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PEP aktualitātes

FEL-100 programma:
iet tālāk un domāt plašāk

Zināšanas, enerģija, drosme sākt ko jaunu, sirdij tuva darba joma – šīs īpašības palīdzējušas divām 
Latvijas enerģētikas pārstāvēm – Aļonai Boloņinai un Olgai Bogdanovai – iet tālāk gan par saviem darba 
pienākumiem, gan arī valsts mērogu, iesaistoties Pasaules Enerģijas padomes (PEP) Nākotnes enerģētikas 
līderu (Future Energy Leaders – FEL-100) programmā.

Nākotnes enerģētikas līderi papildina savas zināšanas, pilnveido prasmes un aktīvi līdzdarbojas 
daudzveidīgajā PEP programmā. Kā daļa no PEP globālās enerģētikas kopienas viņi ir aicināti iesaistīties gan 
nacionāla un reģionāla, gan arī globāla mēroga enerģētikas iniciatīvās. Kļūstot par FEL-100 dalībniekiem, jau-
najiem enerģētikas speciālistiem tiek sniegta unikāla iespēja profesionāli augt un pilnveidoties līdzīgi domājošu, 
vienlīdz motivētu vienaudžu, enerģētikas ekspertu un vecāko kolēģu vidū.

Pašreiz, kopā ar kolēģi Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektoru Gunāru 
Valdmani aktīvi izstrādājot “Nākotnes enerģētikas līderu Latvijā” (NELL) programmu, O. Bogdanova un
A. Boloņina cer, ka līdz ar šīs programmas ieviešanu izdosies tajā iesaistīt jaunos, daudzsološos enerģētikas un 
citu saistīto jomu speciālistus – gan studējošo jaunatni, gan arī jaunos profesionāļus, kas jau sākuši darba gaitas 
un nākotnē, iespējams, varētu kļūt par FEL-100 dalībniekiem.
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FEL-100 kopienu veido 100 dalībnieku vecumā līdz 35 ga-
diem (kopš 2021. gada – līdz 32 gadiem uz iestāšanās program-
mā brīdi). Programmas ilgtermiņa mērķis ir ambiciozs: veidot 
enerģētikas nākotni, risinot šī brīža nopietnākos izaicinājumus 
ilgtspējīgas enerģijas jomā. Tā apvieno visas pasaules enerģēti-
kas jomas profesionāļus, sniedzot iespēju dibināt savstarpējos 
kontaktus, gūt jaunu pieredzi, radīt un attīstīt inovatīvas ide-
jas, iesaistīties Pasaules Enerģijas padomes, kā arī Nacionālās 
komitejas aktivitātēs. No vienas puses, programmai ir virkne 
noteikumu, no otras puses, tai nav striktu robežu, un lielā mērā 
to veido paši dalībnieki. 

Ja ir padomā kāda šķietami utopiska ideja, jautājums, kas 
naktī neļauj gulēt, vai neticams pieņēmums enerģētikas jomā, 
FEL-100 kopiena ir īstā auditorija, kur to apspriest, saņemt 
daudzpusīgas un kvalificētas atbildes un, ļoti iespējams, iegūt 
domubiedrus, ar kuriem turpināt ciešāku sadarbību. Protams, 
dalībniekus vieno enerģētika, bet neformālās sarunās rodas 
diskusijas par visu pasaulē notiekošo, ir vieta arī jokiem un 
personiskām sarunām. 

Šo 100 profesionāļu vidū ir gan tehnisko virzienu speciālis-
ti, gan ekonomikas, sociālo, komunikācijas, personālvadības, 
vides un vairāku citu jomu pārstāvji. Dalībniekiem ir kopēja 
komunikācijas platforma, FEL-100 valdes un PEP izvirzīti 
uzdevumi, iespēju robežās – tikšanās un pasākumi klātienē. 
Lielākais notikums ir PEP organizētais Pasaules enerģijas kon-
gress, kas notiek reizi trijos gados.

Ik gadu PEP rīko Enerģijas nedēļu. Abu šo pasākumu ietva-
ros notiek arī FEL-100 kongress, kurā ir iespēja satikt daudzus 
programmas dalībniekus. Ja dalībnieks ir aktīvs, programmā 
iespējams palikt trīs gadus. Būtiskākais uzdevums ir iesais-

tīties kādā no “Ideju tirgus” projektiem. Šo projektu skaitā 
ir “regulētie” projekti, kuri tiek īstenoti PEP uzraudzībā, un 
“brīvā tirgus” projekti, kurus piedāvā paši dalībnieki. Projektu 
tēmas ir ļoti daudzveidīgas, piemēram, blokķēdes, enerģijas 
pieejamība, ūdeņraža izmantošana, atjaunīgo energoresursu 
integrācija un ietekme uz naftas un gāzes nozari, elektroener-
ģijas akumulācija, nacionālās FEL programmas. 

