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Energovirāžas iespēja 
Fosilos var aizstāt atjaunojamie resursi gan siltuma, gan elektrības ražošanā 

AntraĒrgle 

JANVARIM ir iespēja k]ūt 
par pagrieziena punktu Latvi
jas enerģētikas poli tikā- jau
nā gada sākumā plānots pub
lisko! un rosināt sabiedrībā 
diskusiju par Vides aizsardzī
bas fonda finansēto, Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) 
habilitētās inženierzinātņu 
doktores profesores Dagnijas 
Blumbergas vadībā veikto pē
tījumu Atjaunojamo energo· 
resursu izmantošanas ie
spēju izvērtējums Latllijā lidz 
2020.gadam, kas analizē ie
spēju šajā termir)ā sasniegt 
42% atjaunojamo energore
sursu (AER) īpatsvaru enerģi
jas ražošanā, ko paredz Eiro
pas Savienības (ES) likumi. 

jau daļēji prezentētie pētī
juma secinājumi no lietpra
tēju puses uztverti spektrā 
no piesardzīga nolieguma 
par it kā vienpusību un eso
šās infrastruktūras ignorēša
nu lidz sengaidītai atzinībai, 
dēvējot to par jaunu, drosmi
gu skatījumu uz Latvijas 
enerģētiku. Galvenie secinā
jumi, ko sarunā ar Dienu for
mu)ē D.Blumberga, - ar 
pašreizējām enerģētikas pa
matnostādnēm minētais AER 
izmantojuma mērķis nav 
sasniedzams, toties ir vairāki 
citi ceļi, kā to paveikt, izdevī
gi kombinējot AER gan siltu
ma, gan elektrības ražošanā 
un pilnībā aizvietojot fosilos 
resursus. 

Ekonomiski vairāki 
RTU Vides aizsardzības un 
siltuma sistēmu institūta zi
nātnieki modelējuši 10 ceļus, 
kā energoražošanā kombi
nēt Latvijā bagātīgi pieeja
mas AER - enerģētisko kok
sni (vērtēts 2007.gada ap
joms), vēju, sauli, esošās hid
rostacijas, padarot tās efekti-

..to. PROFESORE DAGNIJA BLUMBERGA oponē līddinējai energopolitika� aicinot gāzi aizstāt ar vietējo biomasu. 

vākas. Ekonomiski izdevīgi ir 
vismaz trīs scenāriji, norāda 
eksperti. Scenārijs, kurā mo
delēta enerģētikas attīstība 
saskaņā ar pašreizējām pa
matnostādnēm lidz 2016.ga
dam, liecina, ka tādā veidā 
AER ieviešanas mērķi nav sa
sniedzami. Pamatā izpētei ir 
prognoze, ka 2015.gadā Lat
vijā tērēs tik daudz elektrī
bas, cik patlaban tērē Eiropā, 
izmantojot energoefektivitā
tes un energointensitātes in
dikatorus, bet siltuma patē
riņš sarnazināsies, atjaunojot 
ēkas un tehnoloģijas, skaidro 
profesore. Šis plāns neatbilst 

gaidītajam elektrības un sil
tuma patēriņa pieaugumam, 
kas likts valsts energopoliti
kas pamatā un jau atzīts par 
pārmērīgu ekonomiskās re
cesijas dēļ. 

Par īpaši izšķērdīgu 
D.Biumberga uzskata veco 
dzīvojamo fondu, kura sil
tumnoturības uzlabošanai 
Latvijā vienīgajā no Eiropas 
dalībvalstīm nav bijis no
pietna politiska atbalsta. 
<<Privāti paveiktais ir tikai 
tāds piliens jūrā, tāpēc jādo
mā, ka mūsu daudzdzīvoklu 
mājas vēl aizvien izkūpi�a 
gaisā trešdaļu siltumenerģi-

jas, un par to maksā iedzīvo
tāji,)} secina pētniece. lzpētē 
nav iek]auta Jauksaimniecī
ba un transports. 

