan izmantojot kvalitatīvus komponentus, gan arī 

to, ka katram modulim, no kuriem sistēma sastāv, jāpievērš īpaša uzmanība. Parasti 

rīcībā ir tipveida moduļi, no kuriem var izveidot praktiski jebkura hierarhijas līmeľa 

sistēmu.  

Izmantojot šādu pieeju raţotājs samazina laiku, kurš nepieciešams sistēmas 

nodošanai ekspluatācijā. Kaut arī jāatzīmē, ka sistēmas cena palielinās, jo tiek 

izmantoti ārējie resursi un tas prasa papildus investīcijas. Vienlaikus kompānija nevar 

garantēt, ka sistēma darbosies jebkurā vidē, jo vienā vietā sistēma var strādāt, bet citā 

vietā var būt sistēmas darbības pārtraukumi. Kaut gan, ja veic visu sistēmas bloku 

izstrādi, tad tas prasa milzīgus resursus un laiku. Tātad tas arī nav labākais risinājums. 

Jāmēģina rast vidusceļu un moduļus, kas vismazāk saistīti savā starpā, izmantot tos no 

ārējiem avotiem. Piemēram, skaitītāji un modemi ir tipiski citu raţotāju pakalpojumi. 
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7.3. Kā Latvijas tirgū izvēlēties automātiskās elektroenerģijas 

uzskaites sistēmas piegādātāju 

Lai kļūtu par elektroenerģijas uzskaites tehnoloģiju izstrādes līderi kādā 

teritorijā, jāveic tirgus mārketinga pētījumi. Katras valsts un pat reģiona tirgus ir 

specifisks un panākumu atslēga ir spēja pielāgoties konkrētajai situācijai. Jācenšas 

laicīgi apmierināt tirgus prasības un kompānijai aktīvi jāsadarbojas ar pasūtītājiem, tajā 

skaitā arī izmantojot Internetu. Šodien informācijas centri balstīti uz Interneta 

resursiem un mājas lapu apmeklētājiem ir svarīga pieeja ne tikai informācijai par 

energoresursu uzskaites iekārtām un sistēmām, bet arī svarīgai informācijai par 

situāciju nozarē, nepieciešams iepazīties ar likumdošanas izmaiľām, nozares 

jaunumiem un ar jauno projektu realizācijas gaitu. Mājas lapā lietotāji vēlas arī izteikt 

savu viedokli un dalīties savā starpā ar pieredzi. 2002.g. vasaras sākumā mājas lapā 

www.izmerenie.ru veikta aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot, kā klienti izvēlas 

automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas piegādātāju. Kaut gan šī aptauja 

veikta diezgan tendenciozā vidē, šīs aptaujas rezultāti (skatīt 7.5.attēlu) var būt 

interesanti ne tikai strādājošiem Krievijas Federācijā, bet arī daudziem nozares 

speciālistiem visā pasaulē. Situācija Latvijā ir ļoti līdzīga un jāľem vērā citu 

kaimiľzemju gūtā pieredze. 

 

http://www.izmerenie.ru/
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7.5.att. Patērētāju prasības automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas 

piegādātājam 

 

Ţurnāla Izmerenie.ru 5. numurā jau publicēti provizoriski aptaujas rezultāti, bet 

to var uzskatīt tikai par darba sākumu. Pašlaik apkopoti rezultāti un 6 mēnešu laikā 

aptaujā piedalījās vairāk nekā 100 cilvēku, kuri iesniedza 300 viedokļus.  Pirms 

aptaujas savu viedokli izteica vairāki šinī nozarē pieredzējuši speciālisti un pēc viľu 

domām nozīmīgākie kritēriji ir „Piegādātāja reputācija” un „Iekārtu kvalitāte un 

drošums”. Šāds viedoklis pilnīgi atbilst progresīvas kompānijas darbības 

pamatprincipiem, jo pastāv uzskats, ka nav pieļaujama ekonomija, kura negatīvi 

ietekmē kvalitāti un drošību. Šāda ekonomija vēlāk var izmaksāt daudz dārgāk. 

Speciālistu izteiktie kritēriji pilnībā sakrita arī ar aptaujāto viedokli.  
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Kritērijs „Cena” pārliecinoši ieľēma otro un trešo vietu, bez izredzēm ieľemt 

augstāku vietu. Šis fakts pilnīgi saprotams, jo mēs dzīvojam reālajā pasaulē, kur 

nepieciešamais finansējuma apjoms ir svarīgs, bet kā mēs redzam šis faktors nav 

galvenais izvēles nosacījums. Sekojošās vietas aptaujā ieľēma šādi kritēriji: „Iespējas 

pievienot sistēmai jaunus elementus ar paaugstinātu sareţģītību” (4), „Iekārta atbilst 

(neatbilst) daţādiem nozares standartiem” (5), “Iespēja savietot sistēmu ar 

starptautiskiem vairumtirgotājiem” (6), „Savā valstī raţotās iekārtas” (7), „Visas 

sistēmas un datu drošība” (8) un pats mazsvarīgākais šķita “Apmācības un tehniskais 

atbalsts”. 

Kritērijs (4) ir svarīgs, bet reālajā dzīvē kompānijas, kuras apľemas uzstādīt 

sareţģītas automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas daţreiz nav spējīgas 

izpildīt savus solījumus. Ir jāspēj atšķirt piedāvātā pakalpojumu sniedzēja solījumi no 

reālas darba pieredzes, jo veidojot paaugstinātas sareţģītības automātiskās 

elektroenerģijas uzskaites sistēmas ne vienmēr var prognozēt iespējamās grūtības 

projekta realizācijā. 

Piektais punkts protams arī ir viens no nepieciešamiem nosacījumiem iekārtas 

ekspluatācijai. Šis faktors kļūst svarīgs, kad pircējs grib pievienoties kopējai sistēmai, 

bet secina, ka viľa iekārta neatbilst visām nozares darbību regulējošo orgānu prasībām.  

Kādu preci var uzskatīt par raţotu Latvijā? Kurai sastāvdaļai jābūt raţotai 

Latvijā? Skaitītājiem, sakaru sistēmai vai programmatūrai? Daudzi sistēmas 

komponenti, tādi kā printeri, datori, sakaru iekārtas un iekārtu detaļas, Latvijā vispār 

netiek raţoti un šo komponentu vērtība sastāda apmēram 30-50% no kopējās sistēmas 

vērtības. Ja patērētāji šo „raţots Latvijā” uzskata tikai par konsultācijām latviešu 

valodā un iespēju pielāgot iekārtu pasūtītāja prasībām, tad šis punkts atbilst punktam 

Nr. 9 – „Apmācība un tehniskais atbalsts”. 

Gadījumā, ja vēlaties piedāvāt citus novērtējuma kritērijus, varat apmeklēt mājas 

lapu www.izmerenie.ru un nodaļā „FORUMS” atstāt savu ziľojumu. 

 

http://www.izmerenie.ru/
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7.4. Reģionālā elektroenerģijas tirgus pārveidošanas modelis 

Līdz šim laikam mazie uzľēmumi nezināja, ko darīt iesaistoties kopējā tirgū. 

Nepieciešams uzstādīt ne tikai automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas, bet arī 

optimizēt darbību tirgū.  To nodrošina modelis, kas palīdz nelieliem uzľēmumiem 

labāk orientēties tirgus situācijā, konsolidēt mazos elektroenerģijas patērētājus un dot 

tiem iespēju visiem kopā piedalīties reģionālajā tirgū. Modelis dod iespēju ľemt vērā 

gan mazo patērētāju, gan enerģijas piegādātāju intereses.  

Patērētāju intereses: 

o elektroenerģijas cenas un jaudas optimizācija; 

o faktiski patērētās elektroenerģijas vērtības apmaksa, bez savstarpējās 

subsidēšanas; 

o spēja prognozēt elektroenerģijas cenas tuvākajā laikā; 

o stabila elektroenerģijas piegāde. 

Elektroenerģijas piegādātāju intereses: 

o spēja prognozēt peļľu; 

o garantēta piegādātās elektroenerģijas apmaksa; 

o piegādātās elektroenerģijas faktiskās vērtības apmaksa, kas nodrošina 

uzľēmuma rentabilitāti un attīstību. 

Gadījumā, ja darbojas reģionālā tirgus modelis, viss finansējums paliek reģionā. 

Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas izmantošana dod iespēju optimizēt 

enerģētisko līdzsvaru reģionā. Pēc provizoriskiem pētījumiem šī sistēma dos iespēju 

ietaupīt 10-15% no kopējā apjoma [2, Nr.8, 15.lpp]. 

Modeļa priekšrocības salīdzinājumā ar eksistējošo tirgu: 

o iespēja iegādāties nepieciešamo elektroenerģiju (piemēram no 1 stundas 

līdz vienam mēnesim) brīvās tirdzniecības sektorā par tirgus cenu; 

o mazāk liegumu patērētāju līdzdalībai brīvās konkurences tirgū – nav 

noteikts minimāli nepieciešamais apjoms, nav cenu svārstības atkarībā no 

patērējamā apjoma; 

o tirgus attiecības „pircējs - pārdevējs”  nav ierobeţotas un pastāv iespēja 

regulēt enerģijas piegādi vienas diennakts laikā, kas dod iespēju brīvi 

iegādāties nepieciešamo papildus elektroenerģiju; 

o dod iespēju samazināt tirgus cenu svārstības risku noslēdzot līgumu ar 

piegādātāju. 
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7.5. Sabiedrisko patērētāju automātiskās elektroenerģijas 

uzskaites sistēmas ārvalstīs 

Dotajā brīdī jāpievērš uzmanība automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu 

uzstādīšanai sabiedriskajā sektorā. Pasaules praksē šādas sistēmas sauc „AMR 

systems” (automatic meter reading – skaitītāju rādījumu automātiskā nolasīšanas 

sistēma, angļu val.). Praktiski visas vadošās pasaules kompānijas, kuras nodarbojas ar 

skaitītāju raţošanu ilgus gadus strādā, lai izveidotu vienkāršas, drošas un lētas 

automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas, kuras būtu paredzētas 

sabiedriskajiem lietotājiem. Šādu sistēmu izstrādes gaitā izmantoti divi principi: 

sistēmai jābūt spējīgai sevi atpelnīt un jānodrošina augsta funkcionālās drošības 

pakāpe. Šodien tādas sistēmas jau ir izveidotas, tiek raţotas un tās ievieš ne tikai 

attīstītās valstis, bet arī citas pasaules valstis.  

Kopš 2000. gada katru gadu sastādīta atskaite par automātiskās elektroenerģijas 

uzskaites sistēmu izplatīšanu pasaulē. Pēdējā atskaite publicēta starptautiskās 

konferences „Metering Asia-Pacific 2002” (Uzskaite Āzijas un klusā reģiona valstīs, 

angļu val.)  gaitā, Singapūrā 2002. gada aprīlī. Atskaitē autori apgalvo, ka 

automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas kļūst par starptautisku tehnoloģiju. 

Analizējot stāvokli daţādās valstīs var secināt, ka vienlaikus ar tradicionāli 

attīstītām valstīm uzskaites sistēmu tehnoloģijas ieviešanā (ASV, Kanāda, Japāna, 

Francija, Izraēla, Vācija, Šveice un Itālija, kuras jau ilgus gadus ir līderes šai jomā)  

parādījušās valstis, kuras pārliecinājušās, ka automātiskās elektroenerģijas uzskaites 

sistēmu tehnoloģija ir perspektīva – Spānija, Ukraina un Brazīlija. Pēc uzstādīto 

automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu iekārtu skaita Ukraina ieľem trešo 

vietu Eiropā.  

 

7.5.1. Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas ieviešana 

Itālijā 

„Metering Europe” – ikgadējā konference-izstāde, kura veltīta mērījumu 

problēmām elektrības, ūdens, gāzes apgādē un kura notika Holandē, Amsterdamā no 

1.-3. oktobrim, kļuva par nozīmīgu notikumu Eiropas enerģētiķu dzīvē. Liela 

uzmanība bija pievērsta automātiskās enerģijas uzskaites (elektroenerģijas, ūdens un 

gāzes) sistēmu ieviešanai. 
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Lielu interesi izraisīja Itālijas kompānijas “Enel” darbinieka Sergio Rogai jaunā 

projekta prezentācija, kura mērķis ir ieviest Itālijas teritorijā automātiskās enerģijas 

uzskaites sistēmu. Konferences gaitā kompānija “Enel” pasludināja, ka nodrošinās ar 

automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu iekārtām 27 miljonus savu klientu 

Itālijā un sasniegs šo rezultātu trīs četru gadu laikā. Kad Enel projekts sasniegs savu 

galamērķi, Itālijā uzstādīto automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas skaitītāju 

skaits sasniegs visā pasaulē uzstādīto skaitītāju skaitu.  “Enel” projekts nav tikai plāns, 

jo 2002. gada sākumā bija uzstādīti tikai 150,000 skaitītāju, martā jau bija uzstādīts 1 

miljons skaitītāju, bet aprīļa vidū jau 1,2 miljonu skaitītāju. Līdz gada beigām plānots 

uzstādīt 6-8 miljonus skaitītāju. 

 

7.5.2. Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu ieviešana citur 

Eiropā 

Dotajā brīdī automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu tehnoloģija, 

izmantojot telefonsakarus, pasaulē ir visizplatītākā. Tam seko radiosakari un PLC 

(power line carrier - sakari pa zemsprieguma līnijām) sakari. Situāciju ietekmē arī liels 

ieguldījumu apjoms radiosakaru attīstībā Ziemeļamerikā. Energoapgādes kompāniju 

tirgum ārpus Ziemeļamerikas robeţām ir sava specifika. Akcents likts uz citiem sakaru 

veidiem – sakariem, kuri izmanto zemsprieguma tīklus (PLC). PLC tehnoloģijas plaši 

izmanto tādās valstīs kā Ķīna un Ukraina. Ja “Enel” projekts turpinās attīstīties, šis 

sakaru veids var gūt atzinību arī valstīs, kuras līdz šim izmantoja citus sakaru veidus.  

PLC sakaru pielietošana valstīs ar vājāk attīstītu ekonomiku ir optimāls variants, 

jo šādās valstīs telekomunikāciju tīkli parasti nav stipri attīstīti un daudzi valsts rajoni 

atrodas ārpus telekomunikāciju tīklu pārklājuma (sekmīgai automātiskās 

elektroenerģijas uzskaites sistēmu tehnoloģijas izmantošanai nepieciešams,  lai 

pārklājums būtu maksimāli tuvs 100%, kas dod iespēju nodrošināt sakarus ar katru 

uzľēmumu un dzīvojamo māju). Šādās valstīs vienīgais sakaru veids, kurš pārklāj visu 

valsti ir elektrotīkli, kas PLC tehnoloģijas izmantošanai sakaru nodrošināšanai ir 

optimālais variants.  

Svarīgi noskaidrot, cik ilgs laiks nepieciešams, lai automātiskās elektroenerģijas 

uzskaites sistēmas iekārta sevi atpelnītu. Ja izmanto informāciju, kura publiskota 

konferencē „Metering Europe 2000”, kas notika Vācijā, Minhenē no 4. līdz 7. 

septembrim, un kura bija veltīta elektrības, ūdens, gāzes uzskaites problēmām, tad šeit 
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kompānija “Enel” paziľoja, ka automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas 

iekārtas atpelna sevi triju gadu laikā, ja īsteno pareizu tarifu politiku un ir iespēja 

pieslēgties pie citiem piegādātājiem, kuriem izveidots informatīvās apmaiľas 

protokols.  

Eksistē arī citi piemēri, kā var atpelnīt inovācijas produktu ieviešanu automātisko 

mērījumu jomā. Vācijas ziemeļos lielajās pilsētās (piemēram Hamburgā un Brēmenē) 

energotīkli investēja līdzekļus automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu 

tehnoloģiju ieviešanā un investīcijas izmaksas iekļāva tarifā. Plaši izplatīts arī 

“aktīvais” tarifs, kad tarifs diennakts laikā var būt par 40% augstāks nekā bāzes tarifs. 

Energokompānijas ienākumi palielinās, jo elektroenerģijas patēriľu vienmērīgi sadala 

visas diennakts laikā. Zināmi piemēri, kad enerģētiskā kompānija piešķir abonentiem 

automātiskās elektroenerģijas uzskaites iekārtas uz līzinga pamata, bet klientiem, 

kuriem nav uzstādītas šādas iekārtas, tarifs ir augstāks. Ekonomiskā izdevība 

patērētājam rodas no vairāku tarifu sistēmas priekšrocību izmantošanas. 

Īpašu uzmanību jāpievērš tam, kā enerģētiskā sektora liberalizācija un 

demonopolizācija Eiropā stimulēja automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu 

tehnoloģiju attīstību. Šis fakts ir īpaši interesants, jo mūsu valstī notiek analoģiski 

procesi. 

