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Gāzveida kurināmā nākotne Eiropā –
reģionālā attīstība no globālā skatpunkta

Šobrīd gāzveida kurināmā, konkrēti, dabasgāzes, pozīcijas 
Eiropā ir neskaidrākas nekā jebkad. Dabasgāzes un atjaunī-
go gāzu maisījums tiek uzskatīts par vienu no ilgtspējīgas un 
drošas enerģijas pārejas stūrakmeņiem, tomēr formāli par 
tādu atzīts netiek. 

Izskan arī citi viedokļi – piemēram, ka gāzveida kurināmais 
pēc noklusējuma ir pārāk dārgs un nedrošs, lai uz tā balstītu 
Eiropas enerģētikas sektora dekarbonizāciju, tomēr pārredza-
mā nākotnē bez tā iztikt nebūs iespējams.

Lielbritānijas ūdeņraža   
izmantošanas pilotprojekti 

Daudzās Eiropas valstīs ūdeņraža enerģētikas iniciatīvas šobrīd 
atrodas tikai attīstības sākumposmā: tiek izstrādāts tiesiskais regu-
lējums un tehniskie noteikumi zaļā ūdeņraža ražošanai, pārvadei 
un sadalei, kā arī pētītas tā vienlaicīgas transportēšanas iespējas da-
basgāzes tīklā kopā ar dabasgāzi un atjaunīgajām gāzēm.Tāpēc par 
ūdeņraža izmantošanu galapatēriņa sektorā pagaidām tiek domāts 
mazāk. Tomēr ūdeņradis tiek uzskatīts par nākotnes  energonesēju 
numur viens visā Eiropā.

Programmai “Nākotnes enerģētikas 
līderi Latvijā” sekmīgi piesaistīti 16 
jaunie speciālisti

Talantīgu un mērķtiecīgu jauno speciālistu, kuri ir gatavi 
aktīvi darboties enerģētikas nozarē arī ārpus savām ikdienas 
profesionālajām un akadēmiskajām gaitām, Latvijā nudien 
netrūkst – to ar patiesu gandarījumu pēc pieteikumu iesnieg-
šanas termiņa beigām varēja secināt Pasaules Enerģijas pa-
domes Latvijas Nacionālās komitejas programmas “Nākotnes 
enerģētikas līderi Latvijā” vadības komanda. Kopumā aicinā-
jumam atsaucās 26 talantīgi un mērķtiecīgi jaunie speciālisti, 
kuri pārstāv 10 dažādus uzņēmumus.

Energoresursu cenu
pieauguma anatomija 

Par to, kādi faktori vai faktoru kopumi noteica straujo 
energoresursu cenu pieaugumu 2021. gadā, ticis diskutēts 
un rakstīts daudz. Starp galvenajiem pozitīvās cenu dinami-
kas vai atsevišķos gadījumos praktiski nekontrolējama cenu 
kāpuma iemesliem minētas gan pasaules dabasgāzes tirgus 
konjunktūras pārmaiņas, laikapstākļi un objektīva resursu 
piegāžu kavēšanās, gan arī ģeopolitiskās peripetijas. Un kā 
būtisks riska faktors iezīmējusies Covid-19 pandēmija, kuras 
uzliesmojumus mij ilgāki vai īsāki atslābuma un globālās, kā 
arī reģionālās ekonomikas atveseļošanās periodi.

24. lpp.

48. lpp.

30. lpp.

8. lpp.
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