
Godājamie lasītāji, kolēği un draugi!
Latvijas Valsts ir pārkāpusi savas proklamēšanas otrās simtgades slieksni, un mūs 

joprojām priecē tikko aizvadīto svinību noskaņas. Un arī mūsu žurnālam gaidāmi 
svētki – nākamgad tas atzīmēs jau divdesmito dzimšanas dienu! 

Aizvadīto deviņpadsmit gadu laikā žurnāla veidotāji ir cieši sadarbojušies ar dau-
dziem partneriem – ražošanas uzņēmumiem, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, 
nevalstiskām profesionālām organizācijām, augstskolām un zinātniskiem institūtiem, 
Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Pasaules Enerğijas padomi (PEP). Pavisam kopā 
ir iznākuši 113 žurnāla numuri, un patlaban tiek gatavots jau 114. – "Enerğijas un  
Pasaules" divdesmitā pastāvēšanas gada pirmais numurs. 

Žurnāls, jau savā nosaukumā ar atslēgvārdu ENERĞIJA, ietver un atspoguļo vi-
sas mūsu civilizācijas attīstības jomas, ar to saprotot garīgo, intelektuālo, ekonomisko, 
kā arī pētniecisko enerğiju visās nozīmīgākajās zinātnes un tautsaimniecības noza-
rēs. Žurnāls tiek veidots un izdots augstā poligrāfiskā un mākslinieciskā kvalitātē un 
ir izvērties par starptautiski atzītu un plaši pazīstamu izdevumu. Daudzās tematiskās 
sadaļās tas informē lasītājus par dažādu energoresursu pieejamību un apguvi gan  
Latvijā, gan citur pasaulē, stāsta par tautsaimniecības attīstību, viedajām tehnoloğijām  
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un inovācijām, izglītību, ekoloğiju, zinātnes aktualitātēm. Žurnāls iepazīstina ar dažā-
du balvu laureātiem enerğētikā un citās jomās, sniedz saistošu ieskatu zinātnes un teh-
nikas vēsturē, kā arī analizē sociāli nozīmīgus jautājumus, īpašu rubriku veltot Latvijas 
Valsts proklamēšanas simtgadei.

Ņemot vērā žurnāla "Enerğija un Pasaule" starptautisko atpazīstamību, LZA kā  
IV Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa organizētāja piedāvāja mūsu Valsts dažā-
du zinātnes nozaru vadošajiem pārstāvjiem iespēju piedalīties žurnāla "Enerğija un  
Pasaule" populārzinātniska speciālizlaiduma veidošanā. Šīs sadarbības rezultātā tika 
radīts reprezentabls Latvijas simtgadei veltīts ilustrēts izdevums latviešu un angļu valo-
dās. "Enerğijas un Pasaules" speciālizdevumi nonāca galvenokārt IV Pasaules Latviešu 
zinātnieku kongresa dalībnieku rokās, taču tos saņēma arī daudzu Latvijas bibliotēku 
lasītāji un tie joprojām kalpo kā "Latvijas zinātnes enciklopēdija" LZA pārstāvju prezen-
tācijās ārpus mūsu valsts robežām, tā palīdzot īstenot IV Pasaules Latviešu zinātnieku 
kongresa manifestā pausto uzdevumu: pilnvērtīgi izmantot Latvijas zinātnes nozaru 
potenciālu visā to daudzveidībā, lai celtu mūsu valsts iedzīvotāju pašapziņu un dzī-
ves kvalitāti, un tādējādi apturētu migrāciju uz citām valstīm, kas ir nopietns šī brīža  
Latvijas ilgtspējas apdraudējums. Ne mazāk svarīgi uzdevumi ir informēt pasaules sa-
biedrību par Latvijas zinātnieku izciliem sasniegumiem un veiksmes stāstiem, atklājot 
mūsu valsts cilvēkkapitāla spēku un potenciālu, kā arī vairot Latvijas zinātnes un insti-
tūciju prestižu, iepazīstinot ar mūsu kultūru un tradīcijām. Šogad esam prezentējuši 
"Enerğiju un Pasauli" vairākos nozīmīgos starptautiskos forumos: ANO Eiropas ekono-
mikas komisijas Ilgtspējīgas enerğijas komitejas 27. sesijā un Ekspertu grupas par tīrā-
kas elektroenerğijas ražošanu no fosilā kurināmā (Tīrākas elektroenerğijas sistēmas) 14. 
sesijā Ženēvā; PEP 2018. gada Enerğētikas nedēļā Milānā un 5. Baltijas jūras valstu PEP 
nacionālo komiteju Apaļā galda diskusijas pasākumos Berlīnē. 

Arī turpmāk plānojam izvērst mūsu starptautisko sadarbību ar ANO Eiropas eko-
nomikas komisiju un Pasaules Enerğijas padomi; piemēram, PEP Latvijas Nacionālajai 
komitejai ir uzdots rīkot 6. Baltijas jūras valstu PEP nacionālo komiteju Apaļo galdu 
Rīgā 2019. gada rudenī un, protams, informēt par to žurnāla lasītājus. 

Turpināsies Latvijas Nacionālā enerğētikas un klimata plāna 2021.–2030. gadam 
projekta apspriešana. Šajā plānā tiks noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi 
šādās jomās: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un CO2 piesaistes palielinā-
jums; atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums; energoefektivitātes uzlabo-
šana; enerğētiskās drošības nodrošinājums; enerğijas tirgu infrastruktūras uzturēšana 
un uzlabošana; inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana.

2019. gadā Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, notiks 24. Pasaules Enerğē-
tikas kongress. Saskaņā ar devīzi "Enerğētika labklājībai" (Energy for Prosperity) šis 
globāla mēroga forums rosinās enerğētikas nozares vadošo pārstāvju dialogu bū-
tiski svarīgos jautājumos, kā arī definēs stratēğiju visu ieinteresēto pušu sadarbībai, 
inovatīvai un ilgtspējīgai enerğētikas nākotnei. Kongresa pasākumos piedalīsies ap  
100 000 enerğētikas ekspertu un politikas veidotāju, un tajā gūto informāciju mēs no-
teikti analizēsim žurnāla slejās.

Veidosim Latvijas enerğētiku viedi – pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasnie-
gumiem un pasaules labāko speciālistu pieredzi, lai tā kalpotu ikviena mūsu valsts 
iedzīvotāja labklājībai! "Enerğija un Pasaule" arī turpmāk savās publikācijās vēstīs par 
tautsaimniecības aktuālajām norisēm, tā sekmējot Latvijas veiksmīgu attīstību mūsu 
valsts nākamajā simtgadē.

Saules mūžu Latvijai!
Juris Savickis, SIA "ITERA Latvija" prezidents,  
žurnāla "Enerğija un Pasaule" Redakcijas padomes priekšsēdētājs,  
Pasaules Enerğijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas viceprezidents, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda mecenāts
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