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PEP aktualitātes

PEP LNK aicina jaunos 
enerģētikas ekspertus 
Nākotnes enerģētikas     
līderu programmā

Gunārs Valdmanis, Mg. sc. ing., LEEA izpilddirektors, 
PEP LNK loceklis, programmas “Nākotnes enerģētikas 
līderi Latvijā” vadības grupas loceklis

Vai esi jauns un ieinteresēts iesaistīties diskusijās par enerģētikas nozares nākotni un risināt daudzus globālai 
enerģētikai aktuālus jautājumus, kas saistīti ar energoapgādes drošību un nelabvēlīgās ietekmes uz vidi 
samazināšanu? Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja (PEP LNK) ir izsludinājusi konkursu 
dalībai Pasaules Enerģijas padomes Nākotnes enerģētikas līderu programmā, aicinot pieteikties enerģētikas 
nozarē un citās ar enerģētiku saistītajās specialitātēs strādājošos jaunos profesionāļus, kā arī studentus, kuri 
vēlas savu nākotni saistīt ar enerģētiku.

Vai elektromobilis savā dzīves ciklā rada mazāk siltum-
nīcefektu izraisošo gāzu emisiju, salīdzinot ar iekšdedzes 
dzinēja transportlīdzekli? Kā atrast saprātīgu kompromisu 
starp lietotāju vēlmi par patērēto enerģiju maksāt pēc iespē-
jas mazāk un objektīvo nepieciešamību garantēt drošu, vidi 

saudzējošu un sociāli atbildīgu enerģijas ražošanu un apgādi? 
Kā rast līdzsvaru starp mūsdienu enerģētikas trilemmas di-

mensijām: apgādes drošību, vides ilgtspēju un enerģijas pieejamī-
bu? Kādu enerģiju var uzskatīt par zaļu un klimatneitrālu? Kādas 
būs nākotnes enerģijas lietotāju vajadzības, un kādu energosistē-
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mu tie sagaida? Tie ir tikai daži no jautāju-
miem, par kuriem jau šobrīd ir jālemj gan 
enerģētikas nozares līderiem un politikas 
veidotājiem, gan sabiedrībai kopumā. 

Turklāt – enerģētikas nozares speciālisti 
aizvien labāk apzinās, ka daudzi no nozarei 
aktuālajiem jautājumiem nav atrisināmi 
bez citu nozaru profesionāļu iesaistes un 
ieinteresētības un nozares attīstībai būtis-
kajās diskusijās jāiekļaujas arī ekonomis-
tiem, vides, komunikācijas un daudziem 
citiem ieinteresētajiem speciālistiem. 

Nav noslēpums, ka paaudžu nomaiņa 
enerģētikas nozarē, līdzīgi kā citās eksakto 
zinātņu un inženierzinātņu jomās, nenorit 
tik raiti, kā gribētos, un jaunu speciālistu 
ienākšanai nozarē nereti nepieciešams lie-
lāks iedrošinājums.  

Tādēļ Nākotnes enerģētikas līderu prog-
rammas mērķis ir veidot tiltu starp esoša-
jiem un topošajiem enerģētikas līderiem, 
šādi iedrošinot talantīgus un mērķtiecīgus 
jaunos un topošos speciālistus aktīvi iesaistīties enerģētikas jomas 
attīstības plānošanā, pieredzes apmaiņā un pētniecībā reģionālā un 
globālā līmenī, radot iespēju piedalīties starptautiska līmeņa pētī-
jumos, konferencēs, kā arī paaugstināt nozares speciālistu kompe-
tenci un konkurētspēju darba tirgū, šādi veicinot jaunu ideju un 
diskusiju ienākšanu nozares uzņēmumos. 

Ko iegūs jaunie profesionāļi, iesaistoties programmā? Pirm-
kārt, iespēju tikt uzklausītiem un pārbaudīt savas idejas diskusijās 
ar citiem speciālistiem, tostarp arī starptautiskā vidē. Otrkārt, PEP 
LNK Nākotnes enerģētikas līderu programma var kļūt par iespēju 
papildināt savu pieredzi konferencēs un darba grupās arī ārvalstīs 
un starptautiskā līmenī. Treškārt, nav noslēpums, ka jaunu teh-
noloģiju, zināšanu un pieeju ieviešana ir nerimstoši aktuāls jau-
tājums arī Latvijas vadošajiem uzņēmumiem, tāpēc iesaistīšanās 
programmā un aktuālo globālās enerģētikas programmu izpēte 
var kļūt par lielisku pakāpienu jauna speciālista karjeras izaugsmē. 
Liela nozīme ir arī neformālai komunikācijai starp jaunajiem pro-
fesionāļiem, kuri, iespējams, kļūs par nozares līderiem un kopīgi 
veidos nākotnes enerģētiku. 

Dalībai programmā var pieteikties jaunieši vecumā no 19 līdz 
32 gadiem, apliecinot savu vēlmi profesionāli atbildēt uz nākotnes 
enerģētikas izaicinājumiem. Tādēļ pro- grammai aicināti pieteik-
ties dažādu jomu – ne tikai enerģētikas – pārstāvji, kas var palū-
koties uz nākotnes enerģētikas vajadzībām no cita skatpunkta. 

Nākotnes enerģētikas līderu programmas vadības grupu 
veido trīs pieredzējuši speciālisti: Dr. oec. Olga Bogdanova, AS 
“Augstsprieguma tīkls” padomes priekšsēdētāja vietniece, Mg. sc. 
ing. Aļona Boloņina, AS “Latvenergo” Vides pārvaldības daļas 
vadītāja, un Mg. sc. ing. Gunārs Valdmanis, Latvijas Elektroener-
ģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors. 

Tāpat jāatgādina, ka PEP ir viena no pasaulē vecākajām starp-
tautiskajām organizācijām enerģētikas jomā, kura savu darbību 
sāka 1923. gadā un kurā ir pārstāvētas 89 pasaules valstis. Savu-
kārt, PEP LNK veido Latvijas enerģētikas nozares vadošie uzņē-
mumi: AS “Latvenergo”, AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Rīgas 
siltums”, AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Latvijas gāze”, AS “Gaso”, 
AS “ITERA Latvija”. 

Papildus tajā ir pārstāvēta arī Rīgas Tehniskā universitāte, 
Latvijas Zinātņu akadēmija, kā arī divas enerģētikas nozares 
nevalstiskās organizācijas: Latvijas Elektroenerģētiķu un Ener-
gobūvnieku asociācija un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģijas inