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PAR KONCERNU

AS "Latvenergo" ir Latvijas valstij piederošs elektroenerģijas un siltumenerģijas

ražošanas un tirdzniecības, kā arī dabasgāzes tirdzniecības uzņēmums.

AS "Latvenergo" šobrīd pieredz pārmaiņas, ko nosaka arvien jaunas tehnoloģijas

un lietotāju prasības.

Līdz ar to arī uzņēmums paplašina un pārskata savas darbības robežas, piedāvājot

jaunu pieeju procesiem un pakalpojumus, kā arī apgūstot inovatīvas darba

metodes.
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Izaicinājumi

Darba procesā AS “Latvenergo” saskaras ar vairākām

aktuālām problēmām, kuru risināšanai nepieciešama

inovatīva pieeja:

• darbinieku skaits un informācijas apjoms;

• bīstamo darbu veikšana grūti sasniedzamās vietās.

Darba procesa atvieglošanai:

• programmas un sistēmas;

• bīstamo darbu daļēja aizstāšana ar robotiem

un bezpilota gaisa kuģiem.
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Uzņēmuma stratēģija darba aizsardzībā
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Drošība un 
komforts

• Darba aizsardzības procesu 
digitalizācija

• Laika resursu ekonomija

• Bīstamo darbu aizstāšana ar 
modernām tehnoloģijām

• Iespēja veikt vienotus darba 
uzdevumus dažādos Latvijas reģionos



DELTA var apskatīt par sevi reģistrēto informāciju, kā arī labot savu personisko

informāciju, pieprasīt atvaļinājuma izmaiņas, brīvdienas un pabalstus saskaņā ar Darba

koplīgumu u.c., izveidojot pieprasījumus.

• Sistēmā tiek uzturēti dati:

• Izglītības informācija

• Pienākuma apraksts

• Mērķi/uzdevumi

• Prombūtnes

• Darba aizsardzības informācija

• u.c.

Darbinieku pašapkalpošanās portāls
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TOPS var pieteikt darbus, izdot norīkojumus, kā arī redzēt plānotos

uzdevumus un darbu pieprasījumus. Sistēmā tiek uzturēta informācija par

ražošanas iekārtām, to uzturēšanas darbiem, defektiem un to novēršanu,

kā arī papildus darbiem.

Darba uzdevumu vadība 
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HES hidrotehnisko būvju zemūdens daļu regulārai

apsekošanai un to stāvokļa kontrolei bez ūdenslīdēju

līdzdalības HES tehniskās vadības funkcijas personāls

izmanto tālvadības zemūdens apsekošanas robotu, kas

aprīkots:

• ar video kameru;

• ar kabeli un vadības pults

• ar daudzstaru hidroakustisko iekārtu.

Zemūdens apsekošanas robota video kamera ļauj veikt

vispārēju zemūdens būves daļu video apskati reālā laikā,

kā arī veikt video ierakstu pēcapskati detalizētākai būvju

daļu apskatei. Izmantojot daudzstaru hidroakustisko

iekārtu ARIS Explorer 3000 ir iespējams veikt būves daļu

detalizētu apsekošanu iegūstot kvalitatīvus vizualizācijas

attēlus un video ierakstu par to tehnisko stāvokli pat

nulles zemūdens redzamības apstākļos, īsā laika

intervālā.

Bīstamo darbu veikšana: zemūdens apsekošanas 

robots Priekšrocība:

• izmērs (70x50x50cm);

• svars (30kg); Iegremdēšanās dziļums 100m;

• vienpersoniski lietojams (vieglie pārvietot, vadīt ar

tālvadības palīdzību);

• īsā laika periodā nogādāt iekārtu līdz apsekojamajam

objektam;

• operatīvi veikt zemūdens daļu apsekošanu bez ilglaicīgas

HES apturēšanas;

• iekārta nodrošina apsekošanu ar attāluma izšķirtspēju

3mm;

• aprīkots ar navigācijas un pozicionēšanas sistēmu

precīzai zemūdens apsekojamās vietas noteikšanai
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Bīstamo darbu veikšana: bezpilota gaisa kuģis 
Bezpilota lidaparāts tiek izmantots tehniskās vadības

funkcijā. Bezpilota gaisa kuģis ir aprīkots ar:

• augstas izšķirtspējas video kameru;

• radiovadāmu tālvadības pulti;

• veikt attālinātu foto fiksāciju un video apsekošanu grūti

piekļūstamās vietās (augstumā).

Bezpilota gaisa kuģa funkcionalitāte ļauj veikt attālinātu

apsekošanu līdz pat vairāku simtu metru tālumā no

tālvadības pults, līdz ar ko pavasara palu laikā ir iespējams

veikt HES ūdenskrātuves operatīvu apsekošanu īsā laika

periodā veicot vizuālos novērojumus par tekošo situāciju

upē.

Ikdienas darbiem tiek izmantots DJI ražotāja bezpilota

gaisa kuģis Phantom 4Pro un Matrice 210. Matrice 210 ir

aprīkojuma ar papildus iekārtām, kā piemēram, optiskā

kamera, kas ļauj veikt apskatāmā objekta pietuvināšana ar

30x optisko pietuvinājumu un termokameru.
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Veicamie darbi pielietojot dronus:

• betona būvju un to virsmu apsekošana;

• teritoriju un būvju uzskatāmu vizuālo attēlu iegūšana;

• veicamo darbu izpildes progresa novērojumu

noteiktā laika periodā;

• ledus stāvokļa novērojumi upē;

• teritoriju un būvju apsekošana (ūdens krātuves

betonētās nogāzes un brīdinājumu, kā arī

aizsargjoslu zīmes).



Ieguvumi

• Samazināts patērētais laiks, kas tiek veltīts dokumentu apstrādei.

• Darbinieki var plānot savu darbu veikšanu, nav piesaistīti konkrētam darba

laikam.

• Informācija no vairākām sistēmām apkopota vienuviet ērtākai piekļuvei un

izmantošanai.

• Pieejama aktuālākā informācija un dati.

• Bīstamo darbu apjoma samazināšana un jauna risinājumu radīšana.
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Kontaktinformācija

AS “Latvenergo”

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

www.latvenergo.lv

info@latvenergo.lv

Tālrunis:+37167728222

Fakss:+37167728880

Latvenergo Latvenergo Latvenergo videokanāls

https://www.facebook.com/Latvenergo/
https://www.youtube.com/user/LatvenergoVideo
https://twitter.com/latvenergo?lang=en
https://www.facebook.com/Latvenergo/
https://twitter.com/latvenergo?lang=en
https://www.youtube.com/user/LatvenergoVideo