Arī projektu rezultāti var būt dažādi: publikācija, vadlīni-
jas, pasākums, informatīva mājaslapa, videomateriāls – jeb-
kas, kas veicina programmas mērķu sasniegšanu. Piemēram, 
viens no neparastākajiem projektiem ir “Enerģijas arhetipi”, 
kurā pasaules valstu energosistēmas tiek pielīdzinātas cilvēku 
arhetipiem psiholoģijā. Par savu pieredzi FEL-100 stāsta līdz 
šim vienīgās Latvijas pārstāves šajā starptautiskajā program-
mā: Aļona Boloņina un Olga Bogdanova.

Aļona Boloņina AS “Latvenergo” Vides pārvaldības 
daļas vadītāja, FEL-100 dalībniece (2017–2019).

Ar smaidu uz lūpām un lielu gandarījumu atceros savu 
dalību FEL-100. Manuprāt, ikviens šajā programmā var ie-
gūt tieši tik daudz, cik daudz laika pats tam velta un atver 
sevi jaunām lietām. Mans ieguvums bija cilvēki, kuriem 
gribas līdzināties un no kuriem mācīties, iespaidi, ganda-
rījums par sasniegto rezultātu, jaunas zināšanas, izkļūšana 
no savas “kastes” un komforta zonas, kas liek mācīties un 
pilnveidot sevi. 

Bija izaicinoši strādāt un plānot kopīgus mērķus ar vēl 
neiepazītu komandu, kurā katram ir savas prioritātes un 
iespējas, meklēt veidus, kā motivēt grupas biedrus brīvprā-
tīgā programmā. Svarīgs atklājums vai drīzāk nostiprināta 
pārliecība par manu darba jomu bija tas, ka pasaules mēro-
gā vides aizsardzības un ilgtspējas jautājumi ir kļuvuši par 
nedalāmu enerģētikas sastāvdaļu – “tīra” enerģija, ilgtspē-
jīgas, dekarbonizētas energosistēmas ir daudzu politikas 
plānošanas procesu, debašu, notikumu fokusā. 

PEP aktualitātes

A. Boloņina

Programmas Nākotnes enerģētikas līderi  
Latvijā (NELL) vadības grupa

• NELL vadības grupas priekšsēdētāja Dr.oec. Olga Bogda-
nova ir AS “Augstsprieguma tīkls” padomes priekšsēdētāja 
vietniece, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas 
un vadības fakultātes docente, Latvijas Republikas Finanšu 
ministrijas Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu 
politiku departamenta direktore, Pasaules Enerģijas padomes 
un Latvijas Zinātnes padomes eksperte, FEL-100 programmas 
dalībniece (2018. – 2021. g.). 35 zinātnisko publikāciju autore, 
trīs monogrāfiju par ekonomikas un enerģētikas jautājumiem 
līdzautore. 

• NELL vadības grupas locekle Mg. sc. ing. Aļona Boloņina ir 
AS “Latvenergo” Vides pārvaldības daļas vadītāja, asociācijas Eu-
relectric Vides aizsardzības darba grupas locekle, VGB tehniskās 
komitejas “Vide” locekļa vietniece, Pasaules Enerģijas padomes 
Nākotnes enerģētikas līderu programmas FEL-100 absolvente 
(2017. – 2019.g.). Četru zinātnisko publikāciju autore.

• NELL vadības grupas loceklis Mg. sc. ing. Gunārs Valdma-
nis ir Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas 
izpilddirektors, Rīgas Tehniskās Universitātes Elektrotehnikas 
un vides inženierzinātņu fakultātes pētnieks, Pasaules Enerģi-
jas padomes Latvijas Nacionālās komitejas loceklis. Četru zi-
nātnisko publikāciju autors, vairāku grāmatu par ekonomikas, 
ārpolitikas un drošības jautājumiem līdzautors.
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Jāpiebilst gan, ka esmu skeptiski noskaņota pret klima-
ta pārmaiņu pozicionēšanu kā galveno vides problēmu un 
kopā ar FEL-100 domubiedriem centos izcelt arī citas bū-
tiskas vides jomas. Ilgtspējas un vides aspekti ir daudzu 
FEL-100 kopienā notiekošo diskusiju daļa – nākotnes ener-
ģētikas līderi par to runā, domā, spriež, attīsta jaunas idejas 
un rēķinās ar to, ka Zemes resursi ir ierobežoti. Viena no 
šobrīd aktuālajām diskusijām ir veltīta indikatoriem, kas 
varētu kļūt par alternatīvu iekšzemes kopproduktam un 
ņemtu vērā ne vien ekonomisko attīstību, bet arī ilgtspēju. 
Lūk, arī lielākais ieguvums: ja esi reiz pievienojies FEL-100 
komandai, tu kļūsti par šīs kopienas biedru un, absolvējot 
programmu, sadarbība nebeidzas.   

