
Jauns projekts Inčukalna 
pazemes gāzes krātuves 
darbības uzlabošanai

Šā gada 11. oktobrī AS "Conexus Baltic Grid" iesniedza Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu ağentūrai (Innovation 
and Networks Executive Agency – INEA) lūgumu līdzfinansēt projektu Inčukalna pazemes gāzes krātuves (IPGK) 
darbības uzlabošanai. Šī kopīgu interešu projekta (Project of Common Interest "Inčukalns Underground Gas 
Storage enhancement" 8.2.4.) būtība ir radīt jaunas tehnoloģiskas iespējas pazemes gāzes krātuves efektīvākai 
izmantošanai. Šis nav vienīgais projekts, ko AS "Conexus Baltic Grid" gatavo ES līdzfinansējuma ieguvei, taču šī 
projekta attīstībā uzņēmums ir ticis salīdzinoši vistālāk un, ļoti cerams, ka atbalsts arī tiks saņemts, E&P prognozē 
ilggadējais IPGK vadītājs, šobrīd AS "Conexus Baltic Grid" Tehniskās attīstības un investīciju departamenta  
vadītājs Ivars Ščerbickis.
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Jaunie apstākļi prasa jaunus  
tehniskos risinājums

Gāzes izņemšana, izmantojot kompresoru, ir standarta 
tehnoloğiskais risinājums jebkurā Eiropas Savienības (ES) 
valstu vai Krievijas dabasgāzes krātuvē. Latvijā līdz šim da-
basgāzes izņemšana no IPGK zem spiediena (jeb kompresijas 
izņemšana) nav bijusi nepieciešama. Katru gadu zem spie-
diena pazemē iesūknētais dabasgāzes apjoms kompensēja 
nepieciešamību uzstādīt izsūknēšanas iekārtas. 

Plānotā rekonstrukcija, no vienas puses, ir vērtējama kā 
atbilde brīvā tirgus, īpaši reğionālā brīvā tirgus, izveidei. Ie-
spējams, ja nebūtu vajadzības attīstīt reğionālo tirgu, IPGK 
varētu strādāt ar mazākiem apjomiem un, samazinot spiedie-
nu gāzes pārvadē, mēğināt iztikt bez jaudīgu gāzes izsūknēša-
nas iekārtu izmantošanas. Taču IPGK gāzi uzglabā arī klienti 
no mūsu kaimiņvalstīm, kuriem tā tiek piegādāta pēc piepra-
sījuma. Dalība reğionālajā tirgū uzliek augstākas tehniskās 
prasības sistēmai. 

IPGK darbības uzlabošanas projekta pirmsākumi meklē-
jami 2011. gadā. Nepieciešamība to īstenot īpaši aktualizējās 
pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas, kad mainījās IPGK noslo-
dze, radās vajadzība pēc daudz elastīgāka darba režīma nekā 
līdz tam. 2017. gadā tika pasūtīts pētījums par IPGK attīstī-
bas iespējām tirgus situācijā. To īstenoja Dānijas konsultā-
ciju kompānija Ramboll, kura sekmīgi darbojas enerğētikas 
jomā Eiropā. Pētnieku veiktais tika uzlabots, papildinot to ar  
AS "Conexus Baltic Grid" tirgus pieredzi, kā arī ņemot vērā 
vienotās Baltijas valstu gāzapgādes zonas attīstības perspek-
tīvas. Rezultātā radās projekts, kura mērķis ir panākt, lai nā-
kotnē IPGK savas funkcijas pildītu efektīvāk nekā līdz šim 
un varētu piedāvāt pakalpojumus arī jauniem tirgiem, pie-
mēram, Somijai.

Patlaban dabasgāzes izņemšanas apjomi no IPGK ir ļoti 
atkarīgi no aktīvās dabasgāzes daudzuma krātuvē. IPGK ir 
krātuve, kurā kā dabasgāzes uzglabāšanas tilpni izmanto da-
bīgas izcelsmes ūdens nesējslāni. Dabasgāzi iesūknē krātuvē 
ar kompresoriem, bet izņemšanu nodrošina iesūknēšanas 
procesā sasniegtais spiediens, kas savukārt primāri ir atkarīgs 
no dabasgāzes daudzuma krātuvē. Spiediena atšķirība glabā-
šanas un pārvades sistēmās ir tā, kas nodrošina dabasgāzes 
izņemšanu no krātuves bez papildu izsūknēšanas iekārtu iz-
mantošanas. Šādu iespēju līdz pat pēdējam laikam garantēja 
krātuvē uzglabātās dabasgāzes apjoms, taču, kopš IPGK vairs 
neizmanto AS "Gazprom", šis apjoms ir būtiski sarucis.

