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Pieņēmēj valsts - Dienvidkoreja 

Dienvidkoreja  

Platība: 100 000 km2 

Iedzīvotāju skaits:~ 48 miljoniem 

IKP: 1,4 triljoni USD (2010.g.) 

Elektroenerģijas patēriņš: 454TWh 

Elektroenerģijas ražošana dominē TES un AES 

Specifika: Kopš 1990.gada fosilo kurināmo strauji sāka 

 izmantot elektrības ražošanā. 

  Valstī lielākais piegādātājs KEPCO piegādā 

 92% visas elektrības. 

  Pastāv diferencēta elektroenerģijas cena, 

 palielinoties patēriņam eksponenciāli palielinās 

 cena. 

  2013.gadā bija iestājusies «elektrokrīze» 

 (apstājās divas stacijas patēriņu nespēja segt 

 atlikušās jaudas) un nācās atslēgt patērētājus 

 

Tegu 

Platība: 884 km2 

Iedzīvotāju skaits:~ 2,5 miljoni 

IKP pienesums: 45 miljrd. USD (2010) 

Specifika: Dienvidkorejas industriālais centrs 

 

20.11.2013 2 

Ogles 
43% 

Mazuts 
3% 

Gāze 
22% 

HES 
1% 

AES 
30% 

Citi AER 
1% 

Elektrības ražošanas bilance 
Dienvidkorejā 2011 



PEP XXII kongress Tegu 

• PEP dibināts 1923.gadā 

• Kongresu biežums – ik pēc 3 gadiem 

• Vairāk kā 7500 delegātu no 123 valstīm 

• Ilgums 4 dienas, kurās nolasīja 272 referātus 

• tehniskās vizītes energobjektos  

• Kongresā piedalās vadošie uzņēmumi, politikas veidotāji 

enerģētikas jomā, juristi, finansisti, eksperti, pētnieki un 

jauno tehnoloģiju attīstītāji 

 

• Galvenā tēma ir «Nodrošināt rītdienas enerģiju šodien»: 

• Vīzijas un scenāriji 2050; 

• Biznesa iespējas: Resursi un Tehnoloģijas ; 

• Trillema (vide, piegādes drošība un sociālais 

taisnīgums); 

• Ilgtspējīgas enerģijas nodrošināšana nākotnē. 

 

• PEP LNK delegāti piedalījās: 

• dažādās konferencēs sesijās; 

• uzstājās ar referātu «Security of Gas Supply Risk 

Assessment Alternatives»; 

• piedalījās tehniskajās vizītēs; 

• diskusijās ar citu valstu speciālistiem. 
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Latvenergo 

•Āris Žīgurs 

•Māris Kuņickis 

•Māris Balodis 

•Gatis Junghāns 

Latvijas Zinātņu akadēmija 

•Andris Krēsliņš 

•Namejs Zeltiņš 



PEP Latvijas Nacionālās komitejas referāts kongresā 

No PEP Latvijas nacionālās komitejas ar ziņojumu piedalījās Namejs Zeltiņš «Security of Gas Supply 

Risk Assessment Alternatives», 

kurā tika skaidrots: 

• «šaurās vietas» gāzes apgādē Baltijā; 

• kādus kritērijus jāpielieto drošas gāzes apgādes scenāriju izvērtēšanai; 

• esošās N-1 metodikas nepieciešamie uzlabojumi; 

• risku izvērtēšanas matrica. 
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PEP scenāriju izvērtējums līdz 2050.gadam 

1. Reālā attīstība būs  vidusceļš starp scenārijiem; 

2. Lielāka vērība integrētas energosistēmas 

modelēšanai un attīstībai; 

3. Jāatbalsta elektrības uzkrāšanas tehnoloģiju izpēte 

un attīstība; 

4. Sabiedrībai izvēle starp ekonomisko izaugsmi un 

ietekmi uz vidi; 

5. Fosilie būs pamatkurināmais vismaz līdz 

2050.gadam 

6. Nākotnē jāvērtē CCS tehnoloģiju attīstība CO2 

samazināšanai; 

7. Reģionālā līmenī jāveido atbilstoši stimuli dažādu 

tehnoloģiju attīstībai; 

8. Subsīdijām jābūt tehnoloģiski neitrālām.  
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Fakti Džezs Simfonija 

Scenārijs 

Individuālu mērķu sasniegšanu 

- enerģijas pieejamība un 

ekonomiskā attīstība 

Globāli ilgtspējas 

mērķi izmantojot 

starptautiskās normas 

Energoresursi Brīvais tirgus AER subsīdijas 

Primārie 

energoresursi 
+11% -5% 

Energo-

efektivitāte 
+50% +53% 

Investīcijas AER +46% +70% 

IKP pieaugums 

Eiropā 
40 trilj.USD 35 trilj.USD 

Uzsvars AER ĢES, VES HES,SES 

? 

