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No jaunajiem enerģētikas 
līderiem līdz Latvijas un 
Igaunijas selgas vēja parkam – 
PEP LNK jūnija
valdes sēdes aktualitātes

2021. gada 17. jūnijā tiešsaistē aizritēja šīs vasaras pirmā Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas 
(PEP LNK) valdes sēde. Tajā tika uzklausītas četras prezentācijas par visai atšķirīgām, bet vienlīdz nozīmīgām un 
aktuālām tēmām. AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) padomes priekšsēdētāja vietniece Olga Bogdanova iepazīstināja ar 
jaunāko PEP LNK iniciatīvu – nākotnes enerģētikas līderu (NEL) programmas projektu Latvijai –, savukārt, AST Attīstības 
un izpētes dienesta vadītājs Antons Kutjuns prezentācijās “Baltijas valstu sinhronizācijas projekta progress” un “Kopīga 
selgas vēja parka attīstība Latvijā un Igaunijā” gan informēja par Baltijas valstu energosistēmu sinhronizācijas zonu 
maiņas projekta virzību un nākotnes perspektīvām, gan arī iezīmēja Latvijas un Igaunijas kopīgā selgas (atkrastes) 
vēja parka izveides iespējas projekta Elwind (The Estonian-Latvian Wind) ietvaros. 

Savukārt AS “Latvenergo” izpētes un attīstības direktors Māris Balodis dalījās pārdomās par Rīgas Daugavas labā 
krasta siltumapgādes zonas siltumenerģijas tirgus pilnveidi un nepieciešamību nodrošināt harmoniskāku tirgus 
darbību elektroenerģijas un siltumenerģijas jomās, ko varētu panākt, ieviešot nākamās dienas tirgu siltumenerģijas 
tirdzniecībai Rīgā.
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AST padomes priekšsēdētāja vietniece Olga Bogdanova, 
prezentējot NEL programmas izveides ieceri, uzsvēra, ka 
šīs programmas nozīmīgums PEP LNK ietvaros ir acīm-
redzams, jo tādā veidā Latvijā var tikt nodrošināta PEP 
LNK apstiprināto projektu īstenošana – piemēram, Latvijai 
aktuālie pētījumi par definētām tēmām, sabiedrības izglī-
tošana par enerģētiku un iepazīstināšana ar enerģētikas 
aktualitātēm, PEP pazīstamības veicināšana un jauno spe-
ciālistu kompetences celšana, tādējādi nākotnē sekmējot 
profesionālāku PEP LNK biedru darbinieku sastāvu. Tur-
klāt tā nodrošinātu arī tik nepieciešamo saiti starp pro-
fesionāļu paaudzēm, veidojot jaunu ideju testēšanas plat-
formu, kur entuziastisku, jaunu profesionāļu komanda var 
mācīties no pieredzējušajiem kolēģiem un nākotnē sniegt 
vērtīgus ieteikumus ne tikai PEP LNK, bet, iespējams, arī 
visai starptautiskajai PEP kopumā.

Tāpat O. Bogdanova norādīja uz programmas profe-
sionāli radošo potenciālu, jo kompetences un pieredzes 
bagātināšana – aktuālās informācijas apmaiņa, kopdarbs 
projektos gan pašu mājās, gan arī plašākā starptautis-
kā auditorijā, kā arī profesionālās publikācijas – varētu 
būt nozīmīgs papildu motivācijas instruments jaunajiem 
enerģētikas jomas profesionāļiem, kas nākotnē, iespē-
jams, ne tikai saistīs savu dzīvi ar darbu dažādos ener-
ģētikas sektora segmentos, bet arī kļūs par universitāšu 
mācībspēkiem, pētniekiem, kā arī Latvijas un apvienotās 
Eiropas enerģētikas politikas veidotājiem. NEL program-
ma – tā būs iespēja jaunajiem parādīt sevi gan lokāli, gan 
arī globāli, veidojot sava veida tiltu starp nacionālajiem 
izaicinājumiem un Eiropas un pasaules kompetenci to 
risinājumam. 