Sistēmas, kuras pārraida datus pa elektroenerģijas padeves līnijām, ir universālas 

un daudzfunkcionālas, jo izľemot datu pārsūtīšanu var pildīt arī citas funkcijas, 

piemēram, kalpot par apsardzes signalizācijas sistēmas sastāvdaļu. Šie apstākļi 

paaugstina iekārtu efektivitāti privātajā sektorā un samazina ieguldījumu atmaksas 

termiľu. 

Izdevumi, kas saistīti ar automātiskās uzskaites ieviešanu privātajā sektorā, 

skaitot izdevumus uz viena abonenta pieslēgšanu, nepārsniedz izdevumus, kuri saistīti 

ar viena vairāku tarifu elektroniskā skaitītāja uzstādīšanu. Šajā gadījumā izdevumi, 

kuri saistīti ar masveida automatizāciju ir minimāli jo sakaru tīkls – sprieguma tīkli jau 

ir uzstādīti. 
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7.6. Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu ieviešanas 

kavēkļi Latvijā 

Vidējais sabiedriskais Latvijas abonents patērē salīdzinoši nelielu 

elektroenerģijas apjomu. Tā rezultātā sabiedrisko abonentu patēriľa īpatsvars ir 

niecīgs, kas ietekmē daudzus citus faktorus - dzīvojamo māju iekšējos tīklus praktiski 

nerekonstruē, zemi ir elektroenerģijas tarifi iedzīvotājiem, bieţi vandālisma gadījumi. 

Visnegatīvāk iespaido vandālisma nodarījumi, jo iekārtas ir diezgan dārgas salīdzinot 

ar iespējām tās atpelnīt. Tas padara nerentablu automatizēto uzskaites sistēmu 

uzstādīšanu pat daudzdzīvokļu mājās pilsētās,  pat nerunājot par abonentiem, kuri 

dzīvo lauku apvidū. Šādu sistēmu uzstādīšana nevar sevi atpelnīt, ja elektroenerģijas 

tarifi sabiedriskajiem abonentiem ir pārāk zemi un uz šo tarifu rēķina nav iespējams 

atpelnīt šādas sistēmas uzstādīšanu un apkalpi. Jāmeklē citi finansējuma avoti - tiem 

gan ir jābūt vienreizēju investīciju veidā. Regulāras subsīdijas nav nepieciešamas, jo 

sistēmas ekspluatācija neprasa lielus finansiālos resursus. 

Kā var secināt no pasaules pieredzes, ja sabiedrisko patērētāju īpatsvars kopējā 

bilancē pārsniedz 20%, tad kompānijas spiestas veikt pasākumus, lai uzlabotu 

maksājumu iekasēšanu no iedzīvotājiem – organizēt automatizēto elektroenerģijas 

skaitītāju rādījumu nolasīšanu, automatizēt rēķinu piestādīšanas procesu, kā arī veikt 

citus pasākumus. Daudzās energosistēmās slodzes maksimums noteiktajā laikā arvien 

palielinās un, ja kompānijai nav iespējas investēt naudu jaunu elektrostaciju būvēšanā 

vai arī maksimālās slodzes limita palielināšanā, tad kļūst ekonomiski izdevīgi stimulēt 

patērētājus vienmērīgi sadalīt elektroenerģijas patēriľu.  

Neskatoties uz daudzām problēmām neatrisināmu elektroenerģijas automatizētās 

uzskaites problēmu Latvijas uzľēmumos un energosistēmās nav.  

Uzdevums izveidot automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu, ar kuras 

palīdzību var risināt savstarpējos komerciālos norēķinus, uzľēmumam ir sareţģīts, ja 

uzľēmums nolēmis izmantot tikai savus spēkus. Tādēļ parasti šāda uzdevuma 

risināšanai piesaista vairākus specializētos uzľēmumus. Uzľēmumam, kurš vēlas 

uzstādīt automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmu, izdevīgāk samazināt šo 

uzľēmumu skaitu un, protams, vislabākais variants piesaistīt vienu uzľēmumu, kurš 

spējīgs saviem spēkiem veikt visus nepieciešamos uzstādīšanas darbus. 

Izvērtējot augstākminēto var secināt, ka īpaši pieprasītas ir kompānijas vai 

kompāniju sindikāti, kuri spējīgi veikt visus nepieciešamos automātiskās 



 74 

elektroenerģijas uzskaites sistēmu uzstādīšanas darbus, kā arī veikt komplekso apkalpi. 

Šāda pasūtītāju pozīcija veicina mazo un vidējo kompāniju, kuras darbojas šajā jomā, 

apvienošanos. 

Nevajag kautrēties runāt par induktīvā tipa skaitītājiem un vienlaicīgi sākt 

elektronisko skaitītāju ieviešana visur, kur vien tas iespējams. No ekonomiskā viedokļa 

šim pasākumam ir ļoti šaubīgs pamatojums, jo daudzos gadījumos uzstādītās sistēmas 

nav spējīgas strādāt. Vajag nodalīt šīs abas galējības un rast vidusceļu, un individuālu 

pieeju. Sabiedriskajā sektorā jāizmanto visparastākos un vislētākos skaitītājus, kuri 

spēj strādāt automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmā ar nosacījumu, ka to 

pamatfunkcija ir pakalpojumu rēķinu sagatavošana. Jebkādas izmaiľas jāveic, mainot 

programmatūras nodrošinājumu nevis skaitītājus. Tādējādi lētos un drošos induktīvos 

skaitītājus norakstīt vēl ir pāragri. Var piebilst, ka pastāv visi nepieciešamie 

nosacījumi, lai Latvija varētu kļūt par vienu no sabiedriskā sektora elektroniskās 

uzskaites dalībniekiem, bet, lai sasniegtu šo mērķi, ir jāizstrādā un metodiski jāievieš 

optimālā stratēģija.       
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8. Komerciālās uzskaites attīstības tendences reģionālajos 

(mazumtirdzniecības) elektroenerģijas tirgos 

Komerciālās uzskaites sistēmām, kuras orientētas uz darbību reģionālajā tirgū, ir 

savas īpatnības, kas saistītas ar atšķirīgiem tirgus organizācijas principiem, kā arī  

tehniskas problēmas, kas saistītas ar lielu informācijas apjomu, kurš ienāk no 

daudziem maziem patērētājiem. 

Teorētisko materiālu trūkums komerciālās uzskaites veikšanai elektroenerģijas 

mazumtirdzniecībā, ľemot vērā pēdējās izmaiľas likumdošanā, kas paredz reformu 

enerģētikas sektorā, padara īpaši aktuālu visu savstarpēji saistīto tehnisko problēmu 

izskatīšanu kompleksā veidā, t.i. mērījumu veikšanu, rezultātu apstrādi un nosūtīšanu, 

bilances sastādīšanas elementu uzskaiti (uzskaites rādītāji), kā arī rēķinu izrakstīšanu. 

Šāda analīze atvieglo stratēģijas, kas veicinātu šo problēmu atrisināšanu, izvēli un 

elektroenerģijas realizācijas sistematizēšanu.  

 

8.1. Reģionālo (mazumtirdzniecības) elektroenerģijas tirgu 

funkcionēšanas principi 

Tirgus – tā ir organizācija, kura izveido apstākļus pirkšanas - pārdošanas 

darījumu veikšanai uz līgumu pamata.   

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus – elektriskās enerģijas apgrozības 

sfēra, kas atrodas ārpus vairumtirdzniecības tirgus aprites, kurā piedalās 

elektroenerģijas patērētāji. Elektroenerģijas patērētāja definīcija paredz, ka „persona 

kura iegādājas elektroenerģiju savām personiskajām vai arī raţošanas vajadzībām” arī 

ir elektroenerģijas patērētājs. 

Vairumtirdzniecība – tā ir preču iegāde ar nolūku pārdot šīs preces vēlāk vai arī 

izmantot raţošanas vajadzībām. Mazumtirdzniecība – preču pārdošana un 

pakalpojumu sniegšana pircēju personiskām, ģimenes vai arī mājas lietošanai, kura nav 

saistīta ar uzľēmējdarbības veikšanu. 

Reģionālajos tirgos pēc analoģijas ar vairumtirdzniecības tirgu funkcionē 

elektriskās enerģijas aprites dalībnieki – enerģijas raţotāji (ģenerējošās kompānijas, 

kurām nav tiesības piedalīties vairumtirdzniecības tirgū) un elektroenerģijas pircēji: 

elektroenerģijas patērētāji, elektroenerģiju realizējošie uzľēmumi, garantējošie 



 76 

piegādātāji. Reģionālo tirgu subjekti ir arī teritoriālās tīklu organizācijas, kuras 

nodarbojas ar tālāko elektroenerģijas sadali, un dispečeru vadības subjekti, kuri veic 

reģionālā tirgus vadību un kontroli. Visi šie subjekti nodrošina tirgus tehnoloģiskās 

infrastruktūras funkcionēšanu. 

No tirdzniecības organizācijas un komerciālās uzskaites viedokļa īpašu 

uzmanību saista tāds reģionālā tirgus sektors kā elektroenerģijas pārdošana 

privātpersonām (“sabiedriskais sektors”). Lietderīgi sadalīt reģionālo tirgu divās 

sastāvdaļās – raţošanas un sabiedriskais. Pie sabiedriskā sektora no tehnisko prasību 

viedokļa var pieskaitīt arī juridiskās personas – mazos patērētājus, kuru ikmēneša 

patēriľa apjoms nepārsniedz 3000 kWh. 

Reģionālā tirgus preces ir šādas: 

o elektriskā enerģija un jauda – pircēji un pārdevēji norēķinās, izmantojot 

standarta  tarifu; 

o elektriskā enerģija - pircēji un pārdevēji norēķinās, izmantojot vienotu 

regulējamu tarifu vai arī  regulējamu tarifu, kurš atšķiras pēc diennakts 

laika un zonām; 

o elektriskā enerģija – pircēji un pārdevēji norēķinās reģionālā tirgus brīvas 

konkurences sektorā. 

Preci (elektrisko enerģiju un jaudu) atsavina piegādes punktos, kuri sakrīt ar 

pircēju un pārdevēju bilanču robeţām (izľemot gadījumus, ja līgumā nav paredzēts kas 

cits). 

 Reģionālajā tirgū pircēju un pārdevēju sadarbība notiek pēc tādas pašas shēmas 

kā vairumtirdzniecības tirgū, izľemot vienu īpašību, kura saistīta ar garantēto 

piegādātāju līdzdalību. Mazumtirdzniecības tirgus subjekts (patērētājs) var noslēgt 

piegādes līgumu, pirkšanas - pārdošanas līgumu ar energoresursus realizējošajām 

organizācijām (kuras var būt gan vairumtirdzniecības tirgus, gan mazumtirdzniecības 

tirgus dalībnieces), garantējošajiem piegādātājiem vai arī ar elektroenerģijas 

raţotājiem, kuri nav vairumtirdzniecības tirgus subjekti. 

Reģionālajā tirgū materiālās attiecības starp pircējiem un pārdevējiem ir 

divpusējas. Centralizēto norēķinu sistēmu nepielieto. Tādējādi komerciālā uzskaite 

mazumtirdzniecības tirgū ir divu juridisko personu savstarpējās attiecības, kuri 

piegādes vai pirkšanas pārdošanas līgumā ir pircējs un pārdevējs. 
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Elektroenerģija, kura nonāk elektrotīklu kompānijas rīcībā no daţādiem 

pārdevējiem, kuri pieslēgti šim tīklam, vai arī no citiem tīkliem, kā arī elektroenerģija, 

kura izmantojot šos tīklus piegādāta patērētājiem, garantējošajam piegādātājam, vai 

elektroenerģijas realizācijas kompānijām, kuras darbojas citos elektrotīklos, ir pamats 

norēķinam par tīkla pakalpojumiem. Sekojoši mērījumu, kuri ir domāti komerciālajai 

uzskaitei, rezultāti ir interesanti jebkurai reģionālajai elektrotīklu kompānijai (pat 

tādai, kurai nav savu patērētāju), jo šie rādītāji ir komerciālās uzskaites rādītāju 

analogi. 

Jāatzīmē arī elektroenerģijas realizācijas tehnoloģiskās īpatnības reģionālajos 

tirgos, kas raksturojas ar to, ka var parādīties elektroenerģijas pārdevēji bez saviem 

elektrotīkliem. 

Šāda kompānija var pirkt elektroenerģiju (jaudu) un pārdot šo elektroenerģiju 

patērētājiem piegādes punktos. Mērījumu līdzekļi ir pamats norēķiniem gan 

vairumtirdzniecības tirgū, gan arī mazumtirdzniecības tirgū. Ľemot vērā 

augstākminēto mērīšanas iekārtu, kas paredzēta šādu uzdevumu risināšanai, 

parametriem jāatbilst stingrākām prasībām – prasībām, kuras izvirza tirdzniecības 

sistēmas operators vairumtirdzniecības tirgū. Šādos apstākļos no tehnoloģiskā viedokļa 

elektroenerģijas patērētāju – mazumpircēju ir jāuzskata par vairumpircēju. Piemēram, 

nepieciešams izveidot automātiskās mērīšanas sistēmas ar iemontētiem 

mikroprocesoriem piegādes punktos, jānodrošina strāvas un sprieguma transformatoru 

kontroli u.t.t. 

Šajā pašā laikā pastāv iespēja, ka elektroenerģiju iepērk kompānija, kura atrodas 

piegādes zonā un kuras piegādes punkti atrodas tīklu kompānijas tīklu elementos, un 

atrodas jebkurā iespējamā attālumā no elektroenerģijas patērētāja. Tādā situācijā jāľem 

vērā elektroenerģijas zudumi no tīklu kompānijas robeţām līdz piegādes zonai, kā arī 

zudumi ceļā no piegādes zonas līdz patērētājam. Protams šai gadījumā nepieciešams 

uzstādīt iekārtu, kura būtu spējīga kontrolēt un mērīt zudumus.    

Gadījumā, ja reģionā strādā divas vai vairāk elektroenerģijas realizācijas 

kompānijas, kuras izmanto vienus tīklus, situācija kļūst praktiski neatrisināma, jo nav 

iespējams noteikt, cik elektrības piegādā katra kompānija un mērījumu uzdevumi 

zaudē jēgu. 

No augstākminētā izriet, ka nepieciešams regulēt reģionālos tirgus un izstrādāt 

noteikumus. Tikai pēc tam var plānot mērīšanas iekārtu izvietošanas vietas. 
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8.2. Uzskaites īpatnības sabiedriskajā sektorā Latvijā 

Elektroenerģijas piegādi sabiedriskā sektora abonentiem (patērētājiem) raksturo 

šādas īpatnības: 

o sabiedrisko patērētāju zemais īpatsvars kopējā enerģētiskajā bilancē; 

o vidusmēra Latvijas abonents patērē samērā maz elektroenerģijas; 

o liels sabiedrisko abonentu skaits, kuri pārsvarā koncentrēti pilsētās un 

pilsētas tipa ciematos; 

o daudzdzīvokļu māju iekšējos tīklus  rekonstruē ļoti maz un tie nav 

pasargāti no vandālisma. 

Šo īpatnību dēļ līdz nesenam laikam automātisko sistēmu, kuru analogi jau 

strādā raţošanas sektorā, izmantošana sabiedriskajā sektorā nebija ekonomiski 

izdevīga pat pilsētas daudzdzīvokļu mājās, jo vairāk lauku apvidū. Eksistējošie tarifi 

un sistēma neļāva atpelnīt šādu iekārtu  uzstādīšanu. 

Kopš pagājušā gadsimta 60-jiem gadiem patērētās elektrības apmaksa notiek pēc 

“pašapkalpošanās” principa. Abonents pats sev izraksta rēķinu, nolasot skaitītāja 

rādījumu reizi mēnesī, kad viľš to vēlas, un veic iemaksas pēc savas vēlēšanās, pats 

sev nosakot patērētās elektrības apmaksas termiľu. Tikai  regulāras kontroles un 

patērētāju godaprāts pasargā no lielu parādu uzkrāšanās. 

Pasaules pieredze liecina, ka, ja sabiedriskā sektora daļa sastāda vairāk nekā 20% 

no elektroenerģiju realizējošo kompāniju bilances vērtības, jāsāk veikt pasākumus, 

kuru mērķis ir uzlabot maksājumu iekasēšanu no iedzīvotājiem. Piemēram, organizēt 

attālu automatizēto abonentu skaitītāju rādījumu uzskaiti, automatizēt rēķinu 

izrakstīšanas procedūru, kā arī veikt citus pasākumus. Šis faktors veicinās 

“pašapkalpošanās” sistēmas atcelšanu un piespiedīs lokālās energokompānijas izsniegt 

patērētājiem rēķinus un veikt pasākumus maksājumu uzlabošanai. 

