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Kā pārmaiņas gāzes sektorā redz 
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 
sistēmas operators

2021. gada 15. decembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar 
Ūdeņraža un gāzes tirgus dekarbonizācijas paketi, kas ietver 
priekšlikumus arī Gāzes direktīvas un Gāzes regulas pārskatī-
šanai. Raksta mērķis ir īsumā aplūkot būtiskāko priekšlikumu 
kopsavilkumu no vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāša-
nas sistēmas operatora darbības perspektīvas, ņemot vērā to, 
ka Gāzes paketē iekļautas svarīgas gāzes tirgus organizācijas 
izmaiņas un saistītās regulatīvā ietvara inovācijas.

Ūdens enerģija – ūdeņraža ražošanai? 
Mazjaudas HES un to perspektīva 

Enerģētikas zaļināšanai un lai atteiktos no fosilo degvie-
lu lietošanas nepieciešams palielināt ūdeņraža izmantošanu 
transportā, kā arī dažādos rūpnieciskajos procesos. Tātad 
nākotnē pieprasījums pēc ūdeņraža tikai augs, un ir nepie-
ciešamas jaunas metodes zaļā ūdeņraža ražošanai. Tiesa, šim 
nolūkam visbiežāk izmanto saules un vēja enerģiju, bet šobrīd 
parādās arvien vairāk pētījumu arī par ūdeņraža ražošanas 
iespējām gan lielajās, gan arī mazjaudas hidroelektrostacijās.

Elektrodinamika    
atver metamateriālu pasauli

Metamateriāls (no grieķu valodas μετά, kas nozīmē “ārpus”, 
un latīņu valodas materia, kas nozīmē “materiāls”) ir jebkurš 
materiāls, kura īpašības atšķiras no dabiskiem materiāliem. 
Metamateriālu īpašības nosaka mākslīgās struktūras, kuru 
izmēri ir mazāki par izmantoto viļņu garumu. To lietojums ir 
daudzpusīgs un aptver optoelektroniku, mākslīgo intelektu, 
informācijas apstrādi un daudz ko citu. Metamateriāli ir 21. 
gadsimta produkts, taču ideja par materiāliem ar negatīvu re-
frakcijas indeksu izskanēja no pazīstamā krievu fiziķa Viktora 
Veselago jau 20. gadsimta otrajā pusē.

Energosistēmas elastība nepastāvīgas 
elektroenerģijas ģenerācijas laikmetā

Eiropas Savienība mērķtiecīgi virzās uz klimatneitralitāti. 
Atjaunīgo energoresursu (AER) izmantošana elektrības ie-
gūšanā ir viens no šī mērķa sasniegšanas nosacījumiem. To 
parāda AER avotu, sevišķi saules un vēja, elektrostaciju straujā 
attīstība pēdējos gados. Vairākas Eiropas, kā arī citas pasaules 
valstis ir izziņojušas vēl ambiciozākus AER attīstības plānus 
tuvākajai desmitgadei. Taču, tā kā saule un vējš ir nepastāvī-
gi un neregulējami enerģijas avoti, to pieaugošais īpatsvars 
energosistēmās prasa paaugstinātu energosistēmas elastības 
nodrošināšanu.
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