Jaunajiem enerģētikas profesionāļiem personīgi dalība 

programmā varētu kļūt par labu vizītkarti nākotnes akti-
vitātēm – gan profesionālajā, gan arī akadēmiskajā laukā, 
jo dalībnieki būs daudzpusīgi un arī “no iekšienes” iepa-
zinuši enerģētikas sektoru ar visām tā pozitīvajām pusēm 
un izaicinājumiem. Būtiski ir, lai vecākie kolēģi un arī 
sabiedrība kopumā sadzird jauno profesionāļu balsis, pa-
mana jaunas tendences un sekmē jauno, daudzsološo pro-
fesionāļu pazīstamību, tādējādi veicinot arī viņu karjeras 
izaugsmes iespējas. 

Lai arī izskanēja bažas, ka Latvijā varētu būt kom-
petentu un darboties gribošu potenciālo programmas 
dalībnieku trūkums, šī nostādne tālāk netika attīstīta, 
jo pagaidām – diskutējot par pašas programmas izvei-
des teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem – tās 
komplektāciju var uzskatīt par sekundāru un noteikti arī 
risināmu problēmu. 

PEP LNK 17. jūnija valdes sēdē tika nolemts atbalstīt 
Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā (NEL Latvija) prog-
rammas izveidi, izsūtīt PEP LNK locekļiem saskaņošanai 
NEL Latvija programmas nolikumu un izdevumu tāmi, kā 
arī NEL Latvija programmas izmaksas segt no Pasaules 
enerģētikas nedēļas 2021. dalības budžeta ietaupījuma.

Tā kā arī žurnāls “Enerģija un Pasaule” tika minēts 
kā viena no iespējamajām NEL dalībnieku publicitātes 
platformām, tā redakcija pauž gatavību aktīvi sadarboties 
ar PEP LNK visos NEL programmas izstrādes un reali-
zācijas ciklos.

AST Attīstības un izpētes dienesta vadītājs Antons 
Kutjuns prezentācijās “Baltijas valstu sinhronizācijas 
projekta progress” un “Kopīga selgas vēja parka attīstība 
Latvijā un Igaunijā” skāra divas Baltijas enerģētikai no-
zīmīgas norises: Baltijas energosistēmu sinhronizācijas 

O. Bogdanova

A. Kutjuns
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projektu realizācijai: līniju re-
konstrukcijai, kā arī vienai ak-
tivitātei, kas saistīta ar sinhrono 
kompensatoru uzstādīšanu un 
pasākumiem, kas ļautu piln-
veidot automātisko frekvences 
regulēšanu Baltijas valstīs pēc 
sinhronizācijas ar kontinentālo 
Eiropu. Kopējās pirmās fāzes iz-
maksas ir 430 milj. eiro (EUR), 
kuros Latvijas projektu finan-
sējums sastāda 77 milj. EUR. 
Šī summa tiks novirzīta divu 
Latvijas un Igaunijas starpsa-
vienojumu – Valmiera–Tartu un 
Valmiera–Tsirgulīna – rekons-
trukcijai, attiecīgi līdz 2023. un 
2024. gadam, kā arī sprieguma 
kontroles iekārtu uzstādīšanai, 
viena sinhronā kompensatora 
izbūvei sistēmas inerces nodro-
šinājumam un frekvences kon-
troles sistēmu atjaunošanai un 
izbūvei. 

Latvijas un Igaunijas starpsa-
vienojumu rekonstrukcijai kopā 
ar Igaunijas PSO Elering tika 
sastādīts atslēgumu saraksts, jo 
Igaunijas speciālisti savā pusē vēl 
rekonstruēs vairākas līnijas, kas ir 
iekļautas sinhronizācijas pirmajā 
fāzē. Tāpēc, lai nesamazinātu 
līdz nullei elektroenerģijas tirgus 
caurlaides spēju Igaunijas un Lat-
vijas šķersgriezumā, rekonstruk-
cijas realizāciju bija ieplānots aiz-
sākt tikai tad, kad jau būs nodots 

ekspluatācijā Igaunijas un Latvijas trešais starpsavienojums.
Abu līniju Valmiera–Tartu un Valmiera–Tsirgulīna re-