Ľemot vērā pasaules pieredzi rēķinu izrakstīšanā sabiedriskā sektora jomā, var 

atzīmēt šādas problēmas, kuras rodas maksājumu par patērēto elektroenerģiju 

iekasēšanas gaitā. Pāreja uz sistēmu, kad kontrolieri katru mēnesi vai kvartālu 

pārbauda abonentu skaitītāju rādījumus, noved pie situācijas, ka krasi jāpalielina štata 

kontrolieru skaitu, jo kontrolieriem grūti piekļūt skaitītāju izvietošanas vietām. Kā 

alternatīvo variantu var minēt automatizētās attālās skaitītāju rādījumu nolasīšanas 

sistēmas izveidošanu. 
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Ja skaitītāju rādījumus norakstīs kontrolieri, tad būs nepieciešams censties 

samazināt kontrolieru kļūdas skaitītāju rādījumu fiksācijas gaitā,  kuras var rasties gan 

nejaušu kļūdu, gan apzinātas rīcības rezultātā. Šo problēmu varētu atrisināt aprīkojot 

skaitītājus ar iekārtām, kuras dod iespēju nolasīt datus un ierakstīt šos datus datora 

atmiľā. Gadījumā ar kontrolieriem ir nepieciešams nodrošināt viľiem iespēju nolasīt 

šos rādījumus (piemēram, ekipēt viľus ar pārnēsājamo pulti vai datoru). Rezultātā 

kontrolieri pārvēršas par „iekārtu transportētājiem” un viľiem zūd iespēja mainīt 

skaitītāju rādījumus. Šādas sistēmas lietderība izraisa šaubas, jo daudz un nelietderīgi 

izmantoti cilvēku resursi. 

Skaitītāji jāizvieto tādā veidā, lai būtu ērti gan pašam lietotājam, gan arī 

uzľēmuma kontrolierim. Latvijā skaitītājus novieto dzīvojamo māju kāpľutelpās, bet, 

piemēram, ASV skaitītājus novieto blakus ieejai mājā. Šis fakts atvieglo kontrolieru 

darbu, bet apgrūtina „taupīgo” patērētāju dzīvi, kuri mēdz bieţi skatīties uz skaitītāju, 

lai ietaupītu elektroenerģiju. Daudzās valstīs skaitītāji novietoti dzīvokļos, kas ir ērti 

patērētājiem, bet stipri apgrūtina kontrolieru uzdevumu. Ľemot vērā to, ka daudzās 

valstīs patērētāja dzīvoklī vienlaikus atrodas vairāki skaitītāji (elektrības, gāzes, 

siltuma, aukstā un siltā ūdens), kurus izmanto daţādas kompānijas, šī problēma paliek 

vēl sareţģītāka un pieprasa visu problēmu kompleksu risinājumu. Jo lielāki kļūst 

enerģijas tarifi, jo šī problēma kļūst arvien aktuālāka. 

Sakarā ar savstarpējo subsīdiju apjoma samazināšanu un elektroenerģijas cenas 

paaugstināšanu līdz faktiskās pašizmaksas līmenim tarifi par izmantoto elektroenerģiju 

pieaugs un, lai samazinātu daţādas nelabvēlīgas sociālās parādības, vajadzēs ieviest 

jaunus tarifu veidus iedzīvotājiem, kuri varētu samazināt šo negatīvo faktoru ietekmi. 

Kā piemēru var minēt bloku vai vairāku līmeľu tarifus, kad patērētās elektroenerģijas 

cena ir atkarīga no patēriľa apjoma, diennakts laika un nedēļas dienas u.t.t. Otrs veids 

kā samazināt šo faktoru ietekmi ir priekšapmaksas iekasēšana par patērēto 

elektroenerģiju. Tomēr jāatzīmē, ka veicot šādus pasākumus jāievēro Latvijas 

Republikas Civillikums un likums „Par konkurenci un monopola ierobeţošanu”, kā arī 

likums „Par patērētāju tiesību aizsardzību”. Patērētājam jāatstāj tiesības izvēlēties pēc 

viľa domām vispiemērotāko tarifu (kā tas notiek valstīs ar attīstītu tirgus ekonomiku). 

Šāda sistēma veicinās to, ka vienā mājā būs uzstādīti vairāki salīdzinoši dārgi skaitītāji 

un būs nepieciešams risināt jautājumu par šo iekārtu pasargāšanu no vandālisma. 

Pastāv arī iespēja, ka minētās iekārtas būs lielākas nekā to pieļauj tipveida vietas, kas 
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paredzētas skaitītāju montēšanai. Vajadzēs papildus risināt jautājumu par jauno iekārtu 

atrašanās vietām. 

Bez tam katru reizi, kad patērētājs vēlēsies nomainīt tarifu plānu, vajadzēs 

demontēt veco sistēmu un uzstādīt jaunu. Lai atrisinātu šīs problēmas nepieciešams 

veikt izmaiľas projektēšanas nolikumos un citos normatīvi - tehniskajos dokumentos. 

Rēķinu izrakstīšana sabiedriskajiem abonentiem kļūs par masveida pasākumu, kā 

rezultātā būs neizbēgamas kļūdas, kuras sareţģīs darbu. Lai samazinātu šādu kļūdu 

skaitu nepieciešams maksimāli automatizēt rēķinu sastādīšanas procesu. 

Viens no rēķinu sagatavošanas veidiem sabiedriskajā sektorā ir uzskaites 

veikšana daudzdzīvokļu mājai kopumā, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvam  vai arī citai 

struktūrai, kura nodarbojas ar mājas apsaimniekošanu (mājas elektrotīklu īpašniekam). 

Modelim ir šādas priekšrocības: 

o komerciālā uzskaite notiek tieši tajā vietā, kur tas nepieciešams t.i. uz 

bilances robeţas starp elektroenerģijas piegādātāju (tīklu kompāniju) un 

dzīvojamās mājas lokālo tīklu, kuram ir cits saimnieks; 

o kompānijām, kuras pārdod elektroenerģiju, uzskaites sistēmu iespējams 

vieglāk automatizēt, rekonstruēt un tehniski pilnveidot, jo samazinās 

uzdevuma apjoms; 

o rēķinu sagatavošana kļūst vieglāka. Problēmas aktualitāte samazinās, jo 

pilnvarotais personāls (kontrolieri) uzskaites iekārtu rādījumus  var 

vizuāli nolasīt jebkurā laikā (tie novietoti dzīvojamo māju ieejas sadales 

mezglos); 

o atvieglota komerciālo un tehnisko zaudējumu aprēķināšana tīklu 

kompāniju tīklos, kas savukārt padara savstarpējos norēķinus precīzākus. 

Jāatzīmē, ka būs nepieciešams organizēt arī „netīro” darbu t.i. līdzekļu 

iekasēšanu no sabiedriskajiem patērētājiem dzīvojamo māju ekspluatācijas sistēmu  

līmenī u.t.t. Šāda modeļa ieviešana atrodas reģionālās varas kompetencē un pirms 

plašas lietošanas ir lietderīgi veikt eksperimentus mazākās pilsētās un apdzīvotajos 

punktos. Tikai pēc tam, ľemot vērā un labojot pieļautās kļūdas var veikt reformu arī 

lielpilsētās.  

Runājot par privātmāju sektoru, lietderīgi lietot „ārējo” datu noľemšanu, t.i. 

skaitītājs atrodas ārpus privātmājas teritorijas (ja nenotiek  pilnīgi automātiska datu 

vākšana). 
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8.3. Uzskaites politika reģionālajā tirgū 

Komerciālās uzskaites rādītāji visos pircēju un pārdevēju piegādes punktos ir 

atkarīgi no izmantotā tarifa, tirgus sektora vai segmenta. 

Raţošanas sektorā: 

o elektroenerģija, kura nopirkta vai piegādāta norēķinu periodā (uz doto 

brīdi viens mēnesis) gadījumā, ja norēķini balstās uz viena tarifa vai divu 

tarifu bāzes; 

o elektriskā enerģija, kura iepirkta atbilstoši visām diennakts tarifikācijas 

zonām norēķinu periodā (uz doto brīdi viens mēnesis), ja norēķini veikti 

balstoties uz regulējamiem tarifiem, diferencētām diennakts laika zonām; 

o elektriskā enerģija, kura nopirkta vienas stundas laikā, ľemot vērā 

norēķinus brīvās konkurences tirgū. 

Sabiedriskajā sektorā: 

o elektriskā enerģija, kura nopirkta vai piegādāta norēķinu termiľa laikā 

(uz doto brīdi viens mēnesis), veicot norēķinus pēc vienota regulējama 

tarifa; 

o elektriskā enerģija, kura nopirkta vai piegādāta visās, agrāk noteiktajās, 

diennakts zonās norēķinu perioda laikā (uz doto brīdi viens mēnesis), ja 

norēķini veikti pēc regulējama tarifa, kurš atšķirīgs daţādām diennakts 

zonām. 

Katram komerciālās uzskaites rādītājam ir jāatbilst noteiktajai matemātiskajai 

vērtībai. Rādītāju nepieciešams mērīt un novērtēt, izmantojot daţādas tehnoloģijas. 

Šim rādītājam ir jāatbilst vienam vai daţiem informatīvajiem analogiem. Uzskaites 

rādītāja informatīvais analogs, kā jebkurš mērījumu rezultāts, raksturojas ar 

aprēķināšanas principu, kļūdu, matemātisko nozīmi un uzticības intervālu. 

Uzskaites bieţums var būt arī laiks, kurš atbilst aprēķinu periodam (tagad viens 

mēnesis), bet tikai tajā gadījumā, ja izmanto vienas likmes tarifu. Visos pārējos 

gadījumos šis rādītājs ir viena stunda. 

Informāciju par nopirktās - pārdotās elektroenerģijas savākšanas bieţumu nosaka 

norēķinu periods. Uz doto brīdi šis rādītājas ir viens mēnesis. Var prognozēt, ka arī 

turpmāk šis rādītājs neizmainīsies. 
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Informācijas vākšanas bieţuma rādītājs brīvās konkurences sektorā vēl nav 

noteikts un var pieļaut iespēju, ka šo rādītāju iekļaus līgumos vai arī šo rādītāju 

reglamentēs katrs reģionālais tirgus atsevišķi.  

Gadījumā, ja izveido sistēmas papildus maksas pakalpojumu tirgu, kura 

uzdevums būs regulēt sprieguma līmeľus un reaktīvo jaudu, tad komerciālo uzskaites 

rādītāju skaitā var nokļūt arī reaktīvā elektriskā enerģija, kura pieľemta un izsniegta 

katra aprites dalībnieka piegādes punktā, vai arī tīklu kompānijas darbības sfērā.  

Ja reģionālais tirgus paredzēs piegādātās elektroenerģijas kvalitātes apmaksu, tad 

uzskaites rādītāji būs arī elektroenerģijas kvalitātes rādītāji, kuri ietekmēs patērētāju 

maksājumu apjomus. 

Pastāv uzskaites rādītāji, kurus nevar pieskaitīt pie komerciālajiem rādītājiem - 

tie ir rādītāji, kuri nepieciešami valsts, valsts institūciju un korporatīvās statistiskās un 

analītiskās atskaites sastādīšanai. Valsts atskaites jēdziens iekļauj sevī arī atskaites, 

kuras jāiesniedz vietējiem varas orgāniem, ieskaitot vietējās pašvaldības orgānus. 

Šādus rādītājus izmanto reģionālās varas administrācijas orgāni tirgus 

koriģēšanai. Pie tiem var pieskaitīt kopējo elektroenerģijas daudzumu, kura piegādāta 

izmantojot reģionālos tīklus, visu patērētāju kopējo elektroenerģijas patēriľa apjomu 

noteiktajā laika posmā un apjomu, kuru patērē noteikts patērētāju veids (tirgus 

sektors). 

Ja komerciālās uzskaites sistēmu izmanto elektroenerģijas apgrozījuma 

dalībnieka patēriľa kontrolei, tad dalībnieks ir tiesisks pats noteikt viľam 

nepieciešamos faktorus. Operatīvās vadības subjekts nav tiesisks pieprasīt pārdevējam, 

pircējam vai tīklu kompānijai uzstādīt iekārtas šādu mērķu īstenošanai uz sava rēķina. 

Viľam nav arī tiesību pieprasīt, lai tirgus dalībnieki uzstādītu vai arī nomātu iekārtas, 

kuras nodarbotos ar viľu komerciālās uzskaites kopēšanu un tās nosūtīšanu 

administratoram. 

Kā var secināt, reģionālajām elektrotīklu kompānijām uzskaites rādītāji ir 

apgrozījuma apjoms no viena bilances piederības robeţpunkta līdz otram, bet pie 

rādītājiem, kuriem nav komerciālas nozīmes, var pieskaitīt zudumu apjomu (kopējo un 

atsevišķās tīklu daļās) un komerciālos zaudējumus, kuri aprēķināti izdalot no rādījuma 

kļūdu, kas rodas uzskaites sistēmu darbības rezultātā. 

Visus sadarbības jautājumus komerciālās informācijas apmaiľas jomā starp 

tirgus dalībniekiem risina uz līgumu pamata.             
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Reģionālajos tirgos komerciālās uzskaites sfēras subjekti ir šādi: 

o mērīšanas sistēmas īpašnieks – juridiska persona, kura ir visu vai daţu 

mērīšanas sistēmas komponentu īpašnieks balstoties uz īpašuma tiesībām 

vai arī uz nomas  tiesībām, vai arī uz citu likumdošanā paredzētu principu 

pamata; 

o mērījumu operators – juridiska persona, kura veic mērījumus komerciālās 

uzskaites mērķiem, nodarbojas ar mērījumu sistēmu (vai to komponentu)  

ekspluatāciju un tehnisko apkalpi; 

o komerciālās uzskaites operators – juridiska persona, kura izmanto 

komerciālo informāciju finansiālo norēķinu veikšanai par patērēto preci 

(enerģiju piegādājošās kompānijas, garantējošie piegādātāji), papildus 

sistēmas pakalpojumu sniegšanai par papildus samaksu (operatīvās 

dispečeru vadības subjekti) vai arī izmanto savākto informāciju citiem 

nolūkiem, kuri nav pretrunā ar reģionālā tirgus darbības principiem 

(tirdzniecības sistēmas reģionālā tirgus administrēšana, valsts vadība, 

patēriľa kontrole u.t.t.); 

o komerciālās informācijas patērētājs – juridiska persona, kura izmanto šo 

informāciju komerciāliem norēķiniem par piegādāto produkciju (enerģiju 

piegādājošās kompānijas, garantējošie piegādātāji) vai arī pakalpojumu 

sniegšanai par kuriem iekasē  papildus samaksu, vai arī citiem nolūkiem, 

kuri neatrodas pretrunā ar reģionālā tirgus funkcionēšanas noteikumiem. 

Gadījumā, ja reģionālais tirgus strādā bez komerciālās uzskaites operatora 

līdzdalības, saľemtās informācijas ticamību nosaka uz līgumu pamata, kuri ir noslēgti 

starp tirgus subjektiem un mērījumu operatoriem. 

Tīklu kompānija ir reģionālā tirgus integrējošais posms un katrs komerciālās 

uzskaites punkts, kurš atrodas viľas tīklos ir gan tīklu kompānijas, gan arī pircēja un 

pārdevēja interešu punkts. Lietderīgi, lai tīklu kompānija uzľemtos komerciālās 

uzskaites operatora funkcijas vai arī lai tiktu izveidots neatkarīgais komerciālās 

uzskaites operators.   

Mērīšanas sistēmas, kuras paredzētas komerciālās uzskaites veikšanai 

reģionālajos tirgos, veido balstoties uz šādiem bāzes principiem. 

Katrs reģionālā tirgus raţošanas sektora elektroenerģijas aprites dalībnieks un 

tīklu kompānijas apľemas uzstādīt mērījumu sistēmas, kuru mērķis ir veikt komerciālo 
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uzskaiti un nodrošināt datu apmaiľu ar citiem tirgus dalībniekiem saskaľā ar tirgus 

funkcionēšanas nolikumiem un savstarpējiem līgumiem. Rezultātā šiem dalībniekiem 

ir nepieciešams saviem spēkiem vai arī ar citu struktūru palīdzību uzstādīt mērījumu 

iekārtas, organizēt šo iekārtu darbību un tehnisko apkalpi, kā arī izveidot datu 

apmaiľas sistēmu vai arī piedalīties datu apmaiľas sistēmā, kuru jau ir izveidojis cits 

tirgus dalībnieks, un veikt informācijas piegādi uz informācijas uzkrāšanas centriem. 
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8.4. Tiesības un atbildība par mērījumu sistēmām 

Elektroenerģijas aprites dalībnieka mērījumu sistēma var piederēt: 

o aprites dalībniekam; 

o citam aprites dalībniekam šajā reģionālajā tīklā; 

o elektroenerģijas piegādes kompānijai; 

o garantējošajam piegādātājam; 

o elektrotīklu kompānijai; 

o subjektam, kurš pilda operatīvās vadības funkcijas; 

o komerciālās uzskaites operatoram; 

o trešajai personai, kura nav šī tirgus subjekts. 

