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Uzņēmuma galvenie darbības virzieni: elektromobīļu 
uzlādes iekārtu uzstādīšana, apkalpošana kā arī 
zaļās enerģijas ģenerējošo sistēmu projektēšana un 
uzstādīšana. 

Praksē  
piedāvātās  

iespējas

Par praksi  
sazināties ar…

Kā uzņēmumā  
realizē zaļo 

domāšanu?

SIA “EkstraCom”
Elektromobīļu uzlādes staciju servisa darbi  
un uzstādīšanas darbi 

Jānis Biezbārdis    29418115  
   ekstracom@ekstracom.lv

Piedāvājot klientiem jaunākos industrijas  
produktus – elektromobilitātē un atjaunojamās 
enerģijas ražošanā.

 
Inženierkomunikāciju būvniecības un projektēšanas 
uzņēmums, kurš darbojas Eiropas enerģētikas nozarē jau 
25 gadus.

Praksē  
piedāvātās  

iespējas
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sazināties ar…

Kā uzņēmumā  
realizē zaļo 

domāšanu?

SIA “DOMA-būve”
Inženierkomunikāciju  uzstādīšanas darbi 

Kaspars Trumpekojs    29181644  
   kaspars@domabuve.lv

Uzņēmumā ir iegādāts elektroauto, atkritumi tiek nodoti 
otreizējai pārstrādei, izlietotais papīrs tiek  
nodots Līgatnes papīram.

www.ekstracom.lv

www.domabuve.lv



Vadošais elektroenerģijas un siltumenerģijas 
ražotājs Latvijā, kas turpina attīstīt atjaunīgo resursu 
izmantošanu. 

Praksē  
piedāvātās  

iespējas

Par praksi  
sazināties ar…

Kā uzņēmumā  
realizē zaļo 

domāšanu?

AS “Latvenergo”
Dalība iekārtu pārbaudē un montāžā.  
Dalība pamatiekārtu un palīgiekārtu plānotos, 
neplānotos un avārijas  remontdarbos. Iekārtas  
rezerves daļu revidēšana, remonts un uzglabāšana.

Santa Levica    29351273  
   personals@latvenergo.lv

Kopš 2017. gada uzņēmums ar tirdzniecības zīmolu 
Elektrum saviem klientiem visā Baltijā piedāvā 
iegādāties saules paneļus un kļūt par zaļās enerģijas 
ražotājiem.

Uzņēmums rūpējas par sadales elektrotīkla uzturēšanu 
un attīstību, elektrības pieslēgumu nodrošināšanu, 
elektroenerģijas patēriņa datu uzskaiti un ar to 
saistītajiem pakalpojumiem.
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piedāvātās  

iespējas
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Kā uzņēmumā  
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AS “Sadales tīkls”
Apmaksātas mācību prakses iespējas visā Latvijā:

• remontu un būvniecības virzienā,
• elektrisko tīklu ekspluatācijas virzienā
• elektroenerģijas uzskaites virzienā. 

   darbs@sadalestikls.lv

Uzņēmums rūpējas, lai elektrotīkls būtu drošs  
baltajiem stārķiem. Uz elektrolīniju balstiem ligzdo 
aptuveni 70% no Latvijas balto stārķu populācijas,  
tāpēc elektrotīkla izbūvi un uzturēšanu organizējam tā, 
lai nenodarītu tiem kaitējumu.



Elektronisko produktu ražošanas uzņēmums 
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piedāvātās  

iespējas
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sazināties ar…

Kā uzņēmumā  
realizē zaļo 

domāšanu?

Schneider Electric  
SIA “Lexel Fabrika”

Prakses iespējas dažādās uzņēmuma nodaļās –
ražošanas, kvalitātes, tehniskajā.

Iveta Sakne    iveta.sakne@se.com

 

Viens no lielākajiem elektromateriālu un iekārtu 
ražotājiem Baltijā.  Vairāk kā 60 gadu pieredze, 
ražojot izstrādājumus enerģētikas un elektrifikācijas 
vajadzībām.
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piedāvātās  
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Kā uzņēmumā  
realizē zaļo 
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AS Energofirma “JAUDA”

Kompaktapakšstaciju montāžas vai sadales skapju 
montāžas darbu veikšana. Prakse ar 5 dienu darba 
nedēļu, ar iespēju slēgt darba līgumu.

Līga Rudzīte    67725743  
   liga.rudzite@jauda.com

Izstrādāta un tiek īstenota vides politika (atbilstoši  
ISO sertifikācijai), ar pamatmērķi ražošanas ilgtspējībai 
t.sk., lai pēc iespējas samazinātu enerģijas, izejmateriālu 
un dabas resursu neracionālu izmantošanu.