Rob Whitney, PEP priekšsēdētāja referāts 



Kopējā enerģētikas politika  

1. ES ir lielas, savstarpēji saistītas energosistēmas, to pieprasījuma nodrošināšanai nepieciešams attīstīt 

jaunas, efektīvas un drošas darbības bāzes jaudas 

2. Attīstot AER izmantošanu: 

• vairākās valstīs šie enerģijas  avoti nav loģiskā veidā integrēti enerģijas tirgū; 

• jāattīsta katram reģionam atbilstošus AER elektrostacijas; 

• subsīdijas un atbalsts enerģētikā nav bijis adekvātas ilgtermiņa ieguvumam; 

• jābūt enerģijas ražošanas avotu un rūpniecības ekonomiskās attīstības korelācijai; 

• CO2 kvotu shēmas pārskatīšana un atbilstoša elektriskās jaudas tirgus ieviešana; 
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Siemens Energy valdes priekšsēdētāja  

Mihaela Sussa referāts 



Trillemas vērtējums 
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Trillemas vērtējums 
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 Kopējais vērtējums Indikatora tips Lielums Indikators 

Valsts pozīcija 

100 % 

Energo 

efektivitātes –  

ilgtspējas dimensijas 

75% 

Energoapgādes drošums 

25% 

Enerģijas ražošanas attiecība pret patēriņu  1/5 

Elektrības ražošanas dažādība  1/5 

Benzīna vairumtirdzniecības rezerves  1/5 

Energoresursu patēriņa pieaugums 5 gados  1/5 

a. Eksportieris – eksportēto energoresursu dažādība  1/10 

b. Importētājs – naftas produktu rezerves  1/10 

Sociālais taisnīgums 25% 

Mazumtirdzniecības benzīna cenu samērīgums  1/2 

Pieejamība & elektroenerģijas kvalitāte salīdzinājumā ar 

piekļuvi  1/2 

Vides ietekmes 

samazināšana 

25% 

Īpatnējais enerģijas patēriņš uz IKP, uz iedzīvotāju 1/4 

Īpatnējie izmeši uz iedzīvotāju, uz ģeometrisko dimensiju 1/4 

CO2 izmeši no elektrības/siltuma ražošanas  1/4 

Gaisa un ūdens piesārņojuma ietekme 1/4 

Kontekstuālais 

sniegums 

25% 

Politiskais stāvoklis 8,3% 

Politiskā stabilitāte  1/3 

Regulatora darba kvalitāte  1/3 

Valdības darbības efektivitāte  1/3 

Sociālais stāvoklis 8,3% 

Korupcijas kontrole  1/4 

Likuma vara, tiesiskums  1/4 

Izglītības kvalitāte  1/4 

Veselības aprūpes kvalitāte  ¼ 

Ekonomiskas stāvoklis 

8,3% 

Dzīves izdevumu dārdzība 1/3 

Makroekonomikas stabilitāte  1/3 

Kredīta pieejamība privātajam sektoram  1/3 



AER 

• Subsīdiju modelis sevi nav attaisnojis, nepieciešami jauni mehānisms, (jāattīsta jaudu tirgus); 

• Subsīdijas ir kā zāles – ja tās ir par daudz, tad rezultāts pasliktinās; 

• Pēdējā laikā Eiropā notiekošo VES subsīdiju cenas svārstās no 65-70 EUR/MWh; 

• AER tehnoloģiju cenas nepārtraukti samazinās; 

• PV paneļu izmaksas ~3,4 USD/W Vācijā  

• AER attīstību var sekmēt: 

• sabiedrības akcepts (VES, SES, u.c. izvietošana); 

• inovācijas (vajadzīgs nākošais tehnoloģiju attīstības izrāviens, ar mazākām izmaksām izmaksas); 

• atbalstoša politika un likumdošana, kas ļauj AER integrēt sistēmā un tirgū. 
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Vācijas piemērs 

• Vācijas plāno atteikties no AES bāzes jaudām; 

• Aizstājot to ar AER, kurš tiek balansēts ar CCGT; 

• Ziemā patēriņu jāsedz ar fosiliem, kurus jāuztur; 

• Sistēmai jābūt stabilai (gadījumā ar ASV, kad 

zaudējumi no pārtraukumiem sasniedz 80 miljrd. 