Elektrotīklu kompānijas mērījumu iekārta var arī piederēt kādai no 

augstākminētajām juridiskajām personām. Klientu apkalpošanas mērījumu informatīvā 

sistēma, kuru izmanto elektroenerģiju piegādājošā kompānija vai garantējošais 

piegādātājs, var piederēt šīm juridiskajām personām, komerciālās uzskaites operatoram 

vai arī kādai trešais personai. 

Mērījumu sistēmu tehnisko apkopi un ekspluatāciju var veikt gan mērījumu 

sistēmas īpašnieks, gan arī mērījumu operators, komerciālās uzskaites operators vai arī 

kāda trešā persona, kura ir noslēgusi līgumu ar mērījumu sistēmas īpašnieku. 

Atbildību par komerciālās uzskaites datiem nes mērījumu operatori vai arī 

komerciālās uzskaites operatori. Pirkuma - pārdevuma līgumos (piegādes līgumos), 

kuri noslēgti raţošanas sektorā, ir atspoguļots  kurš un kādā veidā veic mērījumus un 

fiksē rezultātus, kurš ir atbildīgs par to, lai šādi rezultāti būtu pieejami un patiesi. 

Sabiedriskajā sektorā pārejas perioda laikā, kamēr saglabājas „pašapkalpošanās” 

princips, atbildība par mērījumu veikšanu un rezultātu patiesību paliek abonenta 

pārziľā, kurš šajā situācijā pilda mērījumu operatora funkcijas. 

Pircēju un pārdevēju piegādes zonas (piegādes punkti, kuros notiek preces 

atsavināšana kopums) reglamentē reģionālo tirgu darbības principi. Pašlaik nav 

noteikti reglamentētas preces atsavināšanas punkti ne vairumtirdzniecības tirgū, ne arī 

mazumtirdzniecības tirgū. Pēc savas būtības atsavināšana ir iespējama jebkurā tīkla 

punktā. Pārdevējs un pircējs apmaksā tīklu kompānijas pakalpojumus saskaľā ar 

reģionālā tirgus aprēķinu metodiku. 

Kopējā vairumtirdzniecības tirgū pieľemts, ka preces atsavināšana notiek 

darījuma subjektu bilances robeţā. Tādējādi, ja pārdevējs un pircējs darbojas daţādos 
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tīklos un starp viľu tīkliem atrodas cita operatora tīkli, tad pārdevēja atsavināšanas 

punktā atsavinātais elektroenerģijas apjoms būs lielāks nekā enerģijas apjoms, kuru 

saľems pircējs.  Tādējādi rodas grūtības cenu veidošanas jomā brīvās konkurences 

tirgus ietvaros. 

Mazumtirdzniecības tirgū arī pieľemts, ka preces atsavināšana notiek tīklu 

robeţpunktā un visus norēķinus veic ľemot vērā skaitītājus, kuri atrodas šajos 

robeţpunktos. 

Ārzemēs elektroenerģijas atsavināšana arī notiek pircēja un pārdevēja tīklu 

robeţpunktos.  

Jāľem vērā, ka: 

o ilggadējā prakse paredz elektroenerģijas atsavināšanu tieši šajos punktos; 

o pircējs un pārdevējs vienmēr ir ieinteresēti, lai mērīšanas iekārtas būtu 

viegli pieejamas, kas ļauj kontrolēt norēķinu atbilstību līgumā 

paredzētajam; 

o norēķini tīklu robeţpunktos visprecīzāk atspoguļo īpašuma tiesību maiľu. 

To var formulēt ar šādu principu: „Elektroenerģijas, kuru piegādā pārdevējs vai 

pārdevēji, īpašuma tiesības pāriet no pārdevēja pircējam elektrotīklu robeţpunktos 

(bilances piederības robeţpunktos)”. 

Komerciālais uzskaites rādītājs katram Pircējam un Pārdevējam ir saldo – 

elektroenerģijas plūsma līdz visiem pārejas punktiem, kuri atrodas pirms īpašuma 

atsavināšanas robeţas. 

Ľemot vērā to, ka saldo sastāv no elektroenerģijas plūsmas caur visiem piegādes 

punktiem, informācija par elektroenerģijas plūsmu katrā piegādes punktu arī ir 

komerciālās uzskaites elements un uz viľu attiecas visi reglamentējošie noteikumi.  
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8.5. Komerciālās uzskaites rādītāju matemātiskās vērtības 

aprēķināšana 

Rūpnieciskā sektora patērētājiem un visiem pārdevējiem, reģionālā tirgus 

dalībniekiem, galvenais uzskaites rādītājs ir tiešo mērījumu rezultāti, kuri veikti 

izmantojot mērījumu sistēmas un atbilst eksistējošajiem normatīvajiem dokumentiem, 

kā arī atrodas pēc iespējas tuvāk piegādes punktam. 

Kā papildus komerciālās uzskaites rādītājus var atzīmēt: 

o elektriskās enerģijas tiešo mērījumu rezultāti, kuri veikti izmantojot 

mērījumu sistēmas, kas dublē citas mērījumu sistēmas vai arī atrodas citā 

attālumā no piegādes punkta; 

o netiešo mērījumu rezultāti, kuri veikti izmantojot mērījumu sistēmas, kas 

atrodas citos tīkla elementos attiecībā pret piegādes vietu (punktu); 

o integrēto mērījumu rezultāti, kuri veikti izmantojot operatīvos 

informatīvās vadības kompleksa elementus un kuru uzdevums ir datu 

iegūšana operatīvās vadības uzskaites sastādīšanai. 

Papildus iekārtas izmanto, lai pārliecinātos, ka pamatsistēma strādā droši, kā arī 

šīs sistēmas ir gatavas aizvietot pamatsistēmu gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ 

iekārta nevarēs pildīt savas funkcijas.  Šādu iekārtu izmantošanas iespējas ir 

jāatspoguļo noslēgtajos līgumos.  Vēlams, lai tādu iekārtu izmantošana būtu 

reglamentēta normatīvajos norādījumos. 

Sabiedriskajiem patērētājiem tie būs tiešo mērījumu rezultāti, kuri veikti 

izmantojot normatīvajos aktos paredzētās mērījumu sistēmas. 

Iespējams izmantot arī elektroenerģijas patēriľa statistiskos datus, t.i. veikt 

uzskaiti bez speciālo iekārtu izmantošanas. Šādi dati var kalpot patērētājam par 

papildus mērījumu sistēmu, kura spējīga aizvietot pamatsistēmu. 
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8.6. Komerciālās informācijas plūsma 

Ľemot vērā to, ka reģionālajā tirgū paredzēts veikt centralizētus norēķinus starp 

subjektiem (pēc analoģijas ar vairumtirdzniecības tirgu), komerciālās informācijas 

plūsmai ir savas atšķirīgas īpašības, kuras  atkarīgas no tirgus komerciālās uzskaites 

dalībnieku subjektīvā sastāva. 

Prasības, kuras izvirza mērīšanas sistēmu kvalitātei un to atsevišķu sastāvdaļu 

kvalitātei, pilnībā sakrīt ar prasībām analoģiskām iekārtām vairumtirdzniecības tirgū. 

Par primāro mērījumu sistēmu un telekomunikāciju tīklu attīstībā jāuzskata 

pāreju uz ciparu tehnoloģijām. Tirgus subjektiem pakāpeniski (paralēli mērījumu 

sistēmu modernizācijai vai nomaiľai) jāatsakās no elektroenerģijas induktīvajiem 

skaitītājiem un no novecojušiem elektroniskajiem skaitītājiem. Jānodrošina ciparu 

sistēmas datu apmaiľu starp skaitītājiem un augstāka līmeľa kontroleriem. 

Jācenšas maksimāli automatizēt mērījumu kompleksus un sasniegt pilnu 

mērījumu, datu savākšanas, apstrādes un komerciālās informācijas nosūtīšanas procesa 

automatizāciju.   

Komerciālās uzskaites sfēras attīstības svarīgākajam momentam jābūt jaunu 

tehnoloģiju ieviešanai, kuras palīdzēs pilnīgi automatizēt informācijas vākšanas 

procesu (PLC, radiokanāli, GSM u.t.t.). 

 

8.6.1. Raţošanas sektors 

Raţošanas sektorā ar informācijas apmaiľu nodarbojas mērījumu operatori, 

piemēram: 

o pircējs un elektroenerģijas pārdevējs, kurš noslēdzis līgumu ar šo pircēju, 

vai arī pircējs un garantējošā kompānija; 

o pircējs un elektroenerģijas raţotājs, kurš ir reģionālā tirgus subjekts 

gadījumā, ja viľu starpā noslēgts tiešais līgums; 

o pircējs un tīklu kompānija – reģionālā tirgus subjekts saskaľā ar līgumu 

par pievienošanu tīklam; 

o raţotājs, kurš ir elektroenerģijas tirgus dalībnieks, un tīklu kompānija, 

kura arī ir reģionālā tīkla subjekts, darbojas atbilstoši līguma par 

pieslēgumu nolikumiem. 

Gadījumā, ja mērījumus veic mērījumu operators, viľš nodod datus reģionālā 

tirgus dalībniekam, ar kuru viľš ir noslēdzis atbilstošu līgumu. 



 89 

Turpmākā informācijas apmaiľa notiek starp reģionālā tirgus subjektiem un 

balstās uz savstarpēji noslēgtajiem līgumiem. Ja reģionā strādā komerciālās uzskaites 

operators, tad tirgus subjekti, kuri izmanto viľa pakalpojums, saľem informāciju par 

veiktajiem mērījumiem tieši no šī operatora. Tirgus subjekts noslēdz ar operatoru 

līgumu un operatora pienākums ir savlaicīgi apgādāt subjektu ar šo informāciju. 

Gadījumā, ja mērījumus veic mērījumu operators, tad noslēdz trīspusēju līgumu, kurš 

arī reglamentē pušu atbildību un pienākumus. 

 

8.6.2. Sabiedriskais sektors 

Komerciālās informācijas plūsmu regulē divpusējas attiecības: abonents – 

elektroenerģijas piegādātājs, abonents – garantējošais piegādātājs. 

Līdz brīdim, kamēr saglabāsies „pašapkalpošanās” sistēma, operators un 

garantētais piegādātājs saľem informāciju apmaksāto rēķinu veidā un veic šīs 

informācijas turpmāko piegādi citiem patērētājiem. 

Veicot informācijas vākšanu no elektroenerģijas piegādātāja vai arī mērījumu 

operatora, vai komerciālās uzskaites operatora uzskaites datiem, var izveidot 

informācijas plūsmas ķēdi, kura atspoguļo secību, kādā šo informāciju virza. Šī ķēde 

izskatās šādi: „abonents – komerciālo uzskaitījumu operators – elektroenerģiju 

piegādājoša kompānija”.   

Nepieciešams izvēlēties plānu kā automatizēt savstarpējos norēķinus arī šajā 

tirgus sektorā. 
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9.  Ārvalstu pieredze vienota tīkla izveidei 

 “Enel” plāni neaprobeţojas tikai ar automātiskās elektroenerģijas uzskaites 

sistēmu uzstādīšanu. Kompānija, izmantojot šo bāzi, plāno ieviest attālās pieejas 

abonentu tīkla vadību, izmantojot to, ka Itālijā pašlaik notiek elektroenerģijas tirgus 

liberalizācija, kas beigsies 2005. gadā. Pēc [7] datiem 2002. gadā brīvajā tirgū 

patērētāji iepirkuši apmēram 9 gigavatstundas. 

Šādos apstākļos “Enel” cenšas atbildēt uz jautājumiem: 

o vai automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas ir neizbēgams tirgus 

liberalizācijas atribūts vai arī līdzeklis, ar kura palīdzību var samazināt 

izdevumus? 

o vai pieejamās tehnoloģijas ir spējīgas nodrošināt lētu datu vākšanu? 

Bija nepieciešams daudz laika, nepieciešams veikt vairākus pētījumus un 

mēģinājumus, lai saľemtu atbildes uz šiem jautājumiem,. “Enel” nodarbojas ar attālās 

pieejas datu vākšanas projektu jau kopš 90-to gadu sākuma (ne tikai ar automātiskās 

elektroenerģijas uzskaites sistēmu iekārtām). Ľemot vērā to, ka attālās datu vākšanas 

iekārtas ir izdevīgas rūpniecības uzľēmumiem, kuri patērē daudz elektroenerģijas, un 

to, ka šo faktu nevajadzēja pārbaudīt, pētījumu mērķis bija noskaidrot - vai šādas 

iekārtas būs efektīvas arī plašam patērētāju lokam. 

Izmēģinājumi, ko veica novērojot 70 000 sistēmu darbību (40 000 Romā), deva 

iespēju noskaidrot, ka attālās skaitītāju datu vākšanas tehnoloģiju var lietot arī šajā 

jomā, izmantojot Eiropas zemsprieguma tīklus frekvenču diapazonā, kuru nosaka 

Eiropas standarts CENELEC EN 50065 (PLC sakari). Eksperimenta gaitā noskaidrots, 

ka izmantot šajos nolūkos hibrīdu tehnoloģijas - indukcijas tipa skaitītājs un 

elektroniskais dekoders - nav izdevīgi. Šajā virzienā pētījumus pārtrauca. 

1988-jā gadā “Enel” veica savu izdevumu analīzi noskaidrojot, cik līdzekļus viľi 

tērē pasākumiem uzskaites jomā. Pēc tam salīdzināja rezultātus ar situāciju ASV, kurai 

bija lielāka pieredze. Secināts, ka attālās skaitītāju datu vākšanas sistēmas ieviešana ir 

pilnībā pamatota un tās ieviešana plaša patēriľa tirgū ir lietderīga. Izstrādāts biznesa 

plāns, kurš iekļāva sevī vairākus scenārijus un deva iespēju secināt, ka daţu gadu laikā 

varēs nomainīt visus indukcijas skaitītājus ar  jauniem elektroniskajiem skaitītājiem.  

Lai veiktu šādu pasākumu un saglabātu saprātīgus skaitītāju atpelnīšanas 

termiľus, kompānija “Enel” nolēma strādāt ar skaitītāju raţotājiem uz kontraktu 

pamata,  t.i. tikai uz kontrakta pamata raţotājs var piegādāt miljoniem skaitītāju. 
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Uzskaites sistēmas galvenie elementi ir šādi: 

o sakaru izmaksas (tarifi, tīkls, iekārtas); 

o DLC un PLC tehnoloģijas; 

o telekomunikāciju tīkls GSM, PSTN (komutējamais telefona līniju kanāls), 

satelīti; 

o ārējie programmatūras avoti. 

“Enel” kompānijas uzskaites sistēma balstās uz šādām apakšsistēmām: 

o interfeiss un elektroinstalācijas iekārtas (piemēram, strāvas un sprieguma 

transformatori); 

o skaitītājs un aksesuāri; 

o telekomunikāciju sistēma; 

o centrālā uzskaites datu vākšanas sistēma (15 minūšu slodzes grafiki); 

o centrālā uzskaites datu vadības sistēma (izmantota enerģijas bilances 

nodrošināšanai, tarifikācijai un rēķinu sagatavošanai). 

Elektroenerģijas sadales un abonentu tīkla attālinātas vadības sistēma dod iespēju 

enerģētiskajām kompānijām kardināli izmainīt attiecības ar abonentiem un veikt pārēju 

no tradicionālās vadības, kuras īstenošana bija atkarīga no cilvēka subjektīvā faktora, 

uz elastīgu un perspektīvu elektroniskās vadības sistēmu, kura balstās uz principa 

“viens pret vienu”. 

Šāda sistēma dod iespēju izveidot komunikāciju kanālus ārpus telpas/telpā, kas ir 

ļoti svarīgs faktors sekmīgai pakalpojumu sniegšanai  tirgū.  

Sistēmas  pamatmērķi ir šādi: 

o attālā abonentu pieslēgšana/atslēgšana; 

o krāpšanās gadījumu konstatācija/ pasargāšanās no nesankcionēta pieslēguma; 

o abonenta informēšana; 

o elektroenerģijas pieprasījuma vadība; 

o zemsprieguma tīklu vadība; 

o katra abonenta apkalpošanas kvalitātes kontrole; 

o pakalpojumu ar pievienoto vērtību  pieejamība iekšējai lietošanai. 