Runājot par konkrētākiem FEL-100 darbiem, neskaitot 
obligāto dalību PEP aktivitātēs (piemēram, ekspertu darba 
grupās), esmu gan piedalījusies Energoefektivitātes darba 
grupas pētījumos, gan vadījusi pašas ierosinātu projektu 
Environmental Issues jeb “Vides lietas”. Projekts sastāvēja no 
vairākiem savstarpēji saistītiem posmiem, sākot ar vides un 
ilgtspējas indikatoriem, turpinot ar dzīves cikla pieeju un 
aprites ekonomiku enerģētikas jomā. Pirmajā projekta gadā 
tapa publikācija The Shades of Green jeb “Zaļā nokrāsas”. 

Diskutējām par to, kas ir zaļā enerģija, kā var izmērīt tās 
“zaļuma pakāpi” un ilgtspēju, cik salīdzināmi ir vides indi-
katori enerģētikā. Otrais gads bija turpinājums iesāktajai 
tēmai – ja vērtē enerģijas vides sniegumu, ir būtiski to darīt, 
ņemot vērā visus tās dzīves cikla posmus. Tādēļ šajā posmā 
pievērsāmies praktiskai dzīves cikla analīzes izmantošanai 
enerģētikā. Piemēram, vienā no projekta daļām piedāvājām 
FEL dalībniekiem nobalsot un izlemt, kā tieši mūsu grupa 
testēs dzīves cikla pieeju enerģētikā: imitēs automašīnu zaļo 
iepirkumu un pārbaudīs datu pieejamību, izstrādās vien-
kāršotu pieeju uzņēmuma pārdotās enerģijas dzīves cikla 
analīzei vai īstenos kādu citu no piedāvātajām alternatīvām. 
Starp citu, uzvarēja automašīnu iepirkums, un viena no pro-
jekta dalībniecēm patiešām veica automašīnu dzīves cikla 
izmaksu analīzi un iegādājās elektromobili. 

Mūsu grupai bija liels gandarījums par projekta norisi un 
rezultātiem. Divus gadus pēc kārtas iekļuvām labāko pro-
jektu skaitā, iegūstot iespēju prezentēt projektu Enerģijas 
nedēļā Milānā 2018. gadā un Enerģijas kongresā Abū Dabī 
2019. gada rudenī.

Mūsu projekta grupa ģeogrāfiski bija ļoti daudzveidīga: 
Somija, Indija, Francija, Turcija, Šrilanka, Krievija, Austrā-
lija, Japāna, Rumānija. Pats pirmais izaicinājums bija vie-
noties par laiku kopīgai sarunai – izrādījās, ka diennaktī ir 
tikai dažas stundas, kas der visiem un neiekrīt nakts laikā, 
turklāt arī šajās stundās visi ir noslogoti savos pamatdarbos. 
Sanāksmes vienā laikā kļuva teju neiespējamas, kad meitene 
no Francijas pārcēlās uz Meksiku – vēl viena laika josla klāt. 

Liela loma bija arī svētkiem, reliģijai, nacionālajām tradī-
cijām – daži svin Ziemassvētkus, kāds divālus, citam svarīgs 
ir ramadāna mēnesis. Diezgan reti bija brīži, kad pilnīgi 
visa komanda varēja sanākt kopā uz virtuālu sarunu. Tieši 
tādēļ nācās veidot apakšgrupas, kā arī pēc katras tiešsaistes 
sanāksmes rakstveidā piefiksēt pārrunāto, kaut arī kopumā 
darbs noritēja diezgan neformālā gaisotnē. Ar aktīvākajiem 
grupas biedriem esmu ļoti satuvinājusies, turpinām saru-
nas arī ikdienā. Kaut arī esam tikušies klātienē tikai dažas 
reizes, ir sajūta, ka pazīstam cits citu jau sen.  