konstrukcijai Latvijas pusē tika organizēts viens iepirkums, 
jo abas līnijas iet paralēli un tiks rekonstruētas viena pēc 
otras. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra šai 
rekonstrukcijai ir atvieglota, jo tika saņemts Valsts vides 
dienesta lēmums, ka pilns IVN projektam nav nepiecie-
šams, tāpēc ka faktiski netiek mainīts līniju trasējums. Pro-
jektu sabiedriskā apspriešana daļēji tika veikta klātienē un 
daļēji – Covid-19 pandēmijas ietekmē – attālināti. Tāpat 
šī gada janvārī šim projektam ar Ministru kabineta rīko-
jumu tika piešķirts nacionālā interešu objekta statuss, kas 
nozīmē, ka projektu ir iespējams realizēt, “neatskatoties” 
uz potenciālajiem nelabvēļiem, kas citos gadījumos var 
apturēt vai apstrīdēt būvatļaujas darbību. Paredzams, ka 
līgums ar izvēlēto būvnieku tiks parakstīts šī gada jūlijā. 
Kā jau minēts iepriekš, rekonstruēto Valmieras–Tartu lī-
niju paredzēts nodot ekspluatācijā 2023. gada beigās, bet 
Valmieras–Tsirgulīnas līniju – 2024. gada beigās. 

Savukārt, sinhronizācijas otrajā fāzē CEF-2020 uzsau-
kuma milzīgas konkurences un ierobežotā budžeta dēļ, 
maksimālais CEF līdzfinansējuma apjoms pagaidām ir pie-
šķirts tikai prioritāriem projektiem, kam maksimālā līdzfi-

zonu maiņas procesu, atvienojoties no BRELL sistēmas un 
pievienojoties kontinentālās Eiropas energosistēmai, kam 
jānoslēdzas jau visai drīz – 2025. gadā –, un divu Baltijas 
valstu, Latvijas un Igaunijas, ieceri kopīgi attīstīt atkrastes 
vēja parku Rīgas jūras līcī vai Latvijas rietumu un Igaunijas 
dienvidrietumu piekrastē.

Pirmajā prezentācijā referents informēja par to, kāds 
šobrīd ir Baltijas energosistēmu sinhronizācijas zonu 
maiņas procesa statuss un kādas aktivitātes gaidāmas tu-
vākajā nākotnē. Viņš arī atgādināja, ka, lai projekts tiktu 
noslēgts paredzētajā, visai ambiciozajā termiņā, notiek ļoti 
saspringts darbs visos līmeņos un sadarbība starp Baltijas 
un Polijas pārvades sistēmas operatoriem (PSO) norit teju 
nepārtrauktā režīmā. 

Runājot par sinhronizācijas zonu maiņas projekta pir-
mās fāzes progresu, A. Kutjuns norādīja, ka jau aizvadītā 
gada jūnijā šīs fāzes realizācija bija visai skaidra – bija 
saņemts arī Eiropas Savienības CEF (angl. Connecting Eu-
rope Facility) fondu līdzfinansējums 75% apmērā no visām 
pirmās fāzes projektu realizācijā plānotajām izmaksām. 
Granta līgums par šī finansējuma piešķiršanu, savukārt, 
tika parakstīts jau 2019. gada martā. Pirmās fāzes līdzfi-
nansējums tiek izmantots elektropārvades infrastruktūras 
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nansējuma saņemšana ir kritiski nozīmīgāka. Pirmais no 
prioritārajiem projektiem ir līdzstrāvas starpsavienojuma 
starp Lietuvu un Poliju – Harmony Link – izbūves projekts 
(kopā ar līdzstrāvas pārveidotājiem un Polijas elektropār-
vades tīkla modernizāciju; izmaksu apjoms – 657 milj. 
EUR). Tāpat otrās fāzes ietvaros kā prioritāte tika izvirzī-
ta divu sinhrono kompensatoru katrā Baltijas valstī izbū-
ve. Pārējiem sinhronizācijas 2. fāzes projektiem ir plānots 
pieprasīt līdzfinansējumu CEF-2021 uzsaukuma ietvaros.