Izņemšanas apjoma atkarība no aktīvās dabasgāzes dau-
dzuma krātuvē īpaši jūtama pavasarī – laikā, kad noslēdzas 
dabasgāzes izņemšanas sezona. 

Pieprasījums pēc dabasgāzes Baltijas reğionā ir stabils, bet 
ne augsts. Tai pat laikā jūtama akūta nepieciešamība pēc gā-
zes piegāžu elastības. 

Pēc Polijas-Lietuvas dabasgāzes starpsavienojuma (Gas 
Interconnection Poland-Lithuania – GIPL) projekta īstenoša-
nas, kā arī Somiju un Igauniju savienojošā gāzesvada Baltic- 
connector nodošanas ekspluatācijā sagaidāms, ka spiediens 
reğionālajā dabasgāzes pārvades sistēmā palielināsies līdz 
50–55 bāriem. Līdz ar to prognozējams, ka izsūknēšanas se-
zonas beigās IPGK tehniskie rādītāji pasliktināsies. Ja spie-
diens pārvades sistēmā jau šodien palielinātos līdz iepriekš 

minētajam līmenim, tad pie 500–600 milj. m3 aktīvās gāzes 
daudzuma IPGK dabasgāzes izņemšana vienkārši apstātos 
jeb samazinātos līdz nullei. 

Patlaban dabasgāzes izsūknēšanas sezonas noslēgumā 
spiediens mağistrālajos gāzes vados tiek samazināts, tā vei-
cinot gāzes izņemšanas apjomu pieaugumu no IPGK. Citu 
valstu gāzes pārvades sistēmās tāda pieeja netiek praktizēta. 
Pārsvarā mağistrālajos gāzesvados nepārtraukti tiek uzturēts 
konstants spiediens. Arī veidojot vienotu reğionālo Baltijas 
dabasgāzes tirgu, gāzes spiedienam mağistrālajos gāzesvados 
jābūt pietiekami augstam. No tā arī izriet nepieciešamība 
meklēt tehnoloğiskos risinājumus, ar kuru palīdzību IPGK 
varētu pielāgoties jaunajai situācijai.

Īstenojot krātuves darbības uzlabošanas projektu,  
AS "Conexus Baltic Grid" cer gan atrisināt minēto tehno-
loğisko problēmu, gan arī padarīt krātuves izmantošanu pie-
vilcīgāku patērētājiem. 

Kā liecina AS "Conexus Baltic Grid" aprēķini, pēc IPGK 
darbības uzlabošanas pasākumu īstenošanas, aktīvajai gā-
zei krātuvē samazinoties līdz 100 milj. m3, diennaktī būs 
iespējams izņemt vismaz 15 milj. m3 gāzes. Ņemot vērā to, 
ka Latvijā maksimālais fiksētais dabasgāzes patēriņš pēdē-
jās pāris desmitgadēs nav pārsniedzis 12 milj. m3, minētais 
izņemamās gāzes apjoms ir pietiekams gan Latvijai, gan, 
pie pašreizējajiem patēriņa apjomiem, arī Baltijas reğio-
nam kopumā. 

Projekta sastāvdaļas  
un izmaksas

Projekts sastāv no četrām aktivitātēm un ir izstrādāts sa-
darbībā ar konsultāciju kompāniju Ernst&Young. 

Vispirms plānots uzstādīt gāzes izsūknēšanas kompreso-
ru, kas nodrošinātu elastīgu gāzes izsūknēšanas režīmu. Da-
basgāzes kompresijas izsūknēšana no krātuves ļautu ievēroja-
mi samazināt izsūknēšanas jaudu atkarību no krātuvē esošā 
dabasgāzes apjoma un nodrošināt konstantu spiedienu krā-
tuves un pārvades sistēmu saslēguma punktā. 

Nākamā aktivitāte ir kompresoru ceha iekārtu, kas no-
drošina dabasgāzes iesūknēšanu, uzlabošana, paaugstinot to 
efektivitāti. 

Jāatzīmē, ka arī iesūknēšanas režīms pēdējo gadu laikā ir 
mainījies – tas vairs nav tik vienmērīgs, kāds bija tad, kad 
dabasgāzi garantētā apjomā piegādāja no viena avota. Līdz 
ar to krītas gāzes pārsūknēšanas agregātu jaudas izman-
tošanas lietderība. Lai šo lietderības kritumu maksimāli 
kompensētu, paredzēts izveidot speciālu sistēmu, kas pēc 
noteikta algoritma atslēgs atsevišķus kompresoru cilindrus, 
tādējādi atļaujot tiem efektīvi strādāt plašākā diapazonā, 
kam savukārt vajadzētu rezultēties kompresoru darbībai 
nepieciešamā zemākā degvielas patēriņā. Kompresoru ceha 
iekārtu uzlabojumi nepieciešami arī, lai izpildītu jaunās pra-
sības emisiju samazināšanas jomā, kas ES noteiktas, sākot 
ar 2025. gadu. Paredzams, ka pēc rekonstrukcijas slāpekļa 
dioksīda izmešu apjoms samazināsies līdz 70 %, bet oglekļa 
dioksīda – līdz 15–20%.

Būtiska projekta aktivitāte ir urbumu ražības paaugsti-
nāšana. Tā kā pie zemāka gāzes spiediena iespējams izņemt 
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mazāk dabasgāzes, tad kopējo urbumu ražību nepieciešams 
paaugstināt par 5–10%. Lai to sasniegtu, neierīkojot papildu 
urbumus, nepieciešams modernizēt 30 līdz 36 urbumus. 

Līdztekus jāpalielina tehnoloğisko līniju skaits gāzes sa-
vākšanas punktos, lai novērstu to, ka vairāki urbumi ir savie-
noti vienā tehnoloğiskajā līnijā. Palielinot tehnoloğisko līniju 
skaitu, iespējams paaugstināt arī izsūknēšanas efektivitāti.

Projekta kopējās izmaksas ir 88 milj. EUR; plānots, ka puse 
no tām jeb 44 milj. EUR būs INEA programmas finansējums. 
No kopējām izmaksām 27 milj. EUR plānots atvēlēt urbu-
mu rekonstrukcijai, 36 milj. EUR – gāzes savākšanas punkta  
Nr. 3 modernizācijai un paplašināšanai, 8,5 milj. EUR – eso-
šo iekārtu uzlabošanai, bet 20 milj. EUR izmaksās gāzes iz-
sūknēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana. 

Projektu kopumā plānots pabeigt līdz 2025. gada beigām. 
Gāzes izsūknēšanas iekārtas uzstādīšana plānota jau 2023. 
gada beigās, bet esošo iesūknēšanas agregātu modernizēšana 
veicama 2024. gadā. 

Uzlabojumi var tikt īstenoti  
arī bez ES finansējuma

IPGK darbības uzlabošanas pasākumi vismaz daļēji va-
rētu tikt īstenoti arī neatkarīgi no Eiropas Komisijas atbal-
sta pieejamības, un līdztekus variantam, kas paredz INEA 
finansējuma piesaisti, tiek gatavots arī otrs projekts, at-
bilstoši kuram uzņēmums projektu īstenos saviem spēkiem, 
iztiekot bez ES naudas. 

Ejot šo ceļu, gan tiktu īstenoti vien trīs no četriem pasā-
kumiem, t.i., urbumu atjaunošana, lai tie atbilstu ES drošī-
bas standartu prasībām, esošo iekārtu uzlabošana, padarot 
tās ekonomiskākas un atbilstošākas ekoloğijas prasībām, kā 
arī gāzes izsūknēšanas kompresora uzstādīšana. Te gan jāat-
zīst, ka darbi tiktu īstenoti ilgākā laika periodā. 

Savukārt gadījumā, ja INEA atbilde būs pozitīva, darbi 
tiks veikti daudz ātrākā tempā. Tā kā gāzes izņemšana zem 
kompresijas varētu būt aktuāla jau tuvākajā perspektīvā, 
tad, ES finansējumu saņemot, izsūknēšanas iekārtas iegādei 
un uzstādīšanai varētu tikt dota prioritāte. 

Projektu gatavojot, tika veikti arī tā dēvētie "mārketinga 
testi" un aptaujāti esošie IPGK klienti, tostarp arī AS "Lat-
vijas Gāze" un AS "Latvenergo", kas nodrošina lauvas tiesu 
no krātuvē uzglabātās gāzes. Patlaban situācija ir tāda, ka 
pieprasījums pēc gāzes tirgū var pārsniegt iespējas izņemt 
to no krātuves. Pēc modernizācijas tirgus dalībnieki varēs 
saņemt tik daudz gāzes, cik tai vai citā laika sprīdī tiem būs 
nepieciešams. Būtiski, ka tirgus dalībniekiem būs iespēja 
uzglabāt mazāku gāzes rezervi, bet strauja pieprasījuma 
kāpuma gadījumā saņemt vairāk. Kā ieguvums minama arī 
iespēja bez problēmām palielināt gāzes padevi avārijas vai 
strauju apkārtējas vides temperatūras svārstību gadījumos.  

Palielinot dabasgāzes izņemšanas elastību, tirgus dalīb-
nieki, iespējams, centīsies uzglabāt mazāk dabasgāzes, tādēļ 
tās izmantošana un rezervēšana ziemas periodam noteikti 
prasīs rūpīgāku un atbildīgāku plānošanu gan piegādātā-
jiem, gan patērētājiem. E&P

Alvils Zauers
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