Piedaloties FEL-100, labprāt vairakkārt esmu dalījusies 
ar informāciju par mūsu valsts enerģētiku un sava uzņēmu-
ma sasniegumiem un tai pašā laikā esmu jutusi, cik mazi 
mēs esam pasaules mērogā un cik ļoti atšķiras dažādu re-
ģionu valstu prioritātes. Mums visiem ir pieejama enerģija, 
ūdens, ēdiens, neesam piedzīvojuši postošas kataklizmas, 
savā valstī varam justies diezgan droši. Pasaulē joprojām 
ir reģioni ar ierobežotu pieeju elektroenerģijai, un šajos 
reģionos enerģētikas attīstība saistīta ar pavisam citiem 
jautājumiem. Tāpat ir reģioni, kuros izteikti jūtama kli-
mata pārmaiņu negatīvā ietekme, savukārt, mums tas ir 
vairāk normatīvo aktu, atbildības un pārliecības jautājums.

Olga Bogdanova AS “Augstsprieguma tīkls” padomes 
priekšsēdētāja vietniece, FEL-100 dalībniece (2018–šobrīd). 

Mans piedzīvojumu ceļš FEL-100 programmā sākās 
2018. gadā un turpinās joprojām, jo sakarā ar Covid-19 
izaicinājumiem programmas dalībniekiem, kuru maksi-
mālais trīs gadu termiņš pienāca pagājušogad, dalība tika 
pagarināta vēl par gadu.

Ja man lūgtu ar vienu teikumu raksturot ieguvumus no 
dalības FEL-100, es noteikti akcentētu “izcilu iespēju pie-
kļūt kolosālam kompetences mezglam enerģētikas jomā”. 
Tālāk viss ir konkrēta cilvēka rokās – vai viņš spēs saskatīt 
un izmantot šo iespēju. 

Šajos gados esmu piedalījusies trijos FEL projektos. Ar 
smaidu atceros, kā mūsu komandas projekta “Pārejas uz 
zemu oglekļa emisiju enerģētiku ietekme uz naftas un gāzes 
ekonomiku” (The Impact of the Transition to Low Carbon 
Energy on Oil & Gas Economy) praktiskajā eksperimentā 
Enerģijas nedēļas ietvaros Milānā apaļā galda enerģētikas 
eksperti bija pārsteigti, cik atšķirīgi viens faktors – atjau-
nīgo energoresursu īpatsvara pieaugums 15% apmērā – ie-
tekmē dažādas pasaules ekonomikas. 

Projekta ietvaros papildinot Pasaules Enerģijas padomes 
Enerģētikas trilemmas metodiku, mūsu starptautiskā koman-
da sastādīja rādītāju sarakstu, kas būtu svarīgs ekonomikai no 
enerģētikas pārejas skatpunkta, un veica jutīguma analīzi, vēr-
tējot, kā šie rādītāji mainīsies, pamainot vienu ievadparametru 
– atjaunīgo energoresursu īpatsvaru. Galvenais projekta rezul-
tāts bija uzskatāms atspoguļojums, cik atšķirīgi viens un tas 
pats notikums ietekmē dažādas ekonomikas – vieniem tas pa-
līdz risināt problēmjautājumus, savukārt, citiem rada papildu 
grūtības. Tas arī faktoloģiski paskaidro, kāpēc “vienas zāles” 
nebūtu izrakstāmas visām valstīm.

Nākamā FEL-100 projekta “Industrijas un transporta 
pāreja” (Industry and Transport Transitions, (ITT)) ietvaros 
mūsu astoņu cilvēku komanda veica ar elektromobilitāti 
saistītu izpēti rūpniecības un transporta sektorā un nāca 
klajā ar viedokļa rakstu sēriju, kuri pēc recenzēšanas tika 
publicēti oficiālajā PEP mājaslapā. 

Savā rakstā “Dziļas pilsētas transporta elektrifikācijas 
infrastruktūras potenciāls” (The Potential of Deep Urban 
Transport Elektrification Infrastructure)1 es apvienoju gan 
Latvijā rīkotā enerģētikas apaļā galda diskusijas rezultātus, 
gan PEP pasākumu ietvaros iegūtos profesionālos viedok-
ļus un labo praksi. Vēlāk šo pētījumu izmantoju, izstrādājot 

1   https://www.worldenergy.org/news-views/entry/FEL-views-deep-urban-transport-electrifi-

cation-infrastructure 
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arī rekomendācijas Ekonomikas ministrijai pētniecības 
projekta ietvaros.

