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Zaļais jeb no atjaunīgajiem energoresursiem (AER) saražotais ūdeņradis ir viens no efektīviem rīkiem, ar kura palīdzību 
sasniegt Eiropas Savienības (ES) izvirzītos dekarbonizācijas mērķus līdz 2050. gadam un panākt klimatneitralitāti. To 
labi atspoguļo Eiropas Komisijas priekšlikumi par zaļā ūdeņraža izmantošanu paketē “Gatavi mērķrādītājam 55%”,1 

proti: 50% atjaunīgā ūdeņraža patēriņš rūpniecībā līdz 2030. gadam; vismaz 2,6% nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas (zaļais ūdeņradis un uz zaļā ūdeņraža bāzes saražota degviela) īpatsvars 2030. gadā; 0,7% sintētisko degvielu 
īpatsvars aviācijā 2030. gadā (5% – 2035. gadā, 8% – 2040. gadā, 11% – 2045. gadā un 28% – 2050. gadā); vienas ūdeņraža 
pildnes (ar kapacitāti > 2 t ūdeņraža dienā un 700 bāru (bar) spiedienu) izvietošana ik pēc 150 km TEN-T (Trans-European 
Transport Network) pamattīklā un katra pilsētas mezgla galvenajos maršrutos un ik pēc 450 km vienas uzpildes stacijas 
ar sašķidrināto ūdeņradi izvietošana.

Zaļais ūdeņradis var tikt ražots gan elektrolīzes procesā, izmantojot AER un ūdeni, gan metāna tvaika riforminga un 
citos termoķīmiskajos procesos (1. attēls). Tas savukārt veicina plašāku AER lietojumu.

1  https://iea.blob.core.windows.net/assets/e57fd1ee-aac7-494d-a351-f2a4024909b4/GlobalHydr
ogenReview2021.pdf

Virzība uz zaļo ūdeņradi
AS “Latvenergo”

Zaļā ūdeņraža lietošana nodrošina vairāku sektoru 
dekarbonizāciju, kā arī palielina enerģijas sistēmas elas-
tību (2. attēls)2. Ņemot vērā zaļā ūdeņraža priekšrocī-
bas, strauji attīstās tā ražošana un izmantošana teju vi-
sās tautsaimniecības jomās. Līdz 2030. gadam atsevišķās

2  https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-Scaling-up_Hydrogen-
Council_2017.compressed.pdf

Eiropas valstīs – piemēram, Spānijā, Vācijā, Francijā, 
Zviedrijā, Somijā un Norvēģijā – summārā uzstādītā elek-
trolīzes iekārtu jauda pārsniegs vienu gigavatu (3. attēls)3.

Arī AS “Latvenergo” uzskata, ka zaļajam ūdeņradim ir 
liela nākotne un, lai nodrošinātu drošu, efektīvu un ekono-
miski pamatotu zaļā ūdeņraža ražošanu un izmantošanu, 
ir nepieciešams: precizēt jau iepriekš izstrādāto ūdeņraža 
3  https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2021/12/Gas-for-Climate-Market-State-
and-Trends-report-2021.pdf
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koncepciju; nodrošināt dzīvotspējīga biznesa modeļa 
esamību; panākt valsts atbalstu un finansējumu; nodroši-
nāt ieinteresēto pušu piesaisti un sadarbību.

Ūdeņradis AS “Latvenergo” un virzība 
uz plašāku ūdeņraža izmantošanu

Ūdeņraža izmantošanas pirmsākumi AS “Latvenergo” 
meklējami 1976. gadā, kad ūdeņradis tika ražots Rīgas 
TEC-2 divos ūdens elektrolīzes aparātos. To izmantoja ģe-
neratoru dzesēšanai. Viena elektrolīzes aparāta ražība bija 

10 m3 ūdeņraža stundā. Tagad tie ir savu laiku nokalpoju-
ši (aparātu ekspluatācija beidzās 2013. gadā) un ūdeņradi 
TEC-2 iegādājas ārpakalpojumā – no komerciālajiem gāzu 
piegādātājiem.