USD gadā); 

• Milzīgās subsīdijas ir apgrūtinošas ekonomikai 20 

miljrd. EUR (2013) 

• Par 25% dārgāka elektrība nekā vidēji ES-27 

• Subsīdijas nepieciešams tikai attīstāmajām 

tehnoloģijām’; 

 

 

• Saules paneļu uzstādīšana neatbilstošās 

ģeogrāfiskās vietās ar mazu ražību, nav efektīva 

investīciju ieguldīšana. 
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Siemens Energy valdes priekšsēdētāja  

Mihaela Sussa referāts 



Slānekļa gāze (SG) 

• Dabasgāzes patēriņš 30 gados palielinājies 2,3 reizes un atklātie gāzes krājumi pieauguši 2,6 reizes; 

• Āzijas attīstības banka aktīvi iesaistās  SG attīstības jautājumos, jo Āzijā ir liels SG attīstības potenciāls; 

• Eiropas SG krājumi nav lieli, var tikt realizēta daļēja pašapgāde atsevišķās valstīs; 

• Dabasgāzes ieguve ir lētāka un vienkāršāka nekā SG. Galvenie dabasgāzes piegādātāji joprojām būs 

Krievija, Ziemeļāfrika un Tuvie Austrumi. ASV eksports var samazināt cenu, būtiski nemainot īpatsvara 

struktūru; 

• SG ieguves vides aspekti piesaistīs sabiedrības un politisko uzmanību un sadārdzinās SG ieguves 

izmaksas nākotnē; 

• ES nav izveidota likumdošana slānekļa gāzes ieguvei;  

• Nākotnē dabasgāzei un SG tiek prognozēta būtiska loma ekonomiskajā izaugsmē. 
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Avots: WEC «Survey of Energy Resources: Focus on Shale Gas» 
Avots:IEA  
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Slānekļa gāzes ieguves prognoze 

Prognozējamais slānekļa gāzes potenciāls pasaulē (2010) 



Dabasgāze 

• GDF Suez plāno attīstīt dabasgāzes izmantošanu. CCGT staciju slēgšana būtiski samazinās apgādes 

drošumu Eiropā; 

• ES un ASV atšķirīgas situācijas: 

• ASV slānekļa gāzes cena divas reizes lētāka, jo tas ir vietējais resurss ar jau izbūvētu infrastruktūru; 

• ES gāzi  galvenokārt importē. Valstīs ar lielu AER īpatsvaru, CCGT ir viens no galvenajiem 

rezervēšanas avotiem; 

• ASV šobrīd samazinājusi ogļu patēriņu, daļu aizvietojot ar SG (~2 reizes lētāk); 

• ES pārgāja uz AER un lētām ASV oglēm, kas ražo vairāk CO2 un rakstiski atspēko AER CO2 

ieguvumus; 

• Efektīvi attīstot AER nepieciešams CCGT tehnoloģijas kurām ir minimāls CO2 emisijas un augsta 

efektivitāte. 
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Avots: Jean-François Cirelli, GDF Suez priekšsēdētāja referāts. 
Avots: Argus 



Jaunu tehnoloģiju – izpēte, attīstība un demonstrējumi 

• Ar izpēti un jaunu tehnoloģiju attīstību enerģētikā pārsvarā nodarbojās lielās energokompānijas 

• Valsts finansējums varētu būt risinājuma atslēga inovatīvu tehnoloģiju radīšanai.  

• Tuvākā laikā tiek plānots maksimāli pievērsties elektroenerģijas uzglabāšanas jautājumu attīstībai 

un turpināt pētīt oglekļa pārtveršanas utilizācijas un uzglābšanas tehnoloģijai CCUS. 

• Efektīga ir sadarbība starp nozarēm, piemēram, enerģētika – transports.  

• Veiksmīgiem inovatīviem darbiem vajadzīgs caurspīdīgums gan tehnoloģijā, gan izmaksās. 

• Kongresa laikā 22 000 m2 platībā darbojās izstāde -100  dalībnieki demonstrēja savas tehnoloģijas 
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Avots: WEC «World Energy Scenarios «Composing energy futures to 2050» 



Pasaules ogļu enerģētikas perspektīva 

• Ogles pēdējos 10 gados nodrošinājušas 45% no elektrības  ražošanas, uzbūvētas 1 200 jaunas 

ogļu TES galvenokārt Āzijā.  