 

Šāda tehnoloģijas maiľa (no elektromehāniskās uz elektronisko) veicina ātru 

pamatnostāju izmaiľu. Skatīt 10.1.tabulā! 
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10.1.tabula 

Funkcionālās izmaiņas darbībā 

No Uz 

Atsevišķiem skaitītājiem Sistēmu 

Tehniskās apkalpošanas Programmatūras nodrošinājumu 

Raţošanas Komplektāciju 

Izstrādājumiem, kuri tiek izgatavoti pēc 

pasūtījuma 
Tipveida izstrādājumiem 

Neelastīga ārējā interfeisa Elastīgu iekšējo interfeisu 

Īsas vērtības ķēdītes Pakalpojumiem ar pievienotu vērtību 

 

Integrēts skaitītājs veic uzskaites, kontakta vadības un informācijas sūtīšanas 

funkcijas. Telekomunikāciju sistēma, izmantojot kopējo telekomunikāciju tīklu (GSM, 

kontrolējamais telefona kanāls, satelīts u.c.), sazinās ar zemsprieguma koncentratoru, 

kurš atrodas katrā vidējā sprieguma apakšstacijā (viens koncentrators – viens 

transformators). Zemsprieguma koncentrators ir spējīgs veikt sakarus abos virzienos: 

centrālās attālās vadības sistēmas virzienā (izmantojot kopējo telekomunikāciju tīklu) 

un elektronisko skaitītāju virzienā (sakarus veic pa zemsprieguma tīklu, pusdupleksa 

reţīmā, ātrums 2400 B/s). Itāļu kompānijai “Enel”, kuras darbība jau apskatīta 

iepriekš, ir savs DLC sakaru protokols. Protokolu TCP/IP izmanto, ja notiek sakari 

starp koncentratoru un skaitītāju automātisko vadības sistēmu. Katram abonentam veic 

piegādāto pakalpojumu kvalitātes kontroli (pārtraukumu skaits un to ilgums) un attālu 

elektroenerģijas patēriľa vadību, iespējami vairāki tarifu plāni. Attāla iespēja veikt 

ķēdes pārtraucēja atslēgšanu, kurš iemontēts skaitītāja korpusā (piemēram, kontrakta 

laušanas gadījumā), atļauj konstatēt un novērst krāpšanas gadījumus. Datus abonentam 

nosūta reālā laika reţīmā, lai uzturētu darba kārtībā slodzes vadības algoritmus un 

vairāku tarifu sistēmu. Attālās pieejas sistēma ir saistīta ar centrālās sistēmas galveno 
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datoru, kas dod iespēju veikt pakalpojumu rēķinu sastādīšanu un izmantot 

automātiskās vadības funkcijas (atslēgt, pieslēgt, veikt izmaiľas kontraktā u.t.t.). 

Sakari starp galveno datoru un lokālo vadības darba staciju, kura atrodas 

decentralizētajos objektos, dod spēju nodrošināt ātru datu pārsūtīšanu atbilstoši 

lietošanas vajadzībām. Izmantojot attālās pieejas priekšrocības var saľemt datus, 

izveidot elastīgu grafiku. Šīs sistēmas darbība nav atkarīga no iespējas piekļūt 

skaitītājam, bez tam nolasot iepriekšējos rādītājus sistēma neveic atkārtotu rēķinu 

ģenerēšanu. Veicot attālās pieejas vadību ir iespēja automātiski atslēgt abonentus, kā 

arī sankcionēt atkārtotu ķēdes pārtraucēja manuālu pieslēgšanu un attālu kontrakta 

parametru mērīšanu. Pastāv iespēja ieviest vairāku tarifu plānu, kuru var modulēt katru 

nedēļu, sezonu, mēnesi, un slodzes vadību var veikt pats abonents.   

Jebkurai šāda līmeľa sistēmai ir spēja noteikt nesankcionētu pieslēgšanos un 

mēģinājumus piekļūt skaitītāja uzskaites sistēmām. Sistēma veic apkalpošanas 

parametru reģistrāciju, spēj nosūtīt abonentam ziľojumus par patērētās elektroenerģijas 

daudzumu, tehniski - komerciālā rakstura ziľojumus, kā arī informāciju, kura 

paredzēta slodzes vadīšanai reālā laika reţīmā. 

Attālas vadības sistēmu perspektīvas: 

o datu saľemšana reālā laika reţīmā;  

o ekspluatācijās īpašību elastība; 

o pāreja no tekošā stāvokļa, kad sistēmas centrā ir energoresursu piegādes 

kompānija, uz sistēmu, kad abonents ieľem centrālo vietu sistēmā; 

o sakaru vadības uzlabošana ar pasūtītājiem (Interneta atbalsts); 

o elektroenerģijas pieprasījuma vadība; 

o elastīga tarifu politika (kontrakts ar katru abonentu). 

Itālijas kompānijas “Enel” attālās elektroenerģijas sadales un abonentu tīkla 

vadības sistēmai ir jābūt interesantai arī Latvijas elektroenerģijas piegādātājiem. 

Vajadzētu minēt daţus piemērus, kas raksturo Itālijas kompānijas pieredzi: 

o Latvijā un Itālijā notiek elektroenerģijas tirgus liberalizācija; 

o Latvijas elektroenerģijas piegādātājiem jāizlemj, kādas iekārtas nomainīs 

eksistējošos skaitītājus. Ja izvēlas elektroniskos, tad kādus? 

Pēc subsīdiju likvidēšanas un sabiedrisko abonentu īpatsvara pieauguma 

elektroenerģijas piegādes bilancēs būs likvidēta esošā  „pašapkalpošanās” sistēma un 
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būs jāmeklē alternatīva, kuras mērķis ir organizēt attālas vadības sistēmu un elastīgus 

tarifu plānus. 

Itālijas sistēma pārsteidz ar labi pārdomātu stratēģiju un tās racionālumu, kā arī 

spēju veiksmīgi risināt uzdevumu kompleksu. 

 



 95 

Secinājumi 

Automātiskās elektroenerģijas skaitītāju datu nolasīšanas sistēmas pēdējo 10 

gadu laikā ļoti attīstījušās tieši tehnoloģiskā ziľā. Pasaulē tiecas pielietot jaunus sakaru 

nodrošinātājus lielā attālumā. Tehnoloģijas ir izstrādātas, vairākas no tām starptautiski 

standartizētas vai ir šajā procesā. Jāatzīmē, ka standartizācijas process pasaules līmenī 

ļoti atbalstāms un vajadzīgs, bet tas notiek ļoti lēnām. Viens no iemesliem - 

nepieciešamība apkopot visu dalībnieku viedokļus, pieredzi un ieteikumus. 

Apsveicami ir tas, ka, ja pirms 20-30 gadiem jauno tehnoloģiju ieviešana nozīmēja 

izmaksu sadārdzināšanos, tad pašlaik pateicoties raţošanas procesu automatizācijai 

novērojams pilnīgi pretējs process - jaunās tehnoloģijas ievieš gan lai uzlabotu 

sistēmas darbības parametrus, gan arī reizē  samazinātu pašizmaksu. Visiem zināms, 

ka jaunu tehnoloģiju izstrāde prasa laiku, līdzekļus, zināšanas un veiksmi. Var uzskatīt, 

ka Latvijā moderno tehnoloģiju izmantošana automātiskajās elektroenerģijas uzskaites 

sistēmās ir izstrādes procesa beigu posmā. Izstrādātas automātiskās elektroenerģijas 

uzskaites sistēmas, balstītas uz GSM sakariem ar daţādiem paveidiem un versijām. 

Sistēmas vairāku firmu izpildījumā jau darbojas praksē. Lai sistēmas tālāk ieviestu 

praksē lielākos apjomos - valsts mērogā centralizētas datu savākšanas un apstrādes 

līmenī - nepieciešams gatavās sistēmas pārbaudīt (testēt) un censties atrast nepilnības 

gan programmnodrošinājumā, gan iekārtās. Tas jau prasa vairākas reizes lielāku laiku 

nekā pati tehnoloģiju ieviešana. Šo otro etapu  nosacīti var saukt par „dīkstāvi”. Šī 

etapa uzdevums ir izskaust automātiskās sistēmas kļūdu rašanos, pirmajā mirklī 

neizskaidrojamu datorprogrammu darbības apstāšanos (“uzkāršanos”) un sakaru 

atteikumu ar skaitītājiem. Prakse rāda, ka nepilnības, kuras parādās vēlāk, novērst ir 

laikietilpīgi un, ja sākta raţošana lielākos apmēros, tad tas finansiāli un stratēģiski ir 

ļoti dārgi un bieţi veido neatgriezenisku procesu. Tādēļ var teikt, ka Latvijā pašlaik ir 

darbojošās sistēmas, balstītas uz modernām tehnoloģijām, bet tām nepieciešams 

stabilizēt darbības drošumu. Konsultējoties ar vairākiem speciālistiem, ikdienā 

strādājošiem ar šīm sistēmām, vērojams vēl diezgan liels problēmu un atteikumu 

skaits. Nevarētu teikt, ka šīs sistēmas nav normāli funkcionēt spējīgas. Datu vākšana 

un pārraudzība notiek, bet ar nelielām kļūmēm. Nepieciešama sistēmu darbības 

stabilitātes uzlabošana, lai varētu tās ieviest lielākā mērogā. Tātad tas ir tikai laika 

jautājums, jo nav ne tehnoloģisku, ne cita veida šķēršļu pozitīvam rezultātam. Apskatot 
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sīkāk Latvijā visreālāk izmantojamās datu pārraides tehnoloģijas, var izdarīt vairākus 

secinājumus, kas plašāk apskatīti 6.1.3., 6.2.3., 6.3.4. punktos:  

1) Viena no fiksēto līniju izteikti vājajām vietām ir atlikušo centrāļu un gaisa 

vadu līniju modernizēšana un pārveidošana par ciparu tīklu. Atlikušās centrāles bieţi 

atrodas nomaļākos nostūros un ir mazāk spējīgas atpelnīt rekonstrukcijās ieguldīto 

kapitālu. Analogās līnijas ir ļoti jūtīgas pret atmosfēras iedarbību un līdz ar to bieţi 

notiek sakaru atteikumi. Otra fiksēto līniju problēma, kas diezgan bīstama no 

finansiālā viedokļa, ir modemu “uzkāršanās”. Tas nenotiek bieţi un nav pat atkarīgs no 

modema modeļa un raţotāja - ir bijuši gadījumi pat ar prestiţu raţotāju produktiem. 

“Uzkāršanās” izpauţas tādā veidā, ka pēc sakaru pārtraukšanas un sesijas beigšanas 

savienojums ir it kā pārtraukts, bet modemā savienojums ar centrāli paliek un to 

uzskaitīta kā pilnībā izmantotu sarunai. Pamanīt, ka modems “uzkāries” un notiek 

“saruna” var tikai pie nākošā mēģinājuma iezvanīties. Ja pie vadības pults atrodas 

operators, kas nav apguvis datora uzbūvi pilnībā, viľš noteikti var nesaprast, kāda 

kļūme notikusi. Tiek izsaukts datoru apkalpojošais personāls un, ja tas notiek tikai 

nākamajā vai aiznākamajā dienā, tad saľemot ikmēneša rēķinu par telekomunikāciju 

pakalpojumiem noteikti būs nepatīkams pārsteigums. Trešais šīs jau novecojušās 

sakaru sistēmas mīnuss ir nespēja būt mobilai un universālai. Izmaksas arī ir ļoti 

augstas – darbā modelētajā situācijā 29 skaitītāju aptauja izmaksā  

Ls 231.58 mēnesī. Papildus uzstādot mobilo līniju izmaksas samazinās līdz  

Ls 151.58, taču tās vienalga nav konkurētspējīgas ar modernajām tehnoloģijām. 

2) GSM sistēmas iezvanpieeja balstīta uz minētās fiksēto sakaru iezvanpieejas  ar 

atšķirību, ka sakarus nodrošina mobilo telekomunikāciju operators. Sistēma ir mobila, 

viegli pārvietojama un sakaru izmaksas pat nedaudz zemākas nekā fiksētā tīklā. GSM 

iezvanpieejas ikmēneša izmaksas darbā modelētajā situācijā sastāda  Ls 111.88. 

3) Pilnīgs jaunums pasaulē un arī Latvijā ir uz GSM sistēmas balstīta GPRS datu 

pārraides tehnoloģija. Analizējot izpētes rezultātus var redzēt, ka sakaru izmaksas ir 

pat četras reizes zemākas par iepriekšminētajām divām sakaru sistēmām. 

Funkcionēšanas spēja nav mainījusies negatīvā ziľā. GPRS tehnoloģijas īpatnība un 

liels pluss ir maksa par sakariem - to aprēķināta nevis pēc izmantotā laika, bet gan pēc 

datu apjoma. Tātad ir iespējams būt ilgā tiešā sasaistē ar pārraugāmajiem skaitītājiem 

energosistēmā kaut vai otrā pasaules malā un nemaksāt par patērēto laiku, bet gan par 

saľemto un nosūtīto datu apjomu. Svarīgi, ka datu apjoma tarifikācija nemainās 
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atkarībā no tā, no kura punkta uz kurieni datus sūta. Darbā modelētajā situācijā 29 

skaitītāju aptaujai pa 5 sakaru līnijām GPRS tehnoloģija samazina tekošās izmaksas 

līdz Ls 23.60. Vēl lielāka izmaksu starpība parādītos situācijā, ja skaitītājus pārraudzītu 

bez pārtraukuma - ik pa 5 sekundēm. Sakarā ar to, ka datu apjoms nav pārāk liels, 

izmaksas nebūs lielas. 

Pašlaik GPRS pakalpojums ir pieejams tikai „Latvijas Mobilā Telefona” 

klientiem un drīzākajā laikā izmaiľas netiek plānotas. Lai gan situācija pēc kāda laika 

var mainīties, jo jau izsniegtas jaunas licences mobilo telekomunikāciju pakalpojumu 

sniegšanai. Par situāciju nevajadzētu raizēties arī tādēļ, ka paplašinoties “Latvijas 

Mobilā Telefona” mobilo sakaru tīklam tas pārklāj jau 96,53 % Latvijas teritorijas. 

Tādējādi, nodrošinot sakarus 96,35 % valsts iedzīvotāju, šis sakaru veids ieinteresējis 

automātisko elektroenerģijas uzskaites sistēmu raţotājus. Negatīvais aspekts ir Latvijas 

Mobilā Telefona, kā monopola stāvokļa izmantotāja un vienīgā GPRS pakalpojuma 

sniedzēja Latvijā, nevēlēšanās ātras pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā un cenu 

samazināšanā. Jāpiezīmē, ka praksē kvalitāte ir visai apmierinoša, kaut konkurences 

pašlaik nav vispār. Konkurences apstākļos uzľēmums būtu spiests meklēt jaunas 

iespējas datu pārraides ātruma palielināšanā un pakalpojuma cenas samazināšanā.  

Apsverot GPRS tehnoloģijas plusus un mīnusus, viennozīmīgi var teikt, ka šī ir 

nākotnes tehnoloģija automātiskajām elektroenerģijas uzskaites sistēmām un noteikti  

jāatbalsta tās tālāka izpēte un attīstība. 
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Pielikums 

 

 

”ELGAMA SISTEMOS” datu vākšanas un pārraudzības 

programmas “Enersis” darbības apraksts 
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1. ELGAMA SISTEMOS LIETOŠANA AR “STRĀVAS 
CILPU” 

 

1.1. Sistēmas programmas Ener _ Sisxxxx instalēšana 

 

Elektroenerģijas uzskaites sistēmas “ELGAMA SISTEMOS” aparatūras datu 

instalēšana notiek vienlaicīgi ar skaitītāju datu instalēšanu vai pēc to uzstādīšanas. 

Aparatūras mezglu skaits, to tipi un uzstādīšanas vieta atkarīga no: 

 izmantoto skaitītāju skaita,  

 shēmas,  

 konfigurācijas,  

 savienojošās līnijas garuma. 

Lai sāktu darbu nepieciešams, lai datorā būtu uzinstalētas šādas programmas: 
  

MS - DOS 

 

 WINDOWS 95 (WINDOWS 3.1X) 

 

WINWORD 7.X ( WINWORD 6.X ) 

 

Ener _ Sisxxxx - datu apkopošanas programma, izmantojot 

modemu telefona tīklu 
 

Šai programmai obligāti jābūt uzinstalētai ODBC programmas pilnai versijai. 

Visas standartprogrammas instalē ievērojot izstrādātāja ieteikumus. 

Ja visas standartprogrammas  ir datorā, tad “ELGAMA SISTEMOS”  programmas 

disketi ievieto datora diskiekārtā, MS-DOS loga komandu rindā atrod instalācijas 

failus Ener_Sisxxx un KEFAxxx  un ieraksta tos. 

Ievada Ener_Sisxxxx.ini. sistēmā ieslēgto skaitītāju rūpnīcas numurus. Šo 

darbu veic “ELGAMA SISTEMOS” pilnvarota persona. 