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas PSO kopumā ir nepie-
ciešami trīs sinhronie kompensatori, lai nodrošinātu to 
inerces apjomu, kas ir identificēts iepriekš veiktajos frek-
vences stabilitātes nodrošinājuma pētījumos. Sinhronizā-
cijas zonu maiņas projekta pirmajā fāzē Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā paredzēts izbūvēt vienu sinhrono kompensatoru, 
bet otrajā fāzē – divus. Kas attiecas uz Latviju, pirmais 
sinhronais kompensators tiks izbūvēts Ventspilī (līdz 2023. 
gada beigām), otrais – Līksnā (2024. gada vidū) un tre-
šais – Grobiņā (2025. gada jūnijā). Visiem trim sinhro-
najiem kompensatoriem tika organizēta viena iepirkuma 
procedūra, kas šobrīd ir noslēguma fāzē. Tika saņemti arī 
atzinumi no Valsts vides dienesta par katra sinhronā kom-
pensatora izbūves vietu, ka tām nav nepieciešams IVN, kas 

būtiski atvieglo turpmāko darbu 
realizāciju. Tuvākajā laikā gaidā-
mas ziņas par to, kam uzticēta 
sinhrono kompensatoru izbūve, 
un par projekta realizācijas pre-
cīzām izmaksām. 

Otrās fāzes ietvaros Latvijā ir 
plānots izbūvēt arī enerģiju uz-
krājošās bateriju sistēmas frek-
vences regulēšanas nodrošinā-
šanai (atbilstoši pievienošanas 
līguma prasībām), kā arī tiks 
modernizēta mērmaiņu uzskai-
tes sistēma un pretavārijas au-
tomātika, kā arī ieviesta virkne 
informācijas tehnoloģijas ri-
sinājumu. Tiesa, lēmumu par 
enerģiju uzkrājošām baterijām 
Baltijas valstu regulatori ir ga-
tavi pieņemt tikai pēc Baltijas 
valstu tirgus situācijas izpētes, 
kuras īstenošanu Baltijas valstu 
PSO jau ir pabeiguši. Šobrīd at-
liek vien gaidīt regulatoru – to-
starp Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas – lēmu-
mu, un, ja tas būs pozitīvs, AST 
varēs virzīties uz priekšu arī ar 
šī projekta realizāciju. 

Savukārt, otrajā prezentācijā – 
“Kopīga selgas vēja parka attīs-
tība Latvijā un Igaunijā” – A. 
Kutjuns pastāstīja par projektu, 
kas saistīts ar iespējamo Latvi-
jas un Igaunijas kopīgā atkras-
tes vēja parka būvniecību. Šim 
projektam dots nosaukums 

Elwind (The Estonian-Latvian Wind). Projekta realizācija 
šobrīd atrodas sākuma stadijā – ir izveidota darba gru-
pa gan ar atbildīgo ministriju, gan Latvijas un Igaunijas 
PSO piesaisti. Projekta mērķis ir ļoti ambiciozs: īstenot 
vēja parku līdz 2030. gadam, lai gan, no infrastruktūras 
gatavības viedokļa raugoties, vēl ir ļoti daudz darāmā. A. 
Kutjuns norādīja, ka savā ziņā šis ir arī politisks projekts, 
kura atbalstā politiskajiem faktoriem dažkārt var būt lie-
lāka ietekme nekā praktiskajiem apsvērumiem. Latvijas un 
Igaunijas atbildīgās ministrijas plāno izraudzīties projekta 
realizētāju 2025. gadā, atstājot PSO rīcībā tikai piecus ga-
dus infrastruktūras nodrošināšanai un izbūvei jūrā. Šobrīd 
ar šo procesu ir saistīti daudzi nezināmie, tomēr Latvijas 
un Igaunijas PSO aktīvi strādā, lai brīdī, kad vēja turbīnas 
sāks uzstādīt, jau būtu skaidra vīzija par to pieslēguma no-
drošinājumu.

Kā zināms, 2019. gadā Igaunijas valdības pārstāvji sāka 
sarunas ar Latvijas pusi par iespējamu kopīga atkrastes vēja 
parka projekta īstenošanu. 2019. gada decembrī, Latvijas 
ekonomikas ministram tiekoties ar Igaunijas ekonomikas 
un komunikāciju ministru, tika panākta konceptuāla 
vienošanās par šāda projekta īstenošanu. Latvijas 
Ekonomikas ministrijas (EM) un Igaunijas Ekonomikas un 
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komunikāciju ministrijas (EKM) memorands, kas paraks-
tīts 2020. gada 18. septembrī, nosaka juridiski nesaistošu 
ietvaru kopīgai atkrastes vēja parka projekta pārvaldībai 
un finansēšanai starp EKM un EM. Precīzs izmaksu un 
ieguvumu sadalījums tiks noteikts, pamatojoties uz priekš- 
izpētes un izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem. 
Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka kopprojekta 
īstenošana ir iekļauta Latvijas Nacionālajā enerģētikas un 
klimata plānā 2030. gadam.