Trešā FEL-100 projekta rezultātā tapa ziņojums “Atjaunī-
gās enerģijas uztveres iespējas un šķēršļi atjaunīgās enerģi-
jas ekspansijai” (Renewable Energy Perceptions Opportunities 
and Barriers for Renewable Energy Expansion), kas balstījās 
uz komandas dalībnieku izveidotās un realizētās aptaujas. 
Šobrīd es piedalos FEL-100 projektā, kas palīdz gatavot 
grandiozu Enerģijas kongresa pasākumu 2022. gadā.

Pieredze programmā nepārpro-
tami nebeidzas tikai ar projektiem. 
Tā, piemēram, pirms diviem gadiem 
piedzīvoju vienu no savām iespaidī-
gākajām pieredzēm FEL-100 prog-
rammā – PEP Enerģijas kongresā 
Abū Dabī. Man bija tas gods pusot-
ras stundas garumā vadīt apaļā galda 
diskusiju (domnīcu) par enerģētikas 
nākotni “Zvaigznājs”. Kopā bijām 
pieci FEL-100 pārstāvji, un katram 
tika uzticēts viens galds ar sešiem 
dalībniekiem. 

Pirms tam izstudējām veselu 
grāmatu ar spēles noteikumiem, 
izprotot virkni korelāciju starp 
neskaitāmiem ekonomiskiem un 
enerģētikas jomas procesiem, ar 
kuriem vajadzēja operēt spēles lai-
kā, ātri un vienkāršā formā izskaid-
rojot dalībniekiem katra posma 
uzdevumus un mērķi. Šo spēli ne 
velti sauca par “Zvaigznāju”, jo tās 
ietvaros atsevišķi fakti tika pras-

mīgi saskatīti un apvienoti notikumos, tālāk kopsakarīgi 
noformulējot enerģētikas nozarei nozīmīgas tendences.

Aizraujoši bija sekot līdzi, kā tādu enerģētikas gigantu 
kā Siemens, E.ON, Accenture u. c. augstākā līmeņa va-
dītāji ar reizēm pretrunīgām komerciālajām interesēm 
kopīgi risināja izaicinošās spēles uzdevumus, modelējot 
enerģētikas nākotnes attīstības scenārijus, kas dzīvē ir lielā 
mērā atkarīgi arī no viņu pašu individuālajiem lēmumiem. 
Man šī loma bija īsts eksāmens, par kuru saņēmu augstāko 
vērtējumu – un ne tikai kā “paldies” no dalībniekiem, bet 
arī kā neaizmirstamu pieredzi. Šo personību enerģija un 
prāta spēks uzlādē, iedvesmo, motivē augt, attīstīties un 
sasniegt jaunas virsotnes.

Runājot par FEL-100, nevar nepieminēt fantastisko ne-
formālo komunikāciju un jauniešu savstarpējo atbalstu. Šī 
spēcīgā komanda vienmēr ir lietas kursā par pēdējām ten-
dencēm, labākajām datubāzēm, publikācijām, kontaktiem 
utt. Atsevišķās grupiņās veidojas interešu pulciņi, kuros 
dziļāk apspriež interesējošās tēmas, reizēm pat ļoti ne-
gaidītas.

 Tā, piemēram, mēs ar grupas biedriem regulāri izvēla-
mies lasīšanai kādu grāmatu par enerģētikas jautājumiem, 
kuru pēc noteikta laika apspriežam “lasītāju kritiķu va-
karā”, daloties ar domām un viedokļiem pie vīna glāzes 
neformālā gaisotnē. Šādā veidā mēs ne tikai apmaināmies 
ar idejām par labām grāmatām, bet arī aizraujoši diskutē-
jam par populāru autoru stāstījumiem ar tikpat “trakiem” 
domubiedriem.

Rezumējumam jāteic, ka šī programma lieliski 
paplašina pasauli un redzesloku, ļauj “sejā ieraudzīt” teo-
rētisko stāstījumu praktisko izpausmi –konkrētus ener-
ģiskus cilvēkus, ar viņu profesionālajiem kontaktiem, tos, 
kuri nevis vienkārši strādā enerģētikas jomā, bet uzskata 
enerģētiku par aizraujošu sfēru ar milzīgu potenciālu, 
kuru realizēt nāksies tieši viņiem – nākotnes enerģētikas 
līderiem. E&P

PEP aktualitātes

O. Bogdanova

FEL-100 programmas dalībnieku “ģimenes foto”, PEP Pasaules enerģijas kongresā Abū Dabī, 2019. gads
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