 

1.2. Programmas nodrošinājums 

 

Sistēmas programma Ener_Sisxxxx nodrošina iespēju: 

 Izvēlēties interesējošos abonentus vai veidot skaitītāju grupas, lai iegūtu 

summāros rezultātus. 

 Apskatīt, saglabāt datora cietajā diskā atsevišķu failu veidā datu bāzi un 

izdrukāt mēneša (pašreizējā un 15 iepriekšējo), diennakts (pašreizējās un 5 

iepriekšējo) elektroenerģijas patēriľu, tīklā nodoto aktīvo un reaktīvo enerģiju.  

 

1.2.1. Izvēlne <Konfigurācija> 

 Caurskatīt diennakts (pašreizējās un 35 iepriekšējo) vidējo slodzi integrējamajā  

periodā, zīmēt slodzes grafiku un izdrukāt. 
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 Caurskatīt un ik sekundi ierakstīt datora cietajā diskā slodzes, spriegumu un 

strāvu katrā fāzē, cos  un frekvenci izvēlētajam skaitītājam. 

 Caurskatīt datora cietajā diskā uzkrātos datus. 

 

1.3. Galvenā loga “ELGAMA SISTEMOS” izvēlnes 

 

Visas loga opcijas darbosies izmantojot modemu vai tiešo “strāvas cilpu”,    

kuru vada kontroleris CLMPC 1.X. 

Ir iespējama datu apkopošanas vadīšana no tālākiem skaitītājiem. 

 

Šim nolūkam WINDOWS logā atrast piktogrammu             Ener_Sisxxx un divas  

 

reizes noklikšķināt “peles” kreiso taustiľu. Ievadot programmas paroli atveras logs: 

 

 
 

2.1. att.    “ELGAMA SISTEMOS” programmas galvenais logs 

 
 

 

Izvēlne <Konfiguracija> piedāvā astoľas 

apakšizvēlnes. Ar tām lietotājs var brīvi apieties un 

pēc saviem ieskatiem tās izmantot , ja atļauj lietotāja 

dators vai skaitītājā ieprogrammētie dati . 

 

 

 

 

 

 
2.2. att.   Izvēlnes <Konfiguracija> logs 
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Kā pirmā apakšizvēlne ir <Sakaru 

kanals> , ar šo iespēju datorā var uzstādīt 

modemu uz kāda brīva porta, lai 

nevajadzētu atslēgt kādu no ierīcēm, kas 

atrodas uz porta kuru nosaka programmas 

vajadzības. (Parasti izvēlas COM2 portu, jo 

šis ports paredzēts modema pieslēgšanai pie 

datora). 

 

 
2.3. att.   Apakšizvēlnes < Sakaru kanals > logs  

 

 

 

 

  

Otrā apakšizvēlne ir <Sakaru atrums>, 

ar to brīvi var izvēlēties sakaru apmaiľas 

ātrumu starp modemu, skaitītājiem un datoru. 

Ātrumu izvēlas pēc modema ātruma iespējām, 

to iestādot datora apakšizvēlnē <Sakaru 

atrums> . Skaitītājs spēj apmainīties ar datiem 

jebkurā no dotajiem ātrumiem, bet ieteicamais 

apmaiľas ātrums ir 9600 bps. Pie lielākiem 

ātrumiem ir iespēja iegūt nekorektus vai 

nepilnīgus datus. 
 

2.4. att.   Apakšizvēlnes < Sakaru atrums > logs 
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Šajā apakšizvēlnē <Abonents> ir dota 

izvēle strādāt ar visiem abonentiem, iegūstot datus 

no tiem, vai atsevišķi ar izvēlētiem abonentiem 

(skat.2.14.att.). Izvēloties <Visi>, var likt datoram 

automātiski nolasīt visus abonentus un iegūt 

nepieciešamo informāciju. 

Šo izvēli ir mērķtiecīgi lietot informācijas 

iegūšanai automātiskajā reţīmā (skat. 

paskaidrojumus 2.7.1. un 2.7.2.att.). Strādājot ar 

<Izvele>, var izvēlēties vienu vai vairākus 

abonentu un iegūt informāciju par tiem. 
2.5. att.   Apakšizvēlnes < Abonents > logs  

 

 

 

Ar apakšizvēlni <Modems> izvēlas, vai tiks 

izmantoti sakari ar modemu, vai tiešās “strāvas 

cilpu”. Ja skaitītāji atrodas tālu un tiek izmantota 

telefonlīnija, tad nolasīti tiek ar modema 

starpniecību, uzliekot opciju <Ja>. Ja skaitītāji 

neatrodas tālu no datora (līdz 5 km) un tiek 

izmantota “strāvas cilpa”, tad dati tiek iegūti tiešās 

“strāvas cilpas” metodē - izvēloties <No>. 

Informācija iegūta no kontrolera ķēdē 

slēgtiem 1...5 skaitītājiem. Slēguma piemērus skat. 

1.1.att. un 1.2. nodaļā. 

 
2.6. att.   Apakšizvēlnes < Modems > logs 

    

 

 

Šajā apakšizvēlnē izvēlamies laiku, kad dators 

automātiski sāks nolasīt skaitītāju datus.  

Veicot automātisko nolasīšanu obligāti jāievēro visas zemāk 

minētās prasības: 

1) jābūt ieslēgtam datoram; 

2) jābūt aktivizētai programmai; 

3) jābūt ieslēgtam modemam; 

4) jābūt uzstādītām visām opcijām 

nolasīšanai ar modemu. 

 
2.7.1. att.    Apakšizvēlne < Auto zvanišanas laiks >  
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Apstiprinot apakšizvēlni <Auto zvanišanas 

laiks> atveras logs “Datu savakšanas laiks”, apakšējā 

stūrī iestāda laiku, kurā datoram nolasīt visus 

abonentus, vai kādu grupu, kura iestādīta parametros. 

Automātiskā nolasīšana notiks ar nosacījumu, ja 

dators netiek izslēgts, bet pārejot uz citu programmu 

logiem, programmas   Ener_ Sisxxxx logs tiks minimalizēts 

, bet ne aizvērts. 

 

 
2.7.2. att.    Apakšizvēlnes < Auto zvanišanas laiks > aktīvais logs “Datu savakšanas laiks” 
 

 

  Ar šo apakšizvēlni <Sakaru ilgums> iestata sakaru 

laiku, kādā dators mēģinās sazvanīt abonentu un atkārtos, ja 

abonents aizľemts vai nav sakaru. 

 

 

 

 

 

 
2.8.1. att.    Apakšizvēlne < Sakaru ilgums >  

 

 

   Apstiprinot opciju <Sakaru ilgums> atveras 

logs “Sakaru seansa laiks”, kurā var iestatīt sakaru 

seansa garumu no 10 līdz 255 sek., ierakstot to loga 

apakšējā daļā un apstiprinot to uzspieţot ar peles 

kreiso taustiľu uz pogas “OK”. 

 

 

 

 

 
2.8.2. att.    Apakšizvēlnes < Sakaru ilgums > aktīvais logs “Sakaru seansa laiks” 
 

 

Nākamā apakšizvēlne <Parole>. 

Ieejot programmā jāvada paroli. Ar šo apakšizvēlni 

var izmainīt programmas paroli uz jebkādu citu veida paroli. 

Parole attiecas tikai uz pašu Ener_Sisxxx programmas 

pieejamību. 

 

 

 

 

 
2.9.1. att.    Apakšizvēlne < Parole > 
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Apstiprinot apakšizvēlni <Parole> atveras 

logs “Jauna parole”. Abos logos jāievada identisks 

teksts, pēc tā ievadīšanas katrā logā jānospieţ 

ENTER. Ja teksti ailēs sakrīt, tad nospieţot OK, 

programmai ir jauna pieejas parole. 

 

 
2.9.2. att.    Apakšizvēlnes < Parole > aktīvais logs “Jauna parole” 
 

 

Pēdējā apakšizvēlne ir <Drukāt>, ar kuras palīdzību 

var iestatīt fontus un to izmērus, lai varētu izdrukāt iegūto 

informāciju no abonentu skaitītājiem pēc saviem ieskatiem 

un nepieciešamības. 

 

 

 

 

 
2.10.1. att.    Apakšizvēlne < Drukāt > 

 

 

Apstiprinot apakšizvēlni <Drukāt> atveras logs 

“Printer font setup”. Varam izvēlēties fontus ar kādiem 

strādāt, kā arī fontu izmērus. Lai visa drukājamā 

lappuse ievietotos vienā papīra loksnes lappusē, 

jāizvēlas fonta izmērs 8…10. Pēc izvēles jānospieţ OK, 

izvēle ir saglabāta visiem sekojošiem darbiem. Loga 

vidusdaļā parādās izvēlētais fonts un tā lielums, bet 

apakšā piemērs, kā tie fonti izskatās. Lai izietu no loga 

jānospieţ poga Close. 

 

 

 

 

 
2.10.2. att.    Apakšizvēlnes < Drukāt > aktīvais logs “Printer font setup” 
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1.3.2. Izvēlne < Modems > 

 

 

 Izvēlne <Modems> atļauj konfigurēt vadīto modemu, 

ievadīt zvana signālu skaitu, pēc kuriem atsaucas abonents, 

datu apmaiľas ātrumu un kļūdu labošanas protokolu. 

Konfigurēšanas secība: 

pieslēdz modemu datora portam un ieslēdz tā barošanu; 

norāda porta numuru izvēlnē <Konfigurācija>; 

modemu sarakstā izvēlas izmantojamo modemu; 

      to apstiprinot, ja viss pieslēgts un izvēlēts pareizi, tad 

atveras logs “Modems”. 

 
2.11.1. att.  Izvēlne < Modems >  
 

 

 Šajā logā var mainīt divus ciparus. Viens 

no tiem norāda datu apmaiľas ātrumu, 

izmantojot telefona sakaru kanālus 

ATQ1&D3&KOLOS0=5 (iespējamās vērtības 

1…7, iesaka izvēlēties 5). Otrs norāda zvana 

signālu skaitu, pēc kura abonents atsaucas 

(+MS=2 – divi zvani. Iespējams izvēlēties 

1…255). Pēc cipara izvēles nospieţ “Ok”. Ja 

ievadīšana pabeigta sekmīgi, atskan skaľas 

signāls un monitorā parādās paziľojums, ka 

konfigurācija pabeigta. Ja tā nav sekmīga, tad 

jāatkārto. 

 
2.11. 2. att.     Logs “Modems”  

 

1.3.3. Izvēlne < Pārskatīt > 

 

Šī izvēlne darbojas “strāvas cilpas” pieslēgumā, kad netiek izmantoti modema 

sakari. Izvēlne atļauj iziet uz spriegumu, strāvu, aktīvo un reaktīvo slodţu, cos , 

frekvenču pašreizējo vērtību vai integrējamā perioda vidējo slodţu grafiku caurskati, 

kas detalizētāk aprakstīta 2.6.5.1. nodaļā.  

 

 

1.3.4. Izvēlne < Beigt > un < Par sistēmu ... > 

 
Ar izvēlni < Beigt> var iziet no “ELGAMA SISTEMOS” programmas. 

Izvēlnē < Par sistēmu > dota sistēmas versija un tās veidotāji (skat. Pielikumu 1). 
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1.4. Sistēmas nolasīšana 

 

 

Sistēmas informāciju iespējams iegūt divos veidos : 

 auto – programma caur modemu un telefonlīniju vai “strāvas cilpu” 

automātiski iegūst nepieciešamo informāciju no elektroniskajiem skaitītājiem 

(2.4.2. nodaļa); 

 tieši – informācija tiek iegūta un apskatīta no konkrētiem abonentiem un to 

skaitītājiem (2.4.3. nodaļa). 

 

1.4.1. “ELGAMA SISTEMOS” galvenais logs 

 

Galvenais logs satur vairākus apakšlogus, kas ļauj viegli izvēlēties 

nepieciešamo informāciju un strādāt ar to. Tas viss ir aprakstīts nākošajās 

apakšnodaļās. 

 

Lai sāktu abonentu 

atsevišķu nolasīšanu, pie 

izvēlnes <Konfigurācija>, 

apakšizvēlnē <Abonents> 

jāizvēlas <Izvele>.     

 

 

 

Pēc apstiprināšanas 

galvenajā logā izvēlas 

abonentu, kuru grib nolasīt. Ar 

peles kreiso taustiľu uzspieţot 

uz attiecīgā abonenta, zilā 

krāsā iekrāsojas visa rinda. 

Tas nozīmē, ka ir izvēlēts 

attiecīgais abonents ar 

noteiktu skaitītāju skaitu, kas 

atrodas pie  

abonenta, kā arī tie ir ievadīti   datora datu bāzē.  
2.12. att.    Galvenais logs “ELGAMA SISTEMOS” 

 

 

1.4.1.1. Apakšlogs “Abonentu tabula” 

 

 

Galvenā loga “ELGAMA SISTEMOS” apakšlogā “Abonentu tabula” ir piecas 

kolonnas: 

 <No.> - abonenta numurs pēc kārtas; 

 <Adrese> - abonenta adrese, nosaukums; 
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 <Lasit> - izvēle, vai lasīt noteikto abonentu; 

 <Telefons> - abonenta telefona numurs; 

 <Skaitītāju serijas numurs> - visi skaitītāju numuri, kas ir uz doto abonentu. 

Uzklikšķinot divas reizes ar peles kreiso taustiľu uz 

abonenta ailes, atveras logs “Nakosajs abonents”. Tur 

uzrādās vecā abonenta kārtas numurs un brīdinājums, ka 

nosaukums nevar būt garāks par 35 simboliem. Pašā 

apakšā parādās vecā abonenta nosaukums, kuru var 

nomainīt. Kad nosaukums ir ievadīts ailē, tad, lai 

apstiprinātu, ir jānospieţ poga “OK”, bet lai atsauktu – 

“Cancel”. 

 
2.13.1. att.    Logs “Nakosajs abonents” 

 

 

Ja abonenta nosaukums nav ievadījies, vai arī parādās 

kāda cita kļūda, tad parādās logs “Kluda”.  

 

 

 

 
2.13.2. att.   Logs “Kluda”  

 

 

Ja nepieciešams kādu abonentu vai grupu atsevišķi iezīmēt nenolasīšanai, tad 

kolonnā “Lasit” pret attiecīgo abonentu ar peles kreiso taustiľu divas reizes 

jāieklikšķina. Tad “Ja” vietā parādās “No” – tas nozīmē, ka abonents netiks nolasīts, ja 

tiks veikta automātiskā nolasīšana. 

 

  
 

 

 

 

 

2.14. att.    Apakšlogs “Abonentu tabula”, kolonna “Lasit” 

 

 

 Lai nomainītu abonenta telefona numuru, 

uz kuru zvana datu iegūšanas laikā, nepieciešams 

divreiz uzklikšķināt ar peles kreiso taustiľu uz 

abonenta telefona numuru kolonnā “Telefons”. 

Tad parādās logs “Telefona numurs”, kur loga 

apakšējā  ailē jāieraksta jaunais abonenta telefona 

numurs. Kad ir ierakstīts numurs, tad to 

apstiprina ar pogu “Ok”. Ja nepieciešams atsaukt 

iesākto operāciju, tad jānospieţ poga “Cancel”. 

 

 
 2.15. 1. att.     Logs “Telefona numurs” 
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Ja ievadījies nepareizs telefona numurs jeb tas ir 

kļūdains, tad parādās logs “Kluda!”. Lai sāktu telefona 

ievadīšanu no jauna jānospieţ poga “Ok”, lai atsauktu 

operāciju – “Cancel”. 

 

 
2.15.2. att.   Logs “Kluda!”  

 

 

Sarakstā “Visi 

skaitītāji” attēlojas visu 

abonentu visi reģistrētie 

skaitītāju numuri. Ja šajā 

sarakstā ir interesējošā 

skaitītāja numurs, tad, 

divas reizes noklikšķinot 

“peles” taustiľu uz šo 

numuru, var to pārnest 

sarakstā “Abonentu 

skaitītāji”.  

Sarakstā 

“Abonentu skaitītāji” 

attēlojas izvēlētā abonenta 

numurs. Divas reizes 

noklikšķinot “peles” 

taustiľu uz izvēlētā 

numura, šajā laukā ir 

iespējams pārbaudīt vai koriģēt reģistrētos datus. 
 

2.16. att.   Logs “Abonentu Nr.2 jaunu skaititaju registracija” 
 

Rediģēt lauciņu “Parole” ir aizliegts, jo paroli var mainīt tikai ar 

“ELGAMA SISTEMOS” pārstāvja atļauju. 

