
Godātie “Enerģijas un Pasaules” lasītāji, atbalstītāji un draugi!
Ir sagaidīts un aizvadīts vēl viens Latvijas un Baltijas enerģētikai zīmīgs gads. Šis gads – divdes-

mit pirmais divdesmit pirmajā gadsimtā – nāca ar lielām gaidām un gaišām cerībām, bet aiziet 
ar dalītām jūtām. Vieniem 2021. gads bija jaunu aizsākumu, darboties prieka, profesionālas iz-
augsmes un akadēmisko panākumu laiks, bet citiem – pauzes, pārdomu un vērtību pārvērtēšanas 
periods. 

Pandēmijas laiks mums ir uzskatāmi parādījis, ka enerģētika ir viena no būtiskākajām, ja ne 
pati būtiskākā civilizācijas sastāvdaļa, un ka šī sektora norises teju reālā laika režīmā ietekmē visu 
pasaules valstu ekonomiku, tautsaimniecību un sociālekonomisko izaugsmi.  

Tomēr, neraugoties uz objektīvām grūtībām un izaicinājumiem, Baltijas enerģētikai 2021. gads 
ir bijis īpašs. Mūsu reģionā pabeigts darbs pie viena no svarīgākajiem kritiskās enerģētikas infra-
struktūras projektiem: pēc vairāku gadu saspringta darba noslēgusies Polijas un Lietuvas dabas-
gāzes starpsavienojuma GIPL izbūve. Kaut gan dabasgāze pa jauno cauruļvadu sāks plūst tikai 
2022. gada vidū, jau šobrīd var sacīt: ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir sasniegts. Baltijas valstis 
un Somija ir pieslēgtas kopīgajam Eiropas maģistrālajam gāzapgādes tīklam un tātad – arī tirgum.  

Arī mūsu pašu reģionālā dabasgāzes tirgus izaugsmes pozitīvā dinamika nevar nepriecēt. 
Šobrīd norit aktīvas konsultācijas starp tā dalībnieču – Latvijas, Igaunijas un Somijas, kā arī 
Lietuvas – dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem par drīzu Lietuvas iekļaušanos vienotajā 
Baltijas valstu un Somijas dabasgāzes tirgū. Tas ļaus palielināt tirgus kapacitāti apmēram par 30 
procentiem, savukārt, mazliet vēlāk, tirgū ienākot arī Polijai, tā kapacitāte pieaugs piecas reizes. 
Līdz ar to mūsu reģionālais tirgus kļūs ne tikai par pirmo transnacionālo, piecas valstis apvieno-
jošo, dabasgāzes tirdzniecības platformu Eiropas Savienībā (ES), bet arī par valstu dalības ziņā 
plašāko šāda veida platformu pasaulē. Dabasgāzes tirgus paplašināšana ļaus būtiski diversificēt 
dabasgāzes piegādes, jo līdz ar GIPL nodošanu ekspluatācijā Baltijai un Somijai būs pieejama 
arī cauruļvadu dabasgāze no kontinentālās Eiropas. Tādējādi tiks ne tikai palielināta gāzapgādes 
drošība, bet arī dots pozitīvs impulss un papildu stimuls Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) 
potenciāla maksimālai izmantošanai, lai mums nebūtu jāraizējas par racionālu krātuves jaudu 
noslodzi un konkurētspēju.  
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Tiek plānots, ka nākotnē, līdztekus dabasgāzes resursiem ES gāzu tirgū ienāks arvien lielāka 
atjaunīgo gāzu (AG) – biometāna un zaļā ūdeņraža – daļa. Šo būtisko pārmaiņu priekšvakarā 
mums jāsaprot, cik gatava Latvija ir AG un dabasgāzes maisījuma izmantošanai enerģijas ražošanā, 
biznesa un mājsaimniecību sektoros, kā arī  tā noglabāšanai Inčukalna PGK. 

Savukārt, elektroenerģētikas sektorā 2021. gadā turpinājās un līdz plānotajam noslēgumam 
2025. gadā būs aktuāla Baltijas valstu vēsturē lielākā un dārgākā kopīgā enerģētikas projekta – 
Baltijas valstu energosistēmu sinhronizācijas zonu maiņas jeb sinhronizācijas ar kontinentālās 
Eiropas energosistēmu – virzība. Šis projekts ir liels izaicinājums visām trim Baltijas valstīm, un 
tā efektivitāti patiesi novērtēt mēs varēsim tikai nākotnē – pēc projekta realizācijas noslēguma. 