Pamatā ekonomiski izde
vīgajiem scenārijiem likts vē
ja parku potenciāls. ļāpie
bilst, ka pirmais Ekonomikas 
ministrijas (EM) rīkotais vēja 
jaudu konkurss nav īsti veik
smīgs, un skaidrība par tālā
ko rīcību būšot februāra bei
gās, Dienai saka EM Enerģē
tikas departamenta direktors 
Uģis Sarma. Vēja parku jauda 
var tikt kombinēta ar lieljau
das un mazākām biomasas 
stacijām og!u un dabasgāzes 
vietā, esošajām hidrostaci
jām vien uzlabojot efektivitā
ti, iesaka zinātnieki. D.Bium
berga uzsver, ka vējam vaja
dzīgo kompensācijas jaudu 
var iegūt ar Latvijas pievie
nošanu ES no speciāla fonda 
atbalstāmajam jaunveidoja
mam Ziemeļjūras un Baltijas 
jūras energotīkiojumam (grid 
In. Tas prasīs arī tirgus no
teikumu vienādošanu, par ko 
nākamgad gaidāma cita ES 
direktīva. 

lzdevīgāk uz vietas 
Mūsu zinātnieku secināju
mus apstiprina Eiropas Vēja 
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Latvijai 
jāfonnulē 
jauna 
enerģētikas 
politika 
Valdis 
Bisters 

enerģijas asocracrJaS vērtē
jums, Dienai teic tās izpild
direktors Kristians Kjērs: 
<<Latvija ir viena no ne
daudzajām, kam ir tāds mil
zu potenciāls AER kombinē
šanā.>> 

Izpēte rāda, ka Latvija 
joprojām eksportē trešdaļu 
enerģētiskās koksnes. Tā kā 
cenas Eiropā ir līdzīgas, iz
devīgāk to izmantot uz vie
tas. U.Sarma Dienai bilst, ka 
lielāka biomasas izmanto
šana jau vērtēta: c<llesursu 
mums pietiek, taču ir bažas 
par augoša pieprasījuma ie
tekmi uz cenām. Vairākums 
mazpilsētu siltumu ražo ar 
koksni, un cenu kāpums var 
būtiski mainīt izdevumus 

apkurei.n 
Valsts a/s Latvenergo, Pa

saules Enerģijas padomes 
Latvijas komitejas un Zināt
ņu akadēmijas pārstāvji ar 
pētījumu daļēji iepazinušies 
seminārā, pēc kura izplatī
juši paziņojumu, publisko
tos secinājumus vērtējot kā 
vienpusējus, nepietiekami 
izsvērtus no energoapgādes 
drošības un resursu dažādo
šanas viedokļa. «Nav ņem
tas vērā jau veiktās vairāk 
nekā 300 miljonu eiro inves
tīcijas, rekonstruējot esošās 
un būvējot jaunas ldabasgā
zesl termoelektrostacijas, 
( .. ) kas jebkurā gadījumā 
būs jāatmaksā,» teikts pazi
ņojumā. 

Vajadzēs jaunu 
«Man ir sapnis, ka vienudien 
atnāks Ministru prezidents 
un Jūgs, lai parādām, ko un 
kā darīt, lai kādu no šiem 
scenārijiem īstenotU,>> atzīs
tas D.Biumberga. Viņas ko
manda esot gatava to paveikt 
pilnīgi objektīvi. 

«Pētījums paver ceļu dis
kusijām, jo skatās uz Latvijas 
enerģētiku no vides vajadzī
bām, nevis ražošanas skatu
punkta. Tā uz enerģiju neska
tās ne Latllenergo, ne Latlli
jas gāze,)) secina portāla no
urre.lv enerģētikas redaktors 
Alvils Zauers. 

Vides ministrijas Klimata 
un atjaunojamo resursu de
partaments direktors Valdis 
Bisters atzīst, ka pētījums 
sniedz visai radikālu viedokli 
par Latvijas enerģētiku. Jan
vārī to publiskos, lai gūtu ci
tu zinātnieku viedokli, rosi
nātu uzņēmēju un sabiedrī
bas diskusiju. Par perspektī
vākajiem viņš uzskata virzie
nus ar izkliedētās koģenerā
cijas attīstību. «Pētījums rā
da, ka Latvijai būs jāformulē 
jauna enerģētikas politika, 
ieviešot ES direktīvas par 
AER un vienota elektrības 
tirgus veidošanu, jo ar paš
reizējo plānu mēs noliktos 
mērķus sasniegt nevaram.>> 

Siltumuzņēmumu asoci
ācijas vadītājs Edgars Vī
gants uzsver, ka šāds pētī
jums gaidīts sen, jo «lidzši
nējā energopolitika zaudē
jusi uzticību, cilvēki aizvien 
biežāk izvēlas apkures kat
lus ar vietējo kurināmO>>. lz
pēte rāda, ka ir iespējams arī 
lielajās elektro tacijās ogļu 
vai gāzes vietā izmantot vie
tējo biomasu.• 


