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saturs

Baltijas elektroenerģijas tirgus
pāries no 60 uz 15 minūšu intervāla
aprēķinu periodu
Eiropā notiek elektroenerģijas ģenerācijas pārmaiņas –
palielinās vēja un saules elektrostaciju īpatsvars, samazinās
konvencionālo ģeneratoru daudzums, pieaug starpsavienojumu skaits un tirgu integrācija. Šīm pārmaiņām nepieciešams
pielāgot tirgus modeli. Viena no nepieciešamām izmaiņām ir
pāreja no 60 minūšu uz 15 minūšu nebalansa aprēķinu periodu, kas ļaus palielināt tirgus dalībnieku lomu energosistēmas
balansēšanā ar tirgus mehānismu palīdzību.

20. lpp.

Eiropa ir par siltumsūkņiem
Eiropas elektroenerģētikas nozares asociācija Eurelectric
savā vīzijā par enerģētikas dekarbonizāciju uzsver, ka šī procesa īstenošana būs atkarīga no tehnoloģiju brieduma, patērētāju uzvedības un normatīvo aktu prasībām. Šajā rakstā
informēsim par jau sen atzītas tehnoloģijas – siltumsūkņu
izmantošanas iespējām Latvijas tirgū un rosināsim analizēt,
cik gatavi esam to ieviešanai. Ieskicēsim arī elektrifikācijas
perspektīvas Eiropā, iedzīvotāju ieguvumus no siltumsūkņu
izmantošanas, kā arī pieredzi, kas gūta, ieviešot siltumsūkņus
mūsu kaimiņvalstī Zviedrijā.
24. lpp.

Iepazīstam jaunos dabasgāzes sadales
sistēmas pakalpojumu tarifus
Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, Latvijas dabasgāzes sadales sistēmas operators AS "Gaso" ievieš jaunus tarifus, kas
turpmāk ietvers divas komponentes: fiksēto, kas būs noteikta
atbilstoši klienta pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no
dabasgāzes patēriņa apjoma, un mainīgo, kas tiks aprēķināta
atbilstoši faktiskajam piegādātās dabasgāzes apjomam. Fiksētās daļas apjoms nemainīsies, pieslēguma slodzei paliekot
noteiktā līmenī, bet mainīgā daļa būs atkarīga no klienta patērētās dabasgāzes apjoma.

44. lpp.

Vēsturiskās atmiņas līkločos
Vēsturiskie notikumi, kas saistās ar Latvijas neatkarības
proklamēšanu, ir šķietami vispārzināmi, tomēr ne visi fakti un liecības ir pienācīgi apzināti. Vēstures doktora Ērika
Jēkabsona grāmata "Neatkarības kara stāsti: 1918 – 1920"
sniedz unikālu ieskatu Latvijas valsts tapšanas posma sarežģītajos līkločos un paver skatu uz vēl neizpētīto un nesaprasto. Profesors Ēriks Jēkabsons ir viens no vadošajiem speciālistiem 20. gadsimta pirmās puses militārpolitiskās vēstures
jautājumos. Aicinājām viņu uz sarunu, lai gūtu dziļāku ieskatu tā laika idejās un norisēs.
76. lpp.
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