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Inčukalna pazemes   
gāzes krātuve atkal zenītā 

Kā aizvadītajā ziemā klājies dabasgāzes pārvadei, un jo 
īpaši tās centrālajam elementam – Inčukalna  pazemes gāzes 
krātuvei (Inčukalna PGK),– žurnāla “Enerģija un Pasaule” 
stāsta gāzes pārvades sistēmas operatora (PSO) AS “Conexus  
Baltic Grid” (“Conexus”) valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss, 
Inčukalna PGK vadītājs Rinalds Dimiņš, “Conexus” Korpo-
ratīvās stratēģijas daļas vadītājs Jānis Eisaks, uzņēmuma Ko-
mercdaļas vadītājs Jānis Skubeničs un “Conexus” Vienotās 
tirgus zonas daļas vadītājs Mārcis Vārpa.

Atomelektrostacija Igaunijā? 

2019. gada 12. februārī tika nodibināts uzņēmums Fermi 
Energia OÜ. Uzņēmuma definētā misija ir attīstīt nelielas 
jaudas atomelektrostacijas (AES), kuras nodrošinās elektrības 
piegādi jebkādos laikapstākļos par pieejamu cenu un 
nodrošinās valsts klimata mērķu izpildi. Starp dibinātājiem ir 
Sandors Līve (Sandor Liive), bijušais Eesti Energia vadītājs. 

Uzņēmuma mērķis pievērsties tieši mazas jaudas AES ir 
negaidīts un specifisks. Parasti cenšas būvēt pēc iespējas lie-
lākas elektrostacijas, lai sasniegtu mēroga efektu un nodroši-
nātu zemākas mainīgās izmaksas, ar kurām jākonkurē tirgū.

Zinātnieki cīņā pret Covid-19 

2021. gada 19. februārī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
zinātnieki un inženieri kopā ar kolēģiem no citām augstsko-
lām un zinātniskajām institūcijām valsts pētījumu programmas 
“Covid-19 seku mazināšanai” (VPP “Covid-19”) ietvaros iepa-
zīstināja politikas veidotājus, medicīnas jomas profesionāļus, 
potenciālos investorus un visus interesentus ar inženiertehnisku 
risinājumu prototipiem, kas izstrādāti, lai veselības aprūpes 
iestādēs un citās vietās ar augstu Covid-19 infekcijas risku 
efektīvāk pasargātu cilvēku veselību un dzīvību.

Viedā dabasgāzes sadale kā šodienas 
vīzija un nākotnes perspektīva

Dabasgāzes un atjaunīgo gāzu sinerģija nozīmē nepieciešamību 
pēc mūsdienīgas, viedas un ilgtspējīgas enerģētikas infrastruktūras, 
kas ļautu nodrošināt elastīgākas rezerves un balansēšanas jaudas, 
efektīvus resursu uzglabāšanas risinājumus un modernus pieprasī-
juma un piedāvājuma izlīmeņošanas mehānismus.

Šajā rakstā aplūkotas dažas viedās dabasgāzes sadales (smart 
gas distribution; VDS) sistēmas attīstības tendences, īpašu uzma-
nību pievēršot dabasgāzes lomai ES energoapgādē, viedās ener-
ģijas terminoloģijai un viedajai dabasgāzes uzskaitei kā būtiskai 
VDS sastāvdaļai, kuru plaši izmantojam jau šodien.
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