• Tiek prognozēts, ka līdz 2050. gadam īpatsvars ogļu izmantošanā pieaugs līdz 50%, lielākais 

pieaugums būs Ķīnā un Indijā;  

• Nopietnas šaubas izraisa nospraustā mērķa izpilde – līdz 2050. gadam CO2  izmešus samazināt 

par 50%. Nospraustā programma par CCS tehnoloģiju izstrādi netiek pildīta. Tās aizkavēšanās 

galvenā problēma ir vājais finansiālais un publiskais atbalsts. 

• Tika atzīmēts, ka ES atbalsts enerģētikā vienīgi CO2 kvotu sistēmas jomā ir kļūdains, citās 

rūpniecības nozarēs tāds neeksistē; turpinot saglabāt kvotu sistēmu enerģētikā, nenotiks tās 

attīstība. 
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Avots: WEC «World Energy Resources: 2013 Survey:Coal» 



Viedie tīkli 

• Veicinās inovācijas pārējā elektroenerģijas piegādes ķēdē, t.sk. patēriņa un pārvades pusē; 

• Efektīvāk integrēs energosistēmā izkliedēto ģenerāciju; 

• Patērētāji elastīgāk mainīs savu pieprasījumu, reaģējot uz cenām tirgū  

• Viedie tīkli un viedie skaitītāji ir informācijas apmaiņas platforma, uz kuras bāzes var veidot jaunas 

biznesa formas  

• Viedie tīkli var būt efektīvs risinājums, ja tiek mainīta regulētā tarifu sistēma  

• Jāiesaistās valdībai, regulatoriem  

• Turpinās debates par viedo tīklu ieviešanas efektīvākajiem scenārijiem. Dažādās valstīs ir atšķirīgas 

koncepcijas un attīstības potenciāls. 
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Tirgus modelis 

Daudzās valstīs esošie tirgus modeļi ir radījuši problēmas  

• AER izraisa augstas cenu svārstības 

• AER ir sarežģīti integrēt, jo parādās sistēmas 

pārslodzes 

• Nav sabiedrības akcepts cenu pārmērīgam 

pieaugumam16 

• Tirgus modelis pamatā atbilst situācijai, kad AER īpatsvars 

ir neliels; 

• Pieaugot AER īpatsvaram, pieaug enerģijas uzkrāšanas, 

rezervēšanas un starpsavienojumu nozīme; 

• Nepieciešamas tirgus modeļu korekcijas, lai nodrošinātu 

investīcijas regulējošo jaudu stacijās; 

• Inovatīvā tirgū jāievieš uz tirgus principiem balstītam 

ražošanas jaudu maksājumu mehānisms (CRM – capacity 

remuneration mechanism), jo enerģijas tirgus nenodrošina 

pietiekošus ienākumus balansējošām elektrostacijām. 

• Eurelectric šim mērķim ir izveidota speciāla darba grupa  
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Kodolenerģētika pēc Fukušimas AES avārijas 

• Pasaules elektroapgādē AES joprojām ieņem ievērojamu vietu – 16% 

no kopējā patēriņa. Ir arī valstis, kas gatavojas uzsākt AES 

izmantošanu no jauna, piemēram, Polija, Saūda Arābija, Turcija un 

Vjetnama. Tālākā perspektīva piegādē lielāka loma būs AES. 

• Šajā tehnoloģijā galvenais ir kodoldrošība. Jāpastiprina starptautiska 

sadarbība ārkārtas avāriju situāciju gadījumiem starp valstīm un 

kodolenerģētikas organizācijām. Nepārtraukti notiek tehnoloģiskā 

drošuma pilnveidošana.  

• Attīstās AES modulāro tehnoloģiju pielietošana – izmaksu 

samazināšana. Piemēram, Westinghouse  ir izveidojis modulārās 

tehnoloģijas, ar kurām var izbūvēt AES 5 gadu laikā.  

• AER ir pareizs virziens, bet pašlaik to darbības raksturs un izmaksas 

neļauj tos pilnā mērā integrēt tirgū. Vācijas piemērs - strauja AER 

attīstība un AES slēgšana izsauca situāciju kad AER radītā 

elektroenerģijas deficīta segšanai sāka izmantot ogļu stacijas.  

