
  



 

 

 Esam līderis nepārtrauktās elektroapgādes un 

elektroenerģiju ekonomējošu iekārtu piegādē, 

apkopē un remontā Baltijā. 

 Vadošais speciālists garantētās elektroapgādes 

nozarē Latvijā kopš 1997.gada. 

 

Atbalsts visā projekta ciklā: 

 Projektēšana un risinājuma izveide 

 Pārdošana un piegāde 

 Uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā 

 Dokumentācijas izstrāde 

 Pēc pārdošanas atbalsts un apkopes 

 Garantijas saistību uzturēšana 

 

 24/7 

Servisa atbalsts 

 

 Profesionāls, apmācīts un kvalificēts personāls. 

 Ilgtermiņa attiecību stabilitāte darbiniekiem un 

partneriem. 

 Pastāvīga darba vides uzlabošana. 

 

2500+ 
Ģeneratori un 

UPS apkopes 

gadā 

250+ 
Piegādātas  

e-auto uzlādes 

iekārtas 

4500+ 
Piegādāti 

ģeneratori 

5000+ 
Piegādātas 

UPS sistēmas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attīstoties dažādām tehnoloģijām un virzoties līdzi dzīvei uz zaļāku 

vidi mums apkārt, arvien populārāka kļūst iedzīvotāju interese par 

saules paneļu uzstādīšanu uz mājsaimniecības jumta vai tās 

teritorijā. Teju cauru gadu, jums būs iespēja ražot elektroenerģiju 

savām vajadzībām. Šāda investīcija ir iespēja kļūt neatkarīgākiem 

no svārstīgajām elektrības cenu izmaiņām. 

  



 

 

Saules paneļu veids 
Mono kristāliskie 
saules paneļi 

Paneļa jauda 370 kW 

Saules sistēmas 
jauda 

10 kW 

Saules paneļu 
skaits 

28 paneļi 

Nepieciešamā 
platība 

~ 52 m2 

Saražotais apjoms 
gadā 

10,189 MWh 

Saražotais apjoms 
5 gados 

50,945 MWh 

Aptuvenās 
projekta izmaksas 

9410,41 EUR 

 

  

5110 kg 
samazinātais 
CO2 izmešu 

skaits

58
izglābto koku 

skaits

1425,50 €
gada vidējais 

ieguvums

8 gadi
atmaksāšanās 

periods



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 
  



 

Sadarbības piedāvājumā iekļauts: 

 Saules paneļi  

 Invertors  

 Stiprinājumi un kabeļi  

 Paneļu, invertora montāža 

 Citi papildus materiāli  

 Transports un piegāde 

 Dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana 

 Nodošana ekspluatācijā un sistēmas ieregulēšana 

Papildus izmaksas: 

 Opcija Smart meter 

 Zibens un zemējuma aizsardzība 

 Būvprojekts un tā saskaņošana 

Sazinies ar mums e-pastā vai zvanot uz 
kontaktinformācijā norādītajiem tālruņa 

numuriem 

 

Saņem savu personalizēto piedāvājumu 

 

Pēc iepazīšanās ar piedāvājumu, mēs 
sazināsimies, lai precizētu detaļas 

 

Vienojamies par līguma nosacījumiem un 
saules sistēmas uzstādīšanas laiku 

  



 

 

Energolukss pilna cikla elektroauto uzlādes infrastruktūras 

izveidi: 

 Plānotās uzstādīšanas vietas audits, projektēšana un 

izbūve 

 Elektroauto uzlādes iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana no vadošajiem 

ražotājiem – Delta, Alfen, Etrel, BESEN 

 Programmnodrošinājums iekārtu attālinātai uzraudzībai un maksājumu 

administrēšanai - EV maestro 

 

Mūs kā drošu sistēmu piegādātāju izvēlējušies Moller (uzstādīts pie auto centriem ātrais 

uzlādes tīkls visā Baltijā), Origo, Radisson, UPB, Merks, Moduls, Ventspils Reiss, Liepājas 

Autobusu Parks un daudzi citi. Esam oficiālais iekārtu uzstādītājs arī Porsche Taycan 

automašīnām Latvijā. Mūsu piegādātās iekārtas izmanto arī Latvenergo savā Elektrum tīklā. 

 

  



 

 

Vispārīgi jautājumi 

Amanda Sirmā 

E-mobilitātes grupas vadītāja asistente     . 

 amandas@energolukss.lv 

 +371 2910 5005 

Tehniski jautājumi 

Mārtiņš Macurs 

Servisa projektu vadītājs 

 martins@energolukss.lv 

 +371 2561 7656 

 

Energolukss, SIA 

Vienotais reģ. Nr: 40003341342 

Ulbrokas iela 46 k-2, Rīga, Latvija, LV- 1021 
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