Tajā pašā laikā, lai bez bažām varētu skatīties Baltijas elektroenerģētikas sektora nākotnē pēc 
sinhronizācijas zonu maiņas, nopietni jādomā par energoapgādes drošību un tātad – jaunām un 
efektīvām bāzes jaudām. Latvija jau laikus ir parūpējusies par modernu, elastīgu un tirgū konku-
rētspējīgu bāzes jaudu izbūvi, tāpēc mēs šobrīd esam sava veida Baltijas ģenerējošo jaudu atbalsta 
punkts, mugurkauls un centrs. Protams, nepieciešamība pēc jaunu jaudu izbūves saglabājas gan 
Lietuvā, gan arī Igaunijā, jo, realizējot sinhronizācijas zonu maiņas projektu, mums ir skaidri jāap-
zinās, ka bez nepārtrauktas, uzticamas un arī tirgū konkurētspējīgas bāzes ģenerācijas nevar runāt 
nedz par stabilu elektroapgādi un maksimuma pieprasījuma segšanu, nedz efektīvu frekvences 
regulēšanu. Tāpēc par jaunām bāzes jaudām jādomā jau šodien, kad vēl ir laiks projektu ieceres 
daļēji realizēt, nevis atlikt šo jautājumu uz nenoteiktu laiku.  

Bez modernām un elastīgām bāzes jaudām nākotnē var būt apgrūtināta arī atjaunīgās ener-
ģijas (AE) lieljaudas projektu realizācija. Mēs vēlamies, lai AE attīstās arī mūsu reģionā, tomēr 
šajā sakarā jāatgādina, ka uz tuvu un tālu kaimiņu fona, Latvija jau šobrīd ir viena no zaļākajām 
Eiropas valstīm. Tāpēc, turpinot AE apgūšanu, mums jāspēj objektīvi un racionāli izvērtēt katra 
konkrēta projekta plusus un mīnusus – izsvērt tā ieguvumus un riskus, lai pieņemtu pēc iespējas 
pragmātiskākus un ilgtermiņā pamatotākus lēmumus. Atbalstot ES enerģētikas sektora iniciatīvas, 
mums, līdzīgi kā citām savienības dalībvalstīm, pirmkārt un galvenokārt, jādomā par savas valsts – 
Latvijas – un savu iedzīvotāju labklājību, jo mūsu vietā neviens cits to nedarīs. 

Aizejošais 2021. gads ir bijis izaicinājumiem bagāts enerģijas tirgus dinamikas izpratnē. Gada 
otrā puse ir iezīmīga ar augstajām dabasgāzes un elektroenerģijas cenām reģionālajās biržās un glo-
bālajās tirdzniecības platformās, kas mums liek vēl ciešāk vērot enerģētikas konjunktūras mainību, 
analizēt enerģētikas procesus gan globālā, gan arī reģionālā līmenī un prognozēt energoresursu 
tirgus attīstību 2022. gadā. Līdz ar to arī nākamgad “Enerģijas un Pasaules” komanda turēs roku 
ne tikai uz Baltijas un Eiropas, bet arī pasaules “enerģētikas pulsa”. 

Izmantojot izdevību, vēlos pateikt lielu paldies visiem žurnāla veidotājiem, autoriem, un jo 
īpaši – mūsu zinātniskajiem konsultantiem, bez kuru nesavtīgā darba un atbalsta tik augstvērtīga 
profesionālā enerģētikas žurnāla kā “Enerģija un Pasaule” veidošana nebūtu iespējama! 

Atļaujiet žurnāla “Enerģija un Pasaule” Redakcijas padomes un radošās 
komandas vārdā novēlēt visiem baltus, cerību pilnus un dvēseles siltuma apdvestus 

Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 

Lai mums visiem patiesi priecīgs, veselīgs, ražīgs un radošs 2022. gads! 
Ar cieņu
“Enerģijas un Pasaules” Redakcijas padomes priekšsēdētājs, 
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