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Latvija pieder pie tām valstīm, kuras lielā mērā ir atkarīgas no importētiem energoresursiem. Nozīmīgākie izmantojamie vietējie energoresursi 
ir kurināmā koksne un hidroenerģija (Daugavas HES kaskāde). Latvijā cietais fosilais kurināmais, naftas produkti un elektroenerģija tiek 
importēti no vairākām valstīm un piegādes reģioniem, turpretim dabasgāzei ir tikai viena piegādātājvalsts – Krievija. Resursu plūsmu 
sadalījums norāda uz relatīvi augsto Latvijas atkarību no importa piegādēm – tikai 33% no kopējā patēriņa tiek nosegti ar vietējiem resursiem. 
2011. gadā Latvijas kopējais primāro energoresursu patēriņš bija 188,7 petadžouli, kas ir par 15% augstāks salīdzinājumā ar 2000. gada 
patēriņu. Galapatēriņš attiecīgi bija 170,7 petadžouli, kas ir par 22% augstāks salīdzinājumā ar 2000. gada līmeni. 

(1 petadžouls ir kvadriljons 1015 džoulu vai 278 GWh miljards 109 Wh vai arī 1 petadžouls ir 24 000 toe tonnas naftas ekvivalenta t.i. 8 vilcienu 
sastāvi).

Pieejamo primāro energoresursu struktūra Latvijā 2011. gadā:

• naftas produkti – 33%,

• dabasgāze – 29%,

• biomasa un biogāze – 26%,

• hidroenerģija, vēja enerģija un importētā elektroenerģija – 8%,

• ogles un kokss, kūdra, atkritumi – 4%. 

Kopumā energoresursi tika patērēti šādās jomās:

• mājsaimniecības – 29%,

• transports – 26%,

• rūpniecība un būvniecība – 18%,

• pakalpojumi – 13%,

• lauksaimniecība, mežsaimniecība – 4%,

• zaudētā enerģija – 10%.

Enerģētikas nozare ir daudzveidīga un ietver virkni atšķirīgu darbības veidu:

• elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali;

• gāzes pārvadi un gāzveida kurināmā sadali, izmantojot cauruļvadus, 

• siltuma un tvaika piegādi.

• elektroapgādes, siltumapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecību;

• elektroiekārtu un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošanu.



2013. gadā kopā ir saražotas 6 209 gigavatstundas elektroenerģijas, tajā skaitā 47% koģenerācijas stacijās. No atjaunīgiem energoresursiem 
ir saražotas 3 534 gigavatstundas elektroenerģijas, kas kopējā bilancē sastāda:

• hidroelektrostacijās – 44%,

• biogāzes elektrostacijās – 4%,

• biomasas elektrostacijās – 3%,

• vēja elektrostacijās – 2%.

"Latvenergo" koncerns ir Baltijas mēroga energoapgādes pakalpojumu sniedzējs, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas 
ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu pārvaldību. Uzņēmums dibināts 1939. gadā. 
Latvenergo koncernam ir sabalansēts enerģijas ražošanas portfelis, ko veido hidroelektrostacijas (HES) un augsti efektīvas 
termoelektrostacijas (TEC). Lielāko daļu elektroenerģijas un siltumenerģijas saražo trijās Daugavas HES un divās Rīgas TEC. Tāpat enerģijas 
izstrādi veic Liepājas ražotnēs, Aiviekstes HES, Ainažu VES un Ķeguma katlumājā. Latvenergo koncerna ražotnēs uzstādīto ģeneratoru kopējā 
elektriskā jauda 2015. gada beigās ir 2 569 MWel, bet uzstādīto siltumenerģiju ģenerējošo iekārtu siltuma jauda – 1 844 MWth.

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" ir neatkarīgs Latvijas Pārvades sistēmas operators, kurš nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas 
elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, 
nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas 
pārvadi. Infrastruktūra tiek veidota kopš 1939. gada, bet pārvades uzņēmums ar šādu nosaukumu tiek izveidots 1950. gadā.

AS "Sadales tīkls" ir elektroenerģijas uzņēmums, kas nodarbojas ar sadales tīklu ekspluatāciju un attīstību, elektroenerģijas izlietošanas 
uzraudzību, zudumu samazināšanu un elektroenerģijas uzskaiti, jaunu pieslēgumu izveidi. Uzņēmums ir dibināts 2007. gadā.

AS "Latvijas Gāze" ir vienīgais dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales un tirdzniecības operators Latvijā. Uzņēmums nodrošina 
dabasgāzes piegādi 440 000 klientu Latvijā un dabasgāzes pārvadi un uzglabāšanu kaimiņvalstu – Igaunijas, Krievijas un Lietuvas klientu 
vajadzībām. 

AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina 
siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. AS "RĪGAS SILTUMS" dibināta 1995. gadā kā Latvijas Republikā 
reģistrēta akciju sabiedrība. 



DARBAVIETU SKAITS NOZARĒS 
2015. gads, tūkstošos (avots: Ekonomikas ministrija)























DARBA VIETAS 2016. GADA MAIJĀ 

ATBILSTOŠI PROFESIJU KLASIFIKATORAM

(avots: Valsts Ieņēmumu dienests)

Profesija Vidējā stundas tarifa likme, EUR Mēnešalga bruto, EUR

Elektrisko iekārtu inženieris 10,59 1779

Elektroinženieris 9,14 1536

Telekomunikāciju inženieris 8,84 1485

Siltumtehnisko iekārtu inženieris 8,38 1408

Siltumenerģētikas tehniķis 8,95 1504

Elektrotehniķis 7,02 1179

Kabeļu līniju elektromontieris 7,70 1294

Elektromontieris 6,29 1057

Elektriķis 4,97 835



Latvijas algu un atlīdzību pētījums 2015

Interneta personāla atlases uzņēmums CV-Online Latvia jau otro gadu pēc kārtas organizē 
Latvijas algu un atlīdzību pētījumu. Tā galvenais mērķis ir atspoguļot reālo neto atalgojuma 
līmeni valstī dažādās amatu kategorijās strādājošajiem, iekļaujot ne tikai pamatalgu, bet arī 

prēmijas un cita veida piemaksas.

Pētījumā norādīta vidējā neto (uz rokas) mēnešalga, ieskaitot saņemto prēmiju, EUR 

Elektronika / Telekomunikācijas / Enerģētika

Uzņēmums pēc darbinieku skaita ->   Mazs (>49)             Vidējs (50-249)         Liels (250+)

1. Apkopes inženieris 630 600 1000 

2. Elektriķis 660 610 610 

3. Elektroinženieris 840 765 880 

4. Elektromontāžas atslēdznieks                                              500 560 580 

5. Elektronikas elektriķis 800 715 -

6. Servisa tehniķis 590 660 700 

7. Telekomunikācijas produktu attīstības speciālists             870 900 1100 

8. Telekomunikācijas speciālists (inženieris)                           820 1000 1100 

9. Telekomunikācijas tehniķis 600 700 880 