• Attīstot kodolenerģijas tehnoloģijas, jāattīsta arī tās sabiedriskais 

atbalsts un sabiedrības informētība.    
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Tehniskās vizītes - H2 kurināmā elementi 

• POSCO viens no globāliem tērauda ražošanas līderiem.  

• Ražo ap 28 milj. t gadā, ražotne aizņem ~900 ha.  

  

• POSCO Energy (meitas uzņēmums) ir pasaules līderis degvielas šūnu ražošanā,  

• ražo iekārtas ar kopējo jaudu 100 MW gadā; 

• H2 ražo no SDG, kura tiek tvaicēta un ķīmiski pārveidota. 

 

• Pašā POSCO uzņēmumā darbojas degvielas elements ar 2 MWel jaudu 
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Tehniskās vizītes - ogļu TES Samcheonpo  

Samcheonpo ogļu TES apmeklējums. Stacijā 6 x 560MW tvaika turbīnas. Divas no tām ir ar virskritiskiem  

parametriem.   

• Pirmā pasaule TES, kurai dzesēšanas ūdens tiek izmantots mirko-HES darbināšanai; 

• PV paneļi blakus stacijai; 

• AER kopējā jauda 5 MW; 

• Augstākais dūmenis Dienvidkorejā 200 m. 
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Tehniskās vizītes AER  

Tika apmeklētas: 

• TaeguTec – starptautiska kompānija lielākais griešanas  instrumentu 

ražotājs Āzijā, ar augstu energoefektivitāti un resursu pārvaldīšanu. 

• Gangjeong Goryeongbo – dambis tika izbūvēts, lai aizturētu plūdus un 

nodrošinātu ūdens apgādi.  

• Dambja garums 950  

• uzstādītas divas mazās HES ar jaudu 0,5 MW katrs. 

• Divi zivju ceļi, lai mazinātu ietekmi uz vidi 

• Tegu atkritumu gāzes TES atrodas ārpus pilsētas robežām, ik gadu 

saražojot ap 50 milj. m3 kuri tiek patērēti vietējā siltumapgādes 

uzņēmumā nodrošinot 15 000 mājsaimniecību ar siltumu. 

• Koncentrētās gaismas SES ir pirmais saules TES projekts 

Dienvidkorejā. Izmantojot heliostatiskos spoguļus saules stari tiek 

koncentrēti tornī radot 700- 1000 C temperatūru, kura tiek ražots tvaiks 

un darbināta 200 kW  tvaika turbīna 

• Ūdeņraža uzpildes stacija H2 degvielas šūnas automobiļiem.  

• H2 iegūst elektrolīzē, izmantojot PV elektrību vai nakts lēto elektrību 

• Ražība 50 nm3/h. 
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Secinājumi 

• trillemas (energoresursi, sociālais taisnīgums, vide) iekļaušana valstu attīstības programmās; 

• enerģijas patēriņš tikai pieaugs 

• pasaules enerģētika ir  cieši saistīta, nepieciešamas sadarbība starp reģioniem un valstīm  

• līdz 2050.gadam fosilie resursi būs dominējošie energobilancē 

• var samazināt fosilo kurināmā daļu kopējā bilancē, bet absolūtos skaitļos būs pieaugums 

• ogles būs visvairāk izmantojamākais resurss Āzijā  

• vislielākais potenciāls biomasai ir Dienvidamerikā; 

• HES attīstīsies Āzijā, Dienvidamerikā un Krievijā (2050.gadā līdz 20-30% kopējā bilancē)  

• nepieciešams vairāk aktivizēt AER integrēšanu tirgū; 

• politisko un normatīvo risku samazināšana 

• CO2 kvotu cenu atbilstība, lai veicinātu investīcijas mazizmešu enerģētikā (ne tikai AER!); 

• saprotamas, elastīgs un dinamisks energoresursu cenu mehānisms; 

• pētniecība, izstrāde un demonstrējumi (R&D) enerģētikā; 

• kopīgas nozares iniciatīvas, tostarp liela mēroga pilotprojektu tehnoloģiju izpēte;  

• kādu interešu lobēšana, nerēķinoties ar situāciju pasaulē var traucēt ekonomikas attīstību  

 

 

20.11.2013 21 



22 20.11.2013 

WEC 



Paldies par uzmanību! 

AS ”Latvenergo” 

Pulkveža Brieža iela 12, 

Rīga, LV-1230, Latvija 

Tālr. (+371) 67728222 

Fakss (+371) 67728880 

E-pasts: info@latvenergo.lv 

www.latvenergo.lv 
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