2021. gadā plānots izvēlēties kopprojekta ietvaros attīs-
tāmā vēja parka laukumu, kā arī sākt darbu pie IVN. Sa-
vukārt, 2025.–2026. gadā paredzēta Elwind atkrastes vēja 
parka laukuma izsole, kurā konkursa kārtībā tiks izvēlēts 
komersants vai komersanti projekta īstenošanai. Latvijas 
un Igaunijas atkrastes vēja parka summārā uzstādītā jauda 
ir plānota no 700 līdz 1000 megavatiem. 

Savukārt, Latvijas un Igaunijas PSO kopīgi izpētīs iespē- 
jamos risinājumus plānoto vēja parku pieslēgšanai elektro-
pārvades tīklam Latvijā un Igaunijā, ko paredz abu opera-
toru noslēgtais sadarbības līgums. Patlaban ir jau apzinātas 
provizoriskās elektropārvades līniju trases jūrā līdz plā-

notajām vēja parku attīstības 
teritorijām Rīgas jūras līcī un 
Latvijas un Igaunijas rietumu 
piekrastē. Pirms tālāku lēmu-
mu pieņemšanas par vēja par-
ku pieslēgumu attīstību nepie-
ciešama detalizētāka izpēte, 
piesaistot ārējo konsultantu. 
Latvijas un Igaunijas PSO plā-
no pabeigt detalizētās izpētes 
līdz 2022. gada pavasarim. 

Izveidot kopīgus jūras vēja 
parku pieslēgumus elektro-
pārvades tīklam paredz Lat-
vijas un Igaunijas 2020. gada 
18. septembrī parakstītais 
memorands par kopēju vēja 
parku izveidi Baltijas jūrā, 
ņemot vērā abu valstu Baltijas 
jūras telpisko plānojumu un 
identificētās iespējamās vietas 
atkrastes vēja parku attīstībai. 

AST un Elering ir atbildīgi 
par Elwind projekta elektro-
pārvades infrastruktūras jau-
tājumiem, lai pieslēgtu vēja 
parkus pie elektropārvades 
tīkla sauszemē, un, ņemot 
vērā, ka projektā ir iesaistītas 
divas valstis, tas nākotnē var 
pretendēt uz reģionālas nozī-
mes statusu un saņemt Eiro-
pas līdzfinansējumu no CEF 
vai CEF RES (The Connecting 
Europe Facility of Renewable 
Energy) struktūrfondiem, kā 
piešķiršanas nosacījumi būs 
zināmi pēc 2022. gada.

A. Kutjuns norādīja, ka po-
tenciālais vēja parka pieslēgums prasīs lielākas jaudas, 
nekā šobrīd var piedāvāt “Kurzemes loks”, un šos tehnis-
kos izaicinājumus nāksies adekvāti un mērķtiecīgi risināt, 
jo ne tikai Elwind, bet arī citi vēja enerģijas projekti, īpaši 
Kurzemē, varētu tikt realizēti tieši šajā desmitgadē. Šo-
brīd AST ir izsniedzis tehniskos noteikumus apmēram 
par 1,5 gigavatiem kopējās uzstādītās jaudas sauszemes 
vēja parku projektu realizācijai Latvijā. Tas nozīmē, ka 
virtuāli Latvijas, un īpaši Kurzemes reģiona, elektropār-
vades tīkls jau ir “pilns”. Zināmā mērā vieglāk uzelpot 
ļauj vienīgi fakts, ka ne visi projekti, kuriem ir izsniegti 
tehniskie noteikumi, tiek realizēti. 