IUSR-400 
Nominālais spriegums 400 V 

Nominālā strāva 400 A 

Frekvence 50 Hz 

Darba temperatūras diapazons -250C līdz + 400C 

Maksimālais vides mitrums 100% 

Aizsardzības pakāpe IP43 

Aizsardzības pakāpe ar atvērtām durvīm IP30 

Augstums 1141* mm 

Platums 836* mm 

Dziļums 354* mm 

Svars 89* kg 

Kods: 3325501 

Artikuls: 042379 000000 

Izstrādājuma datu 
lapa 

Uzskaites sadalne 

 Nosaukums Piezīmes 

P1 Trīsfāžu aktīvās 
elektroenerģijas skaitītājs 

Paredzēta uzstādīšanas vieta 

FU1 Vertikālais drošinātājslēdzis NH-2 gabarīta drošinātāju ieliktņiem. In-400A 

X1 Fāžu pieslēgspaile Drošinātājslēdža V veida spailes 

X2 PEN pieslēgspaile PEN, diviem  kabeļiem līdz 240 mm2  

X3 Lietotāja pieslēgspailes diviem  kabeļiem līdz īdz 240 mm2  

X4 Lietotāja PEN pieslēgspaile PEN, diviem  kabeļiem līdz 240 mm2  

X5 Spaiļu kārba Izmēģinājuma spaiļu kārba “LEMZ” 

TA1 Strāvmainis TSC 4 Vieta TSC 4 gabarīta strāvmaiņiem 

Principshēmas elementu apzīmējumi 
1. tabula 

1. att. Elektriskā principshēma 

1 
www.jauda.com 

AS Energofirma “JAUDA” 
Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057, Latvija 

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesības veikt izstrādājumu konstrukcijas un komplektācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Izstrādājumu ir iespējams pasūtīt atšķirīgā komplektācijā, norādot to pasūtījumā vai līgumos par izstrādājumu piegādi. Izstrādājumam ar atškirīgu 
komplektāciju var būt izmainīts nosaukums, kods un artikuls. Visas tiesības uz šo publikāciju vai tās daļām pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA” neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām kļūdām vai iespējamo informācijas nepilnību šajā dokumentā. Reprodukcija 
jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp fotokopijas, ierakstīšana, vai izmantojot informācijas uzglabāšanas un izguves līdzekļus, kopumā vai pa daļām, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atļaujas. 

Vispārējs apraksts 
 
 Sadalne IUSR-400 ir elektroietaise, kas paredzēta elektroenerģijas pieņemšanai un uzskaitei, kā arī aizsardzībai no pārslodzes un 
īsslēguma strāvām tīklos ar spriegumu 400/230 V. Sadalne izgatavota atbilstoši LVS EN 60439 prasībām un marķēta ar CE zīmi. Tās 
korpuss izgatavots no no 2 mm bieza cinkota tērauda DX51D ar cinka pārklājumu 450g/m2 un pārklāts ar UV noturīgu polimēru pārklājumu 
ar krāsas toni RAL7032, kas atbilst apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4 pēc LVS EN 12944-2:2012.. Elektroietaises durvis ir 
aizslēdzamas ar atslēgu(trijstūris), bet uzskaites daļas nosegtas ar plombējamu ekrānu kurā iestrādāts logs skaitītāja rādījumu nolasīšanai. 
Sadalnes strāvmaiņu vadojumam izmantoti vadi ar škērsgriezumu 2,5 mm2, sadalnes kopnes atbilstoši nominālajai strāvai.  

* Gabarītu izmēriem un svaram ir informatīvs raksturs.   
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Izvēloties prakses vietu,  
vai audzēkņiem ir svarīgi,  
ka izvēlētais uzņēmums  
strādā videi draudzīgi?  
Is it important for students that chosen  
company for an internship works  
environmentally friendly?

67 atbildes • 67 responses

Jā / Yes  
(77,6% of students)

Nē / No  
(22,4% of students)
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Izvēlies 3 svarīgākos videi draudzīga darbinieka principus!
Choose the 3 most important principles of an environmentally friendly employee!

Atkārtotas izmantošanas vai pārstrādes princips
Principle of reuse or recycling

Bezatkritumu princips
Zero-waste principle
Ilgtspējas princips

Principle of sustainability
Sadarbības princips

Principle of cooperation
Ģimenei draudzīgas darbavietas

Family-friendly workplaces
Videi draudzīgi pasākumi

Eco-friendly events



Kāds Tavuprāt ir videi draudzīgs uzņēmums?
What do you think is an environmentally friendly company?

 Videi draudzīgs uzņēmums taupa 
energoresursus. Uzņēmums neražo daudz 
atkritumu un tos pēc iespējas izmanto 
atkārtoti, vai pārstrādā.

 Rūpējas par apkārtējo vidi – nepiesārņo gaisu, 
ūdeni un pārstrādā atkritumus. Pēc iespējas 
samazina visus iespējamos atkritumus, kas 
varētu videi kaitēt.

 Uzņēmums, kurš neražo atkritumus,  
bet pārstrādā tos, un protams kā izmanto  
zaļo enerģiju savā uzņēmumā.

 An environmentally friendly company saves  
energy resources. The company does not 
produce a lot of waste and reuses it as much  
as possible,  or recycles it.

 Takes care of the environment – does not 
pollute the air, water and recycles waste.  
Any possible waste which could harm the 
environment shall be reduced as far as 
possible.

 A company that does not produce waste  
but recycles it, and of course uses green  
energy in its company.

Audzēkņiem tika jautāts 
Students were asked


