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saturs

Eiropā panākta politiska vienošanās par
Baltijas elektrotīklu sinhronizāciju
Septembra vidū Baltijas Enerğijas tirgu starpsavienojumu
plāna (BEMIP) dalībvalstu augsta līmeņa darba grupa panākusi galīgo vienošanos par veidu, kā Baltijas valstu elektroenerğijas pārvades tīkli tiks sinhronizēti ar kontinentālo Eiropu: sinhronizācijai tiks izmantots esošais Lietuvas un Polijas
divķēžu maiņstrāvas starpsavienojums LitPol Link un papildu
līdzstrāvas kabelis jūrā starp Lietuvu un Poliju, kā arī, inerces
nodrošināšanai, sinhronie kompensatori visās Baltijas valstīs.
26. lpp.

Elektroenerğijas cenu
dinamika Latvijā
Šogad Latvijas un Baltijas elektroenerğijas vairumtirgus
kopumā pieredzējis nelielu satricinājumu – elektroenerğijas
cenu kāpumu un stabilizāciju salīdzinoši augstā līmenī. Piemēram, šā gada jūlijā elektroenerğijas cena Nord Pool Latvijas cenu zonā pārsniedza 54 EUR/MWh, gandrīz sasniedzot
vēsturisko maksimumu (56,44 EUR/MWh 2015. gada oktobrī). Kopumā šā gada otrajā pusē, salīdzinot ar gada sākumu,
elektroenerğijas cena Baltijas un Ziemeļvalstu tirgos augusi
par aptuveni 30%, un pagaidām nav fiksēti signāli, kas liecinātu par drīzu šī relatīvi augstā cenu līmeņa kritumu.

32. lpp.

Gāzesvadu ievadu pārvietošana
daudzdzīvokļu ēku siltināšanas
projektu ietvaros
Viens no inženiertehnisko komunikāciju atjaunošanas
"sāpju bērniem” ir gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros. Par to, kāpēc rodas
problēmas, kāpēc tās netiek novērstas jau atjaunošanas projektu izstrādes posmā un kā projektu pasūtītājiem un realizētajiem turpmāk nodrošināt tehniski korektu lēmumu pieņemšanu, ar E&P domās dalās dabasgāzes sadales sistēmas
operatora AS "Gaso” Rīgas iecirkņa vadītājs Ainārs Selickis.

48. lpp.

Pāvests Francisks: cilvēces
enerğētikas pārejas plāns
Enerğija ir vārds, kas pazīstams gan dabas, tehnisko un
inženierzinātņu speciālistiem, gan filozofiem. Par enerğiju
daudz runājam arī ikdienas valodā: mūsdienās bieži pietrūkst
enerğijas dažādo uzdevumu izpildei; dodamies pastaigā pie
jūras vai mežā, lai atjaunotu enerğiju utt. Varam pieņemt, ka
mūsdienās ir jāatjauno cilvēces – jo sevišķi Rietumu civilizācijas cilvēka – prāta, gribas un radošuma enerğija. Sarunā
par pāvesta Franciska ietekmi uz pasaules attīstības gaitu šo
uzdevumu var raksturot kā enerğētikas pārejas plānu šī koncepta visplašākajā nozīmē.

70. lpp.
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