Pēc jauna skaitītāja instalēšanas, lauciľā “Sērijas numurs” jāievada 6 ciparu 

skaitītāja numurs, ja numuram ir piecas zīmes, sākumā jāievada “0”, un jānospieţ 

“Enter”. Šajā lauciľā var ievadīt tikai ciparus. 

Lauciľā “Lietotajs” ievada lietotāja nosaukumu, kurš, caurskatot skaitītāja 

datus, attēlojas blakus skaitītāja rūpnīcas numuram. 

Lauciľā “Transformācijas koeficients” ievada spriegummaiľu un strāvmaiľu 

transformācijas koeficientus. 

Lauciľš “Skaititāja aptauja” atļauj ieslēgt vai izslēgt skaitītāju no aptaujājamo 

skaita, ja tas nav vajadzīgs. 

Lauciľš “Skaititaja tips” – jāievada LZMF vai LZKM/LZQM. 
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Pēc visu datu ievadīšanas jānospieţ  . Ja atskan skaľas signāls, tas 

nozīmē, ka skaitītājs ar šādu numuru abonentu sarakstā jau iereģistrēts. Ja datus tomēr 

ir  

 

nepieciešams atjaunot, jānospieţ  poga  . Ja skaľas signāla nav, jaunais 

skaitītājs ir reģistrēts. 

Lai izietu no šī loga jānospieţ poga . 

Visas izmaiľas apakšlogā “Abonentu tabula “ tiek saglabātas nospieţot                      

pogu galvenajā logā “ELGAMA SISTEMOS”.  

 

1.4.1.2. Apakšlogs “Parametru izvele” 

 

 

Apakšlogs “Parametru izvele” sastāv no 

piecām iespējām: 

 Jauda; 

 Bojājumi; 

 Periods; 

 Enerģija; 

 Datu bāze (*.dbf). 
 

2.17. att.   Loga “ELGAMA SISTEMOS” apakšlogs “Parametru izvele” 

 

Jauda P60 min. (P30, P15) – atzīmētais vadības elements atļauj pieľemt vidējās 

jaudas maksimālo vērtību norādītajā periodā (jābūt ieslēgtam Enerģija, xx min. 

periods(0-35)). 

Bojājumi – opcija paredzēta datu bāzes veidošanai par elektrotīkla atslēgumiem un 

skaitītāju bojājumiem. Apskatāmajā versijā programmas opcija nav aktīva. 

Periods – norāda, cik iepriekšējo mēnešu vai dienu datus pieľems. Maksimālais skaits 

ir 15 mēneši vai 35 dienas. Tas ir iespējams visiem abonentiem un datu tipiem. 

Atsevišķu datu maksimālais skaits nepārsniedz skaitītāja atmiľā saglabāto datu skaitu. 

Enerģija -  opcija, kas norāda datus, kurus saľem no skaitītāja: 

xx min. periods (0-35); 

Diennakts (0-5); 

Mēneša (0-15); 

Summārā (0). 

Datus izvēlas atsevišķi pēc vajadzības, pret atbilstošo izvēli ieliekot krustiľu un opcijā 

“Periods” ieliekot periodu. Norādītos datus, kuri glabājas direktorijā 

“C:\ENER_SIS\REPORT\TXT” katram datu tipam atbilstošā failā, saľem no visiem 

abonentiem un konvertē teksta formāta rindās. Datu apkopošanas formātu uzdod 

konfigurācijas failā “C:\Windows\ener_sis.ini.”. 

Datu bāze (*.dbf) – visi dati tiek saglabāti  *.dbf   formātā, kas dod iespēju tos datus 

apstrādāt ar citām programmām. Neizvēloties šo formātu var būt problēmas, jo fails, 

kurā dators saglabā informāciju, nolasot bez   *.dbf   formāta, ir nesaprotams lielākajai 

daļai no visām programmām, kas ir pieejamas. Tādēļ labāk izvēlēties   *.dbf    formātu. 

 

Kad visi parametri iestādīti var veikt informācijas aptauju nospieţot pogu 

. 
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1.4.1.3. Apakšlogs “Sakāru process” 

 

 

(Sākotnēji apakšlogs “Sakāru 

process” ir redzams 2.12.att.). Apakšlogā  

parādās skaitītāja numurs, parametra numurs 

un apstiprinājums “1-OK”, ka dati ir 

veiksmīgi iegūti. Vēl parādās sakaru laiks 

(sarkaniem cipariem), datums un laiks, kad 

tiek iegūti dati (gaiši zaļā krāsā), kā arī 

iestādītais auto sakaru laiks (zaļā krāsā). 
2.18.1. att.      Apakšlogs “Sakāru process” 

  

Šajā apakšlogā var redzēt 

“CONNECT 4800 *****OK*”, tas nozīmē, 

ka sistēma apmainās ar 4800bps lielu ātrumu. 

Ja nevar iegūt datus, tad  apakšlogā “Sakāru 

process” parādās skaitītāja numurs, parametra 

numurs un “0-Kluda, atkārtojam...”.      

 
 

 

2.18.2. att.    Apakšlogs “Sakāru process” – kļūda  
 

1.4.2. Automātiskās nolasīšanas process 

 

 

 Iestatot visus vajadzīgos parametrus 

(skat. 2.4.1.2. nodaļu ), var sākt automātisko 

nolasīšanu, 

 

 nospieţot tikai pogu . Dati tiek 

savākti un automātiski ierakstīti programmas 

datu bāzē (skat. 4..... nodaļu).  
 

 

2.19. att.   Loga “ELGAMA SISTEMOS” apakšlogs “Parametru izvele” 
 

Nolasīšanas laikā un pēc nolasīšanas programma paliek logā “ELGAMA 

SISTEMOS”.  

 Ja tiek veikta automātiskā datu nolasīšana noteiktā laikā (skat. 2.3.1. nodaļu un 

2.7.1., 2.7.2. att.), programma automātiski veic iepriekš aprakstīto darbību dotajā laikā.  
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1.4.3. Tiešais nolasīšanas process 

 

 

 

Lai sāktu nolasīšanu nepieciešams nospiest pogu  ,    kas uzsāk abonenta  

 

sakaru procesu. Kad tas ir sācies, jānospieţ poga    , tad mēs nomainām 

to  

 

uz otru iespēju, kas parādās ar uzrakstu “Tiesi”       . Ar to tiek apzīmēts, 

ka  

 

nolasīšana notiek tieši . Jebkurā laikā nospieţot  pogu  sakaru procesu 

var 

 

apstādināt un sākt jebkuru citu abonentu nolasīšanu no jauna, kā arī veikt  

 

jebkādas citas opcijas ar šo programmu. 

 

 Poga  nozīmē drukāšanu. 

 

Sākot nolasīšanu galvenā loga apakšlogā <Sakāru process> parādās abonenta 

numurs, kurš savieno datora modemu ar abonenta modemu, un apstiprinājumu, ka tas 

ir ieslēgts un gatavs informācijas 

pārvadei. Apakšloga kreisajā stūrī 

redzams iestatītais sakaru laiks, kā arī 

sarkaniem cipariem uzrādītais tekošo 

sakaru process. Labajā stūrī redzams 

tekošais datums un laiks, kā arī 

uzstādītais auto sakaru laiks, kad datoram 

automātiski jānolasa abonentu skaitītāji. 

 

 
2.20. att.     Apakšlogs “Sakāru process” - abonenta telefons  
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1.4.4. Logs “Indikators” 

 

Ja viss ir darba kārtībā, tad parādās jauns logs “Indikators”: 

 

2.21. att.     Logs “Indikators” 
 

Darbošanās laiks šajā logā ir ierobeţots. Ja netiek veiktas nekādas darbības, tad 

aptuveni pēc 3 min. tiek pārtraukti sakari. Tas paredzēts, lai neaizľemtu sakaru līniju, 

ja tā netiek izmantota (tas attiecas uz tiešo nolasīšanu, kā arī nolasot ar modemu).  

Logs “Indikators” komandlīnijā satur jaunas izvēlnes: 

<Iziet> - ar kuras palīdzību iziet no  datu nolasīšanas loga “Indikators”; 

<Skaititaja tips> - izvēlas skaitītāja tipu; 

<PQUIF> ar kuras palīdzību nosaka problēmas uzskaitē un skaitītāja 

momentānās vērtības.  

Šis logs arī aktivizējas, ja tiek izmantots “strāvas cilpas” pievienojums un tiek 

veiktas darbības, kas aprakstītas 2.3.3. un 2.4.1. nodaļās. 

 

Izvēloties <Skaititaja tips> no komandlīnijas, ir jāzina kāda tipa 

skaitītāji atrodas izvēlētajam abonentam. Šī programma nepieļauj tādu 

iespēju, kā nolasīt informāciju no daţāda tipa skaitītājiem. Ja abonentam 

ir daţādi  skaitītāji, tad tie ir jānolasa katrs atsevišķi. 
 

2.22. att.     Izvēlne < Skaititaja tips>. 

 

Logā “Indikators” ir iekļauti trīs apakšlogi un tabulveidīgs  iegūto rezultātu 

pārskats un iespējas ar to darboties.  
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1.4.4.1. Loga “Indikators” apakšlogs “Parametru izvele” 
 

 

Apakšlogs “Parametru izvele” ļauj 

izvēlēties četras iespējas nolasīt: 

<Diennakts Pxx>; 

<Diennakts enerģija>; 

<Mēneša enerģija>; 

<Summārā enerģija>.  

Opcija <Aptaujas cikls> atjauno 

informāciju ik minūti kādam no 

izvēlētajiem parametriem, izľemot 

<Diennakts Pxx>.  
 

2.23. att.      Loga “Indikators” apakšlogs “Parametru izvele” 
 

 

 

Piemēram, izvēloties <Diennakts 

Pxx> (opcija <Aptaujas cikls> nav aktīvs) 

dators piedāvā izvēli, kuras dienas 

pusstundu slodzi grib nolasīt. Atrodot 

vajadzīgo datumu un iezīmējot to, var sākt  

nolasīšanu uzspieţot   . 

 

 
2.24. att.     Apakšlogs “Parametru izvele” - <Diennakts Pxx> 
 

Nolasīšanu drīkst sākt, kad ir izvēlēts skaitītāja tips un veikta parametru izvēle! 

 

 

1.4.4.2. Loga “Indikators” apakšlogs “Prognoze” 

 

 

Apakšlogā 

<Prognoze> attēlots 

izvēlētā abonenta 

nosaukums un to  skaitītāja 

numuri  iekavās. Apakšloga 

kreisā pusē  atrodas grafiks, 

ar kura palīdzību var 

noteikt momentānās jaudas 

vērtības izvēlētajam 

abonentam.  

 

 
2.25. att.     Loga “Indikators” apakšlogs  “Prognoze” 
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Ja izvēlēta “1min. aptauja”,  

 

 

 

un nospieţ pogu 

iegūst attēlu, kurā redzamas 

momentānās jaudas grafiks 

un vērtības atbilstošam 

abonenta skaitītājam. Tā 

paša loga apakšā redzama 

summārā jauda visiem abonenta skaitītājiem. 

 
2.26. att.    Apakšlogs “Prognoze” – momentānās jaudas grafiks 

 

Neieliekot krustiľu pie izvēles “Tekošais periods”, parādās cita izvēle – 

“Iepriekšējais periods”. Šajā gadījumā programma veic slodzes prognozes aprēķinu, 

ľemot vērā iepriekšējā perioda slodzi, un parāda to momentānās jaudas grafikā. 

 

 

LZQM skaitītāja tipam var nolasīt aktīvo un reaktīvo 

enerģiju, bet LZMF -  tikai aktīvo enerģiju. 

 

  
2.27. att.     Apakšlogs “Prognoze” –  enerģijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.28. att.    Apakšlogs 

“Prognoze” –  grafiks 

 

Izvēloties  

 

“Grafiks      P+(kW)” var iegūt daudz lielāku grafiku, ja nepieciešams informāciju 

izdrukāt vai labāk to saskatīt. 
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Abos grafiskajos attēlos var redzēt, kā mainās momentānā jauda atkarībā no 

laika. Jaudas vērtības tiek atjaunotas 1 minūtes intervālā.  

Noklikšķinot uz grafika, iegūst attēlu daţādos mērogos. Maksimālā skala ir 

5700 kW. 

 Programma dod iespēju 

abonentiem kontrolēt  maksimālo 

jaudu pusstundu slodzēs. Ja 

iekrāsojas sarkanā krāsā, tad 

pārsniegta atļautā jauda. To iestāda 

Ener_sis.ini failā, kas atrodas 

programmu failos (skat. 4.1.5. 

nodaļu). 

 

 

 

 
2.29. att.    Apakšlogs “Prognoze” –  grafiks par pārsniegto jaudu 

 

Šādā veidā tiek parādītas grafiku maksimālās vērtības *.ini failā. 

Nomainot vērtību uz mazāku vai lielāku, programmas apakšlogā 

“Prognoze” mainās vērtības uz grafika skalas. 

 

 

1.4.4.3. Loga “Indikators” apakšlogi “Enerģija” un “Radijums” 

 

 

Ja esam izvēlējušies šo iespēju, tad summārā uzskaitītā enerģija tiek 

pierakstīta parastā skaitļu formā( piem. 278.64E+3 = 278640.0) 
  

2.30.  att.      Logs “Indikators” apakšlogs “Radijums” 

 

 

Tā kā skaitītājs var nolasīt tikai vienu no enerģijas veidiem, tad katrs 

enerģijas veids tiek nolasīts atsevišķi to izvēloties. 

(Daţādi enerģijas veidi nav iespējami LZMF skaitītājam.) 

Vērtības tiek uzrādītas blakus apakšlogā, virs kura norādīts izvēlētais 

enerģijas veids. 

 
 

2.31. att.    Logs “Indikators” apakšlogs “Enerģija” 
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1.4.4.4. Loga “Indikators” apakšlogs “Enerģijas veidi” 
 

 

 

 

 

 
2.32. att.    Logs “Indikators” apakšlogs “Enerģijas veidi” 

Šajā logā parādās informācija par iegūtiem datiem no abonenta skaitītājiem.      

Apakšlogs “Enerģijas veidi” satur visus lietotājam esošos skaitītājus. Ja 

izvēlētajam skaitītāja tipam (skat. 2.22. att.) neatbilst skaitītāju tipi pie lietotāja, 

apakšlogā “Enerģijas veidi” atbilstošā skatītāja priekšā parādās “ – “ zīmes. 

 

Ja nepieciešams kādam no skaitītājiem neiegūt informāciju, tad 

to var atzīmēt skaitītāju logā, uz attiecīgā skaitītāja uzklikšķinot ar 

peles kreiso taustiľu. Pirms skaitītāja parādās “-“ zīme, tas nozīmē, ka 

no  skaitītāja netiks iegūta nekāda informācija    

 
2.33. att.    Logs “Indikators” apakšlogs “Enerģijas veidi” – skaitītāju logs 

 

1.4.5. Logs “Parametru grupa : P, Q, U, I, F” 

 

Pēdējā no izvēlnēm ir <PQUIF>, ko atverot parādās logs “Parametru grupa: P, 

Q, U, I, F”,kas satur divus apakšlogus  “PQUIF” un “Bojajumi”. 

 

1.4.5.1. Loga “Parametru grupa : P, Q, U, I, F” apakšlogs “PQUIF” 

  

 

 

 Izvēlne         < 

PQUIF> uzrāda 

informāciju tikai 

LZQM tipa 

skaitītājiem! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.34. att.     Apakšlogs “Parametru grupa : P, Q, U, I, F” 
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Apakšlogs “PQUIF” domāts aktīvās un reaktīvās jaudas, sprieguma, strāvas un 

frekvences momentāno vērtību noteikšanai izvēlētajam abonenta skaitītājam. Tabulā 

“Parametru grupa” tiek uzrādītas momentānās jaudas un cos  vērtības katrā fāzē 

atsevišķi, kā arī summārās vērtības un cos  vidējā vērtība . Nākošajā tabulā tiek 

nepārtraukti atjaunotas momentānās strāvas un sprieguma vērtības katrā fāzē atsevišķi. 

Papildus apakšlogā ir dota tīkla frekvence informācijas apkopošanas brīdī. 

  Lai ierakstītu momentānās vērtības cietajā diskā, jānospieţ taustiľš 

ar  

 

disketes attēlu un pēc tam poga . Veidojas fails, kura nosaukums ir 

skaitītāja rūpnīcas numurs, bet paplašinājums – “.mom”. Šī faila datus var turpmāk 

analizēt “Microsoft Office” programmās. Dati tiek saglabāti ar 2 sekunţu intervālu. 

Konkrētāk skatīties 4.1.1. nodaļu. 

 

Šajā logā ir informācija par datumu un laiku, kad tiek 

nolasīti šie dati. 

 

Šis logs satur informāciju par laiku, no kura tiek 

uzsākta “.mom” faila datu saglabāšana. 