Šobrīd Elwind parka izveidei tiek modelēti divās dislo-
kācijās – Rīgas jūras līcī un Kurzemes piekrastē – izvieto-
tu atkrastes vēja parku pieslēgumi elektropārvades tīklam 
gan ar maiņstrāvas, gan līdzstrāvas tehnoloģiju izmanto-
šanu. Lai pilnībā atbildētu uz jautājumu, kura tehnoloģija 
konkrētajā gadījumā būtu tehniski un ekonomiski pama-
totāka un lietderīgāka, AST un Elering nolēma piesaistīt 
pieredzējušus, kompetentus ārvalstu inženierus konsul-
tantus detalizētas izpētes veikšanai. Tik apjomīga vēja 
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parka pieslēgšana gan pie Igaunijas, gan Latvijas tīkla nav 
iespējama bez esošā pārvades tīkla pastiprinājumiem, bet, 
ja tiks izvēlēts Rīgas jūras līča projekta variants, pastipri-
nājumu nepieciešamību izdotos minimizēt. Šajā gadījumā 
būtu iespējas paralēli pieslēgties gan Igaunijas un Latvijas 
trešajam starpsavienojumam, gan “Kurzemes lokam”. Sa-
vukārt, ja tiks lemts par labu Kurzemes piekrastes parka 
projekta variantam, tad neizbēgami būs nepieciešami pa-
stiprinājumi līniju caurlaides spējas palielināšanai Latvijas 
pusē. Igaunijas PSO no savas puses visos gadījumos vēlas 
pieslēgt parku pie Igaunijas un Latvijas trešā starpsavieno-
juma, kas nozīmē, ka Igaunijas PSO nāksies rekonstruēt arī 
savu elektropārvades tīklu šajā reģionā. 

AS “Latvenergo” izpētes un attīstības direktors, PEP 
LNK viceprezidents Māris Balodis prezentācijā “Elek-
trības un siltuma tirgus optimizācijas iespējas” aicināja 
paraudzīties uz Rīgas Daugavas labā krasta siltumapgā-
des zonas tirgus nākotnes attīstības iespējām, harmoni-
zējot elektroenerģijas un siltumenerģijas tirgu un ieviešot 
siltumenerģijas tirdzniecībā Rīgā nākamās dienas tirgus 
principu.

Šobrīd, pēc viņa teiktā, ir vērojama tirgus cenošanas 
principu asinhronitāte – proti, elektroenerģijas tirgū tiek 
lietots nākamās dienas tirdzniecības, bet Rīgas siltumener-
ģijas tirgū – nedēļas tirdzniecības princips, kas, ņemot vērā 
lielo koģenerācijas jaudu fizisku atrašanos Rīgas Daugavas 
labā krasta siltumapgādes zonā, neveicina termoelektrosta-
ciju (TEC) elektroenerģijas izstrādes ekonomiski pamato-
tu palielināšanu. Šāda palielināšana iespējama tikai tad, ja 
lielās koģenerācijas jaudas tiek darbinātas koģenerācijas 
režīmā, lietderīgi izmantojot jeb nezaudējot izstrādātos 
siltumenerģijas resursus.

Rīgas siltumenerģijas tirgū savs piedāvājums ir jāie-
sniedz uzreiz visai nākamajai nedēļai. Tomēr mūsu kli-
matiskajos apstākļos nav iespējams tik precīzi prognozēt 
meteo apstākļus, lai atbilstoši saplānotu koģenerācijas sta-
ciju režīmus un tos sinhronizētu “nākošās dienas” elektro-
enerģijas tirgum. AS “Latvenergo” gan var izmantot jaun-
izbūvēto siltuma akumulatoru kā vienu no tirgus darbības 
optimizācijas instrumentiem. Tiesa, siltuma akumulators 

siltumenerģiju var uzkrāt, augstākais, divām diennaktīm, 
un tas nozīmē, ka šī iekārta nevar pilnībā risināt elektro-
enerģijas un siltumenerģijas tirgus periodu harmonizāci-
jas problēmu. Siltumenerģijas akumulācija un saglabāšana 
vienas nedēļas ietvaros ar šīs akumulācijas sistēmas palī-
dzību nav iespējama, tomēr tā var fiziski optimizēt siltu-
menerģijas plūsmas konkrētā dienā. 

Tajā pašā laikā Rīgas Daugavas labā krasta siltumap-
gādes zonā uzstādīto jaudu apjoms ir pietiekams un pār-
sniedz pat ziemas slodzi ar nepieciešamo rezervi.

