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Aizvadīta kārtējā Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas sēde 

 

2013. gada 20. novembrī AS „Latvenergo”, Pulkv. Brieža ielā 12, norisinājās kārtējā 

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas (PEP LNK) un Nacionālās enerģē-

tikas konfederācijas (NEK) paplašinātā izbraukuma sēde.  

Sēdes gaitā tika uzklausīti ziņojumi par: 

 Pasaules Enerģijas padomes Kongresu 2013 (Dr.sc.ing. Ā. Žīgurs), 

 LNK aktivitātēm PEP Eiropas reģiona grupā (Dr.habil.sc.ing., prof. N. Zeltiņš), 

 Nacionālās enerģētikas konfederācijas darbību (Dr.habil.sc.ing., prof. V. Zē-

bergs), 

 Starptautiskās Enerģētikas ekonomistu asociācijas (IAEE) vadības piedāvājumu 

rīkot Rīgā, 2017. gadā, 18. IAEE Eiropas konferenci (Dr.sc.ing. , prof. A. Krēsliņš).  

 

Galvenā uzmanība sēdē gan tika veltīta aizvadītajam PEP Pasaules kongresam, kas no-

risinājās no 13. līdz 17. oktobrim Dienvidkorejas pilsētā Daegu. PEP LNK kongresā pārstāvēja 

delegācija septiņu cilvēku sastāvā (LNK prezidents Namejs Zeltiņš un PEP LNK revidents An-

dris Krēsliņš; AS „Latvenergo”: valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs, valdes loceklis Māris Kuņic-

kis, Izpētes un attīstības direktors Māris Balodis un Elektroenerģijas tirdzniecības attīstības 

daļas vadītājs Gatis Junghāns; AS „Latvijas Gāze”: valdes priekšsēdētāja vietnieks Jorgs Tu-

mats (Jörg Tumat)), un pasākumā tika prezentēts viens referāts no Latvijas, kas veltīts dabas-

gāzes apgādes risku novērtējumu alternatīvām (Security of Gas Supply Risk Assessment Alter-

natives; sk. PEP LNK mājas lapas (weclmc.lza.lv) sadaļā „Daegu 2013”).  

Referātā analizēti Latvijas un Baltijas reģiona gāzapgādes drošības jautājumi un po-

tenciālie riski, kā arī sniegti skaidrojumi par šādiem, ne vien nacionālā, bet arī reģionālā gā-

zapgādes diskursā nozīmīgiem, jautājumiem: „šaurajām vietām” (bottlenecks) Baltijas reģi-

ona gāzapgādes sistēmā; to, kādi kritēriji būtu jāņem vērā drošas gāzes apgādes scenāriju iz-

vērtējumā; esošās N-1 metodikas nepieciešamajiem uzlabojumiem; risku izvērtēšanas matri-

cām.  

Izvērstu ieskatu kongresa darbā un saistītajās aktivitātēs (piemēram, tehniskajās vizī-

tēs) tās dalībniekiem sniedza PEP LNK viceprezidents, AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs 

Āris Žīgurs, savukārt par PEP LNK aizvadītā gada nozīmīgākajiem un 2014. gadā plānotajiem 

pasākumiem, pētījumiem un  iniciatīvām informēja PEP LNK prezidents Namejs Zeltiņš. Par 

2013. gada PEP Pasaules kongresa, kurā piedalījās vairāk nekā 6000 delegāti no 114 valstīm 

un tika nolasīti 272 referāti, vadmotīvu bija izraudzīts sauklis – „Nodrošināt rītdienas enerģiju 
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šodien”, līdz ar ko pasākums norisinājās „divējādā” gaisotnē. No vienas puses, tas bija foku-

sēts uz šobrīd pieejamām vai izpētes stadijā esošām inovatīvām tehnoloģijām un komplek-

siem risinājumiem enerģētikā, bet no otras puses – tam piemita izteikti futūristiska ievirze.  

Nav noslēpums, ka enerģētikā, pretēji daudzām citām ekonomikas un industrijas jo-

mām, kā arī tautsaimniecības sektoriem, plānošanas periodi mēdz būt daudz garāki, jo pare-

dzēt resursu ietilpīgas un komplicētas infrastruktūras attīstību tikai īsā vai vidējā termiņā nav 

lietderīgi un produktīvi. Un bieži vien tas pat nav praktiski iespējams.  

Tādējādi vidējiem un gariem plānošanas periodiem, kas šajā gadā attiecas uz laikpos-

mu līdz 2050. gadam, ir izšķiroša nozīme gan atsevišķu valstu, gan arī lielāku vai mazāku ģeo-

grāfisku reģionu ilgtspējīgas un drošas energoapgādes koncepcijas realizācijā. 

Šādā izpratnē 2013. gada PEP Pasaules kongresā tika spriests par četrām, gan ar paš-

reizējo situāciju, gan ar nākotnes perspektīvām saistītām tematiskām grupām:  

 reģionālās un globālās enerģētikas attīstības vīzijas un scenāriji līdz 2050. gadam; 

 biznesa vides pilnveide, fokusējoties uz resursiem un tehnoloģisko diversitāti; 

 enerģētikas trilemma (vides aizsardzība, energoresursu piegādes drošība un sociālais 

taisnīgums); 

 ilgtspējīgas enerģijas nodrošinājums nākotnē.  
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