Lielu uzmanību ūdeņraža tēma uzņēmumā ieguva 2020. 
gada vasarā, kad tika sākta AS “Latvenergo” Power-to-X 
koncepcijas izstrāde. Pētījuma mērķis bija izvērtēt un gūt 
zināšanas pilotprojekta ietvaros par ūdeņraža ražošanu no 
AER brīžos, kad ir elektroenerģijas pārpalikumi un zemas 
elektroenerģijas cenas, un iegūt pieredzi par saražotā zaļā 
ūdeņraža izmantošanu. Tāpat bija nepieciešams apzināt 

ūdeņraža enerģētiskās pārveides 
iespējamību Latvijā un AS “Latve-
nergo” biznesa iespējas šajā jomā.

Pētījums, kura pirmie rezultāti 
tika iegūti 2021. gada janvārī, tika 
veikts, analizējot literatūru un pre-
zentējot uzkrāto analītisko pieredzi 
konferencēs un kursos. Izstrādes 
gaitā tika konstatēts, ka ir vairāki 
nezināmie un izaicinājumi, kas ne-
ļauj noteikt precīzu virzienu, kurā 
visefektīvāk attīstīt pilotprojektu. 
Lai paplašinātu ekspertu loku, kas 
var sniegt savu devumu ūdeņraža 
ražošanas un izmantošanas vīzijas 
pilnveidei Latvijā, 2021. gada pava-
sarī AS “Latvenergo” iestājās bied-
rībā “Latvijas Ūdeņraža asociācija”, 
bet tā paša gada rude- nī – Eiropas 
Tīrā ūdeņraža aliansē. Savukārt 
2022. gada janvārī tika noslēgts sa-

1. attēls

Zaļā ūdeņraža ražošanas un izmantošanas cikls2      2. attēls 
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darbības līgums ar Latvijas Ūdeņraža asociāciju par sadar-
bību dekarbonizācijas veicināšanā un ūdeņraža tehnoloģi-
ju ieviešanā AS “Latvenergo”, veicot sektoru apvienošanu 
(sector coupling), ūdeņraža ražošanu no AER un oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju samazināšanu Latvijā (4. attēls).

Sadarbības sākšana ar Latvijas Ūdeņraža asociāciju deva 
iespēju piedalīties BASREHRT (Baltijas jūras atjaunīgās 
enerģijas un ūdeņraža ekspertu apaļais galds; Baltic Sea 
Renewable Energy and Hydrogen Experts Roundtable) pro-
jekta apaļā galda pirmajā diskusijā, kura notika 2022. gada 

9. janvārī Rīgā. BASREHRT projekta ini-
ciatori ir Zviedrijas institūts un Latvijas 
Ūdeņraža asociācija. BASREHRT mēr-
ķis ir palielināt sadarbību starp dalīb-
niekiem no vēja un saules enerģijas, 
bioenerģijas un citām AER nozarēm 
Baltijas jūras reģionā. Dalība šajā pa-
sākumā veicināja zināšanu un infor-
mācijas apmaiņu starp dažādiem taut-
saimniecības sektoru dalībniekiem, 
kur uzsvars tika likts uz zaļā ūdeņraža 
enerģētikas attīstības iespējām. Tas arī 
deva iespēju identificēt jaunus biznesa 
sadarbības modeļus un praktisku pro-
jektu realizācijas iespējas. Tiek gata-
vota visaptverošu energosistēmas risi-
nājumu ilgtspējīgas izaugsmes analīze, 
kurā ūdeņradim ir atvēlēta centrālā 
jeb vienojošā elementa loma. Nākamā 
diskusija notiks 2022. gada 28. aprīlī.

AS “Latvenergo” 
ūdeņraža pilotprojekta 
koncepcija 

Par labu piemēru zaļā ūdeņraža ra-
žošanas un izmantošanas pilotprojek-
ta izstrādei kalpoja Wind-to-Hydrogen 
projekts (2014–2018), kura ietvaros 
OMV Auersthal gāzes kompresoru 
stacijā (Lejasaustrijā) iedarbināja ek-
sperimentālo ražotni, kas sastāvēja 
no trim blokiem: gāzes sajaukšanas 
bloka, 100 kilovatu (kW) polimēru 
elektrolīta membrānas elektrolīzes ie-
kārtas un vadības bloka. Sagatavotais 

gāzu maisījums (dabasgāze un ūdeņradis), kurā ūdeņraža 
īpatsvars bija 1%–10%, no eksperimentālās ražotnes tika 
ievadīts dabasgāzes tīklā (7. attēls). Daļa no saražotā ūdeņ-
raža tika novirzīta uzglabāšanai un tālākai nodošanai lie-
totājiem. Pilotprojekta kopējais budžets bija ap trim milj. 
eiro (EUR)4. 