 

Šajā logā informācija ir par sakaru procesu. 

 

 
 2.35. att.    Apakšlogs “Parametru grupa : P, Q, U, I, F” – informācija 

 

Lauciľā “Sakāru process:” sekmīgas datu saľemšanas gadījumā teksts beidzas 

ar “OK” un sakaru laikā uzrāda skaitītāja numuru. Kļūdainas datu nolasīšanas 

gadījumā  

 

parādās “Error!”, ja nepieciešams, tad jāatkārto nospieţot pogu 

. Ja  “Error!” atkārtojas, tad iespējams ir pārtraukti sakari, vai arī izvēlēts neatbilstošs 

skaitītājs, piem. LZMF, jo programma nesniedz informāciju par momentānajām 

vērtībām šiem skaitītāju tipiem. Brīdinājums seko ar skaľas signālu.  

 

 Šī programma attēlo jaudas vektoriālā veidā. Ja 

nepieciešams, tad var izvēlēties katras fāzes 

jaudu vektoriālu attēlojumu atsevišķi. 

Automātiski tiek noteiktas   un cos   vērtības. 

 

 

 

 
2.36. att.    Apakšlogs “Parametru grupa : P, Q, U, I, F” –  jaudu vektoriālais attēlojums 
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Lai varētu sākt aptauju un noteikt visas momentānās vērtības, pie “Skaitītājas” 

nepieciešams izvēlēties attiecīgo abonenta skaitītāju, kuru grib noteikt. Kad 

izvēlas skaitītāju pie “Grupa :” parādās abonenta nosaukums un skaitītājs.   

 

 

 

 

 

 
2.37. att.     Apakšlogs “Parametru grupa : P, Q, U, I, F” –  skaitītāju 

izvēle 
Nospieţot pogu sākas nolasīšanas periods, kad parādās 

apakšlogā visas abonenta momentānās vērtības. 

Ja visa vajadzīgā informācija ir apskatīta un savākta – vairs nav nepieciešams 

atrasties  

apakšlogā  “Parametru grupa : P, Q, U, I, F”, tad nospieţot pogu 

var pārtraukt sakaru procesu ar skaitītāju, ja vēlas var pāriet uz 

nākamo apakšlogu “Bojajumi” vai iziet no loga “Parametru grupa: P, Q, U, I, F” – 

izvēlne <Iziet>. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.38. att.  Apakšlogs “Parametru grupa : P, Q, U, I, F” – dati LZQM 

 

Kad ir veikta aptauja, uz datora parādās šāds attēls, kur visas momentānās 

vērtības ir pārskatāmi uzrādītas. 
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Izvēloties “Internal f.tr.”, iegūst spriegummaiľu un strāvmaiľu transformācijas 

koeficientus. Grafiskajā attēlā ir pārskatāmi attēlotas aktīvās un reaktīvās 

jaudas izvēlētai fāzei vai summārā jauda dotajam skaitītājam (dots jaudu 

vektordiagrammā). 

 

1.4.5.2. Loga “Parametru grupa : P, Q, U, I, F” apakšlogs “Bojajumi” 

Lai noteiktu sprieguma vai fāzu pārtraukumus abonenta elektroenerģijas 

piegādē, ir nepieciešama grupa “Bojajumi”, kas uzrāda bojājumus un pārtraukumus 

fāzēs. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       2.39. att.  Apakšlogs “Bojajumi”  

 

Skaitītāju grupā izvēlamies abonentu un skaitītāja numuru, kuram nepieciešams 

iegūt minēto informāciju. 

Lai dati tiktu atjaunoti no pēdējās lasīšanas reizes, nepieciešams tos atjaunot – 

nospieţot  

 

pogu   . Kad dati ir atjaunoti, divos logos parādās informācija. 

 

Šajā logā redzams sprieguma 

pārtraukums uz skaitītāju (skaitītājs 

atslēgts no sprieguma). Tabulā tiek 

uzrādīts laiks, no kura spriegums ir 

pazudis, un kad tas ir atjaunots. Skaitītājs 

visus pārtraukumus patur atmiľā. Ja nebūs 

bijuši pārtraukumi no iepriekšējās 

nolasīšanas reizes, tad skaitītājs uzrādīs 

vecos datus (maksimālais ierakstu 

daudzums – 10). 
2.40. att.     Apakšlogs “Bojajumi” – sprieguma neesamība 



 121 

Šajā apakšlogā fiksētie laiki norāda, ka : 

pazuduši visu fāţu spriegumi; 

nav nulles vada pievienojuma. 

Šajā logā redzama informācija 

par fāzu neesamību. Ja tiek veikta aptauja 

un nav konstatētas problēmas, tad 

skaitītājs apstiprina visu fāzu esamību, 

bet ja konstatētas problēmas, tad 

skaitītājs uzrāda esošās fāzes. Skaitītājs 

uzrādīs datus, ja arī būs tikai viena fāze, 

tā kā barojas no jebkuras fāzes. 
2.41. att.    Apakšlogs “Bojajumi” – fāzu neesamība 

 

1.4.6. Parametru nolasīšana 

 

Kad ir nodibināti sakari ar 

abonentu, tad atsevišķi apakšlogā 

“Parametru izvele” izvēlas vajadzīgo 

parametru un nospieţ pogu  

 

 

Izvēle iespējama tikai vienam no 

piedāvātajiem parametriem. Sīkāk skat. 

2.4.4.1. nodaļu. 
2.42. att.    Parametru nolasīšana 

 

1.4.6.1. Diennakts pusstundu slodzes 

 

Izvēloties 

“Diennakts Pxx” un datumu, 

kuru nepieciešams apskatīt, 

var sākt aptauju. 

Pēc aptaujas 

beigšanās parādās šāds logs 

“Diennakts grafiks”. Ja 

abonentam ir pieslēgti 

vairāki skaitītāji, tad, 

uzklikšķinot uz rindas pretī 

izvēlētajam skaitītājam, var 

iegūt pusstundu slodzes 

grafiku katram atsevišķi. 

 
 

 

 

2.43.  att.    Logs “Diennakts grafiks” 
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Histogrammā redzama abonenta jauda atkarībā no laika. Un apakšējā loga daļā 

redzama patēriľa analīze pusstundu intervālā visās tarifu zonās, kuras ir atbilstoši 

iekrāsotas. 

  Lai būtu pārskatāmāk, ir iespējams izvēlēties daţādas 

grafiku formas. 

 

 
2.44. att.   Logs “Diennakts grafiks” – grafiku formas 
 

Iespējams arī mainīt intervālu pēc saviem ieskatiem (maina 

grafika laika skalu). 

 

 
2.45. att.   Logs “Diennakts grafiks” – grafiku laika skala 
 

Lai varētu izdrukāt iegūto informāciju, jāizmanto šīs pogas. 

Ir divas iespējas izdrukāt – atsevišķi grafiku un atsevišķi tabulu ar 

patēriľu analīzi. Jāľem vērā, ka izvēloties tabulas izdruku, jārēķinās 

ar ievērojamu papīra patēriľu. 

 
2.46. att.   Logs “Diennakts grafiks” – drukāšana 

 

1.4.6.2. Enerģijas 

 

 

Lai nolasītu kādu no 

pārējiem parametriem, atbilstoši 

jāizvēlas 

parametrs un 

jāiestata laiks par noteiktu periodu. 

Tad uzspieţot pogu apakšējā daļā 

logam parādās patēriľa analīze par 

mēnesi, atkarībā no izvēlētā 

parametra. Tabulā parādās mēneša 

patēriľš pa tarifu zonām un 

summārais patēriľš katram 

skaitītājam. ”+++++” rindā tiek 

summēti visi abonenta skaitītāji 

atbilstoši tarifu zonām un kopējam 

patēriľam. 
2.47. att.    Logs “Indikators” – mēneša enerģija 

 

Iespējams mainīt rādījumu pieraksta formu pēc paša vēlēšanās, izmantojot 

parastu pierakstu vai ar pakāpes formu (skat. 2.4.4.3. nodaļu). 

Dati par “Diennakts enerģiju” un “Summāro enerģiju” tiek savākti tādā pašā 

veidā. 

Jebkurā momentā var pārtraukt iesākto sakaru procesu, 
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nospieţot pogu  , kā arī izdrukāt visu iegūto informāciju ar pogu .  

Beidzot darbu -  izvēlne <Iziet>. 

2. ELGAMA SISTEMOS PROGRAMMU DATU BĀZES 
 

Jebkurai programmai ir sava datu bāze, kurā tiek uzglabāti vajadzīgie datu faili. 

Elgama Sistemos  programmai datu bāze tiek izveidota, kad instalē to uz datora. 

Saturošā informācija, kas atrodas datu bāzes direktorijās, tiek veidota pakāpeniski 

pievienojot skaitītāju iegūtos datus. Iegūtie dati automātiski tiek pievienoti jau 

esošajiem datu bāzes failiem. Visas datu bāzes direktorijas atrodas uz datora cietā 

diska programmu failu direktorijās (standarta instalēšanā, jo tās var izveidot arī citās 

direktorijās). Lai labāk būtu saprotams, izmantosim Windows Exploring iespējas. 

 

2.1. Elgama Sistemos programmas Ener_sis datu bāze 

 

 

  Programmas datu bāze tiek veidota datora cietajā diskā kā atsevišķa direktorija 

“Ener_sis”, kas sastāv no citām četrām direktorijām un sešiem failiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. att. Programmas Ener_sis direktorija 

 

 

Direktorijas un faili: 

 

<Dat> - sistēmas direktorija (netiek izmantota); 

<Data> - direktorija, kurā tiek saglabāti momentānie dati; 

<Dbf> - direktorija, kurā tiek saglabāti datu bāzes faili; 
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<Report> - faili, kuri saglabāti teksta formātā; 

<Adresai.dat> - abonentu tabulas datu fails; 

<Ener_sis.exe> - sāk darbu ar programmu (lietotājs); 

<Ener_sis.ini> - Ener_sisxxxx programmas konfigurācijas fails, 

<Error.txt> - kļūdu protokols; 

<Meter.ldb> - <Meter.mdb> palīgfails; 

<Meter.mdb> - dati par skaitītājiem. 

 

2.1.1. Programmas Ener_sisxxx direktorija <Data> 

 

 

 Šajā direktorijā 

tiek saglabāti dati par 

momentānajām 

vērtībām. Katram 

skaitītājam ir izveidots 

savs fails, kurš 

papildinās pie katras 

datu iegūšanas reizes. 

Šos failus var apskatīt, 

izmantojot “Microsoft 

Office ” programmas. 

Zem attēla var redzēt 

iegūto datu attēlojumu 

“Microsoft Word” 

programmā. 

 
 

4.2. att. Programmas Ener_sis <Data> direktorija 
 
PC date & time 99.04.21; Meter date & time 99.04.21   12:01:06    

12:01:06 - F49.90   P0.804   0.275   0.023   Q1.085   0.472   0.022   

U232.33   232.02   232.75   I5.845   2.366   0.143   cos0.595   0.503   

0.723   0.572   

12:01:08 - F49.89   P0.804   0.276   0.023   Q1.085   0.475   0.022   

U232.31   232.37   233.04   I5.845   2.371   0.143   cos0.595   0.502   

0.723   0.572   

 

Šajā piemērā ir redzams, ka momentānie dati tiek iegūti ik pa divām sekundēm, 

katru nolasīšanu atdalot un fiksējot ar laiku. Datu faili var saturēt informāciju no 

skaitītāja uzstādīšanas brīţa, ja dati tajā laika posmā tika iegūti. 
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2.1.2. Programmas Ener_sisxxx fails <Error.txt> 

 

 

 Šajā failā uzglabājas informācija par kļūdām. Piemēram, ja automātiskajā datu 

iegūšana laikā ir radušās kādas kļūdas, tad failā <Error.txt> automātiski tas tiek 

ierakstīts. Šo failu var apskatīt jebkurā laikā, kā arī izdzēst nevajadzīgo informāciju no 

šī faila. 

 

2.1.3. Programmas Ener_sisxxx direktorija <Dbf> 

 

 

 

 Saglabātie datu 

bāzes faili atrodami 

šajā direktorijā. Visi 

faili ar *.dbf 

paplašinājumu satur 

informāciju par 

iegūtajiem datiem, bet 

*.mdx – datu bāzes 

palīgfaili. Tos var 

apskatīt izmantojot 

“Microsoft Office ” 

programmas. 

 

 

 

 

 

 
4.3. att. Programmas Ener_sis <Dbf> direktorija 
 

Šie faili satur informāciju par aktīvo un reaktīvo enerģiju, kā arī patēriľu (sīkāk 

skat. 2.4.1.2. nodaļu)  

 

030593      20010214048A           110.00001           118.00001           100.00001            

36.00000            34.00000            28.00000            68.00000            24.00000           

146.00000           254.00002           238.00002           446.00003           402.00003           

494.00003           464.00003           424.00003           492.00003           462.00003           

376.00003           372.00003           330.00003           266.00000           314.00000           

296.00000           372.00003           372.00003            

 

Šajā piemērā redzamas iegūtās enerģijas pusstundu slodzes noteiktam 

skaitītājam, kas atrodas tabulas augšējā kreisajā stūrī, aiz kura seko informācijas kods 

un datu tabula. 
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2.1.4. Programmas Ener_sisxxx direktorija <Report> 

 

 

 Šī direktorija 

sastāv no <Report> 

faila un teksta formātā 

saglabātiem iegūto 

datu patēriľiem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4. att. Programmas Ener_sis <Report> direktorija 

 

Failā <Report> saglabājas visas atskaites par datu iegūšanu. Nākamajā piemērā 

redzama atskaite par automātisko nolasīšanas procesu, kur uzrāda nolasīšanas datumu, 

iestatīto laiku un abonentu numurus. Ja neizdodas datus iegūt, sakaru vai citu 

traucējumu dēļ,  tad <Report> failā piedāvā datu iegūšanu tiešās nolasīšanas reţīmā. 

 

Auto save 99.12.17  12:47:25 

Start - 00.03.28  10:10:00 

Atkartojums Nr.1  

Atkartojums Nr.2  

 Neizdevas iegut datus no sekojosiem abonentiem: Abonenta Nr.01 

Iegustiet datos no siem abonentiem 'Tiesi' rezima.  

End - 00.03.28  10:10:39 
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4.5. att. Programmas Ener_sis <Txt> direktorija 

 

Ar šīs direktorijas palīdzību var apskatīt iegūtos patēriľus no lietotāju 

skaitītājiem. Izvēlētais fails satur informāciju par: 

lietotāja nosaukumu; 

skaitītāja numuru; 

datumu, kad dati tika iegūti; 

laiku, kad dati iegūti; 

patēriľu. 

 

Ar komatu atdala tarifu zonas, pusstundu slodzes, dienu un mēnešu patēriľus. 

Katrs fails var saturēt daţādu informāciju, atkarībā no tā, kādus datus izvēlas apskatīt. 

Piemērā doti <Wtotlast.txt> patēriľi četriem abonentiem tarifu zonās. 

 

F-462,   034839,   01.04.11,   20602.75E+3,   0.0,                    0.0,   0.0,                 0.0 

F-454,   034789,   01.04.11,   55416.15E+2,   0.0,                    0.0,   0.0,                 0.0 

F-455,   034717,   01.04.11,   46641.86E+3,   0.0,                    0.0,   0.0,                 0.0 

F-458,   030593,   01.04.11,   14754.42E+2,   29168.69E+2,   0.0,   23279.0E+2,   0.0 

 

 

2.1.5. Programmas Ener_sisxxx fails <Ener_sis.ini> 

 

 

 Programmas Ener_sisxxx konfigurācijas fails <Ener_sis.ini>, satur visu 

informāciju par programmas darbību un iestatījumiem. Šajā failā var mainīt 

nepieciešamos datus. Tas satur informāciju par: 

[COMMPORT] – portiem (iestata portu numurus); 

[PERIODAS] – integrētajiem periodiem (iestata integrēto periodu P15, P30, P60); 
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[REPORT] – atskaitēm (datumu iestatīšanas formāti, datu atdalīšanas formāti); 

[MODEMAS] – modemiem (modemu konfigurācijas, nemainīt datus!); 

[KAS MES] – izvēlnēm, logiem un apakšlogiem: 

 [Abonentai] – abonentu loga konfigurācija; 

 [Energija] – enerģijas loga konfigurācija; 

 [Momentinai] – momentāno vērtību konfigurācija; 

 [Files] – savienojošo failu adreses un ceļi; 

 [Skaitikliai] – informācija par abonentu (nosaukumi, skaitītāju tipi, 

momentānās slodzes grafiku skala, programmas sasaistes faili); 

 [Sezonai] –  sezonas un tarifu konfigurācija; 

 [Priklauso] – darba dienu un brīvdienu, kā arī grafisko un drukājamo 

datu konfigurācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