Analizējot elektroenerģijas un siltumenerģijas tirgus 
situāciju, M. Balodis arī konstatēja, ka, bieži vien rodas 

problēmas ar Rīgas TEC darbī-
bas režīmu optimizēšanu tādēļ, 
ka tie tiek darbināti kondensāci-
jas režīmā, vienlaikus darbinot 
ūdenssildāmos katlus. Vasaras 
periodā, ņemot vērā siltumener-
ģijas tirgus lotu struktūru, AS 
“Latvenergo” ģenerējošajām 
jaudām ir būtībā neiespējami 
dot savu pienesumu Rīgas sil-
tumenerģijas tirgū.

Prezentācijā “Elektrības un 
siltuma tirgus optimizācijas ie-
spējas” tika sniegts arī shema-
tisks ieskats vienas no Ziemeļ-
valstu siltumenerģijas tirgus 
pionieriem – Dānijas galvaspil-
sētas Kopenhāgenas – siltum- 
enerģijas tirgus organizācijas 
pieredzē. Pārveides, ko varētu 

M. Balodis
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sagaidīt Rīgas siltumenerģijas tirgū, – pāreja uz nākamās 
dienas cenojuma principu (piemēram, Kopenhāgenā iz-
manto ik stundas siltumenerģijas cenojuma principu) – ir 

jārisina jau tuvākajā laikā.  
Diemžēl siltumenerģijas tirgus 

Rīgā būtiski ietekmē elektroener-
ģijas tirgus procesus un primāro 
resursu patēriņu gan mūsu valstī, 
gan arī Baltijas reģiona kontek-
stā, tāpēc nākamās dienas tirgus 
ieviešana salīdzinoši lielajā Rīgas 
siltumenerģijas tirgū dotu iespē-
ju optimālākai elektroenerģijas 
tirgus darbībai. Mainīgo atjau-
nīgo energoresursu jaudu plašā-
ka ieviešana prasīs pasākumus 
elektroenerģijas uzkrāšanai, re-
zervēšanai un balansēšanai, kuru 
realizēšana nebūs iespējama bez 
efektīvas Rīgas TEC-1 un TEC-2 
jaudu izmantošanas, kas nozīmē, 
ka būtu lietderīga plašāka siltu-

ma akumulācijas sistēmu izmantošana.
Līdz ar to, kā norādīja M. Balodis, Rīgas siltumenerģijas 

tirgus pilnveide Rīgā ir ne tikai vēlama, bet arī objektīvi ne-
pieciešama. Cita starpā ir nepie-
ciešams radīt līdzvērtīgus kon-
kurences nosacījumus visiem 
siltumenerģijas tirgus dalībnie-
kiem un nākotnē, iespējams, 
veidot neatkarīgu siltumapgādes 
sistēmas operatoru. 

Ieviešot Rīgā nākamās dienas 
siltumenerģijas tirgu, pilnvēr-
tīgāk tiktu ievēroti mainīgie 
sistēmas parametri un, novēr-
šot piedāvājumu iesniegšanas 
ierobežojumus, uzlabota tirgus 
konkurence. Tāpat referents ai-
cināja atbalstīt Rīgas siltumap-
gādes attīstības koncepcijas 
izstrādi atbilstoši labākajai pie-
ejamajai praksei (Ziemeļvalstu 
paraugiem – piemēram, Kopen-
hāgenas) un piedāvāt PEP LNK 
ekspertu pakalpojumus šī 
dokumenta tapšanā. Viņaprāt, 
būtu nepieciešams vienlaikus 
izstrādāt arī siltumenerģijas tir-
gus optimizācijas modeli, kas 
ļautu samazināt primāro resur-
su patēriņu un siltumnīcefek-
ta gāzu emisijas enerģētikā un 
efektīvāk izmantot pieejamos 
aktīvus, kas, nenoliedzami, būtu 
izdevīgi gan siltumenerģijas, 
gan elektroenerģijas ražotājiem 
un komersantiem. 

Pēc M. Baloža prezentācijas 
savus komentārus par Rīgas sil-
tumenerģijas tirgu sniedza arī 
citi PEP LNK apspriedes dalīb-
nieki. E&P
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