Savukārt AS “Latvenergo” pilotprojekts paredz (5. at-
tēls), ka zaļais ūdeņradis tiks ražots, izmantojot polimēru 
elektrolīta membrānas elektrolīzes iekārtu un elektroener-
ģiju no mainīgas ģenerācijas vai no Daugavas hidroelek-

trostacijas, TEC-2 saules baterijām 
vai no plānotās AS “Latvenergo” vēja 
elektrostacijas (10 megavati; MW) 
Priekules novadā. Saražotais ūdeņ-
radis tiks uzglabāts vai izmantots 
uzreiz sadedzināšanai gāzes turbī-
nās TEC-2. Pirms sadedzināšanas 
ūdeņradis tiks sajaukts ar dabasgāzi 
sajaukšanas blokā. Tā īpatsvars gāzes 
maisījumā nedrīkst pārsniegt piecus 
procentus, lai neietekmētu TEC-2 ie-
kārtu darbību. Ūdeņraža uzglabāšana 
ir paredzēta tā vēlākai izmantošanai 

4   VGB kongresa (2019) materiāli 

Plānotā elektrolīzes jauda Eiropā līdz 2030. gadam [3]      3. attēls 

Ūdeņraža izpētes iniciatīvas AS “Latvenergo”                     4. attēls 
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TEC-2 elektrisko ģeneratoru dzesēšanai un / vai pārdoša-
nai ārējiem lietotājiem, piemēram, transporta (SIA “Rīgas 
satiksme”, AS “Latvijas dzelzceļš” u. c.) vai rūpniecības uz-
ņēmumiem. Pilotprojektam tika vērtētas dažādas jaudas 
elektrolīzes iekārtas, ar uzstādīto jaudu no 100 kW līdz 
6,5 MW.

Vēl viens potenciāls risinājums saražotā ūdeņraža izman-
tošanai ir tā nodošana dabasgāzes tīklā. AS “Latvenergo” 
vērtē jauna gāzesvada būvniecības iespējas, lai tieši pieslēgtos 
dabasgāzes pārvades infrastruktūrai. Potenciālo pārvades 
gāzesvadu kopā ar esošo sadales gāzesvadu var izmantot 
ūdeņraža un metāna maisījuma nodošanai dabasgāzes tīklā.

Ūdeņraža pilotprojektu plānots realizēt līdz 2027. gadam, 
bet līdz 2035. gadam būvēt lielākas jaudas elektrolīzes iekārtu 
(virs 100 MW). Zaļā ūdeņraža ražošanai AS “Latvenergo” 
plāno būtiski palielināt vēja un saules elektrostaciju jaudu, 
kas kopā varētu pārsniegt 2000 MW. Kopā ar esošajām hid-
roelektrostaciju jaudām tas varētu nodrošināt elektrolīzes 
iekārtas ar zaļo elektroenerģiju par konkurētspējīgām cenām. 

Pilotprojektā gūtās atziņas
AS “Latvenergo” ūdeņraža pilotprojektam vēl ir vai-

rākas nenoteiktības. Piemēram, nav zināms, cik liels būs 
pieprasījums pēc ūdeņraža, kas būs potenciālie ūdeņraža 
galalietotāji. Ūdeņraža pieprasījuma pārzināšana ir viens 
no faktoriem, kas veido ekonomiski pamatotu infrastruk-
tūras un iekārtu izvēli, kas savukārt ietekmē investīcijas un 
ūdeņraža ražošanas izmaksas. Tādējādi grūti precīzi no-
teikt elektrolīzera jaudu un nepieciešamo infrastruktūru. 

Spriežot pēc literatūras un aprēķinu rezultātiem, zaļā 
ūdeņraža ražošana un izmantošana vēl nav sasniegusi savu 
briedumu. Elektrolīzes tehnoloģija attīstās, un nākotnē sa-
gaidāms tās izmaksu samazinājums un efektivitātes palie-
linājums. Piemēram, attīstās jauna tehnoloģija – anjonu 
apmaiņas membrānas ūdens elektrolīzeri5 –, kura apvieno 
sārma ūdens elektrolīzes iekārtas priekšrocības (nobriedu-
si tehnoloģija, lētāka par membrānas elektrolīzes iekārtu) 
un polimēru elektrolīta membrānas elektrolīzes iekārtas 
priekšrocības (laba savienojamība ar mainīgo ģenerāciju, 
elektrolīzera izejā tiek nodrošināts ūdeņradis ar lielāku 
spiedienu nekā sārma ūdens elektrolīzes iekārtas izejā).

Jāseko ūdeņraža tehnoloģijas un infrastruktūras attīs-
tībai, kā arī ūdeņraža pieprasījumam. AS “Latvenergo” 
sadarbībā ar Latvijas Ūdeņraža asociāciju precizēs jau iz-
strādāto pilotprojekta koncepciju, kā arī turpinās apzināt 
potenciālo ūdeņraža pieprasījumu. Tāpat nepieciešama 
ciešāka sadarbība ar citiem uzņēmumiem, kuriem ir inte-
rese ūdeņraža lietošanā. 

Bastoties uz pētījumu “Ūdeņraža enerģijas tehnoloģiju 
iespējas, ņemot vērā nacionālos enerģētikas un klimata 
plānus” (Opportunities for Hydrogen Energy Technologies 
Considering the National Energy and Climate Plans)6, po-
tenciālie ieguvumi Latvijas tautsaimniecībai, palielinot 
AER ražošanu un iekļaujot ūdeņraža enerģijas tehnoloģi-
jas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (2020–2027),

5  https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Nov/IRENA_Green_Hydro-
gen_breakthrough_2021.pdf?la=en&hash=40FA5B8AD7AB1666EECBDE30EF458C45EE5A0AA6
6  https://www.fch.europa.eu/publications/opportunities-hydrogen-energy-technologies-consid-
ering-national-energy-climate-plans

Pilotprojekta shematisks attēlojums (ja elektrolīzera jauda būtu 6,5 MW)                         5. attēls 

energoresursi

31ENERĢIJA UN PASAULE



2022/2

būtu plānā izvirzīto mērķu efektīvāka sasniegšana. Pie-
mēram, Ekonomikas ministrijas izsniegto atļauju ap-
joms līdz 2021. gadam paredz, ka tuvākajā desmitgadē 
tiks uzstādītas vismaz 1400 MW summārās AER ģene-
rējošās jaudas, piesaistot investīcijas ap 3048 milj. EUR, 
kas mūsu valsts ekonomikai sniegs pievienoto vērtību 
ap 326 milj. EUR/gadā, veicinās emisiju ietaupījumu ap 
693 000 tCO2/gadā un radīs vismaz 12 820 jaunas darb-

vietas. Papildus šis pētījums6 apliecina, ka, realizējot 
šādu enerģētikas politiku, ir iespējams ne tikai aizstāt 
valstī importētos elektroenerģijas apjomus, bet arī eks-
portēt energoresursus, tai skaitā zaļā ūdeņraža veidā. 
Tāpat šajā pētījumā identificētais tehniski apgūstamais 
AER apmērs Latvijā ir 371 teravatstunda gadā – tātad 
AER ražošanas potenciāls salīdzinājumā ar prognozēto 
elektroenerģijas patēriņu 2030. gadā (NECP)6 ir 5162%.

Iespējami   
sinerģijas piemēri 
ūdeņraža biznesā

Perspektīva varētu būt sadar-
bība ar uzņēmumu “Schwenk 
Latvija”. Cementa ražošanas 
procesā tiek emitēts liels CO2 
apjoms, un, pēc 2019. gada 
datiem7, “Schwenk Latvija” ir 
otrs lielākais CO2 emitētājs 
Latvijā (794 kt/gadā) pēc AS 
“Latvenergo” (1219 kt/gadā). 
Veicinot dekarbonizāciju uz-
ņēmumā, “Schwenk Latvija” 
ir plāni savākt CO2 emisijas 
un izmantot tās sintētiskas 
degvielas ražošanai. Arī sin-
tētiskās degvielas ražošanai ir

7  Prezentācijas Current Landscape of CCS/CCU in Latvia, October 7, 2021 materiāli

CCUS (carbon capture, utilization and storage) vērtību ķēde8                                       6. attēls 
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Auerstālas (Auersthal) izpētes projekta gāzes stacija [4]         7. attēls 
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īzija10

10  BASREHRT pasākuma materiāli, 2022

nepieciešams zaļais ūdeņradis, kuru nākotnē var nodrošināt 
AS “Latvenergo”. 

Arī AS “Latvenergo” ir ieceres organizēt CO2 savāk-
šanu, un atbilstoši izstrādātajai ūdeņraža koncepcijai ir 
paredzēts zaļo ūdeņradi ražot TEC-2 teritorijā. Tas nozī-
mē, ka nākotnē AS “Latvenergo” var attīstīties jauna biz-
nesa joma – sintētiskās degvielas ražošana TEC-2 terito-
rijā, kuru AS “Latvenergo” pati piegadās lietotājiem vai 
izlietos kopā ar “Schwenk Latvija”. Arī “Schwenk Latvija” 
piegādāto ūdeņradi varēs izmanot zaļās elektroenerģijas 
iegūšanai, kura nepieciešama cementa ražošanā, tādējā-
di veicinot cementa ražošanas dekarbonizāciju (6. attēls).

Vēl viens potenciālais sadarbības partneris ir SIA “Vents-
pils naftas termināls” (VNT). VNT ūdeņraža ieleja (8. 
attēls) – koncepcija, kuras mērķis ir nodrošināt lokāli in-
tegrētu ūdeņraža ekosistēmu ražošanas klimata pārmaiņu 
mazināšanai un reģionālās ekonomikas attīstībai. Ūdeņraža 
ielejas koncepcija aptver būtībā visus ūdeņraža vērtības 
ķēdes segmentus: ražošanu, uzglabāšanu, transportēšanu 
un galapatēriņu dažādās nozarēs (rūpniecība, mobilitāte, 
enerģētika). Sadarbība ar VNT varētu izpausties kā zināša-
nu un pieredzes apmaiņa, lai palīdzētu pārvarēt barjeras8,
kas saistītas ar ūdeņraža biznesa attīstību, piemēram, 

8  Green Tech Cluster videoieraksta “Vai ūdeņraža ieleja iespējama Latvijā?” materiāls, 26. 
novembrī, 2021 

tehnoloģiskās gatavības un tehnoloģiskās veiktspējas 
šķēršļus, politiskā atbalsta trūkumu u. c.

Nākotnē potenciālais sadarbības partneris varētu būt arī 
transporta sektors, kur ūdeņradis tiek izmantots kā deg-
viela. Piemēram, varētu tikt organizēta pastāvīga sadarbī-
ba ar SIA “Rīgas satiksme”, nodrošinot ūdeņraža piegādes 
jau izveidotai ūdeņraža uzpildes stacijai Vienības gatvē 6 
Rīgā. Stacija spēj saražot 300 kg ūdeņraža dienā, kā arī vei-
dot 600 kg ūdeņraža uzkrājumus. Stacijā izbūvēta 350 bar 
pildne, kas primāri paredzēta “Rīgas satiksmes” trolejbusu 
uzpildei, kā arī 700 bar pildne publiskai pieejai – vieglā 
autotransporta uzpildei9. Savukārt avārijas gadījumā ārējās 
ūdeņraža piegādes varētu nodrošināt uzpildes stacijas ne-
pārtrauktu darbību. Turklāt šīs piegādes var nodrošināt uz-
pildes stacijas ilgtspējību, aizstājot pelēkā ūdeņraža ražoša-
nu ar zaļo ūdeņradi. Šobrīd SIA “Rīgas satiksmes” uzpildes 
stacijā ūdeņradis tiek saražots tvaika riforminga procesā 
no dabasgāzes. 

Vēl viena perspektīva saražotā ūdeņraža izmantošanai 
ir ieiešana ārējā tirgū jeb ūdeņraža eksports, kura rezultā-
tā var tikt nodrošinātas zaļās enerģijas apgādes dažādiem 
reģioniem.  E&P

9  https://www.rigassatiksme.lv/lv/pakalpojumi/udenraza-uzpildes-stacija/

VNT nākotnes ūdeņraža ielejas vīzija [10]                                                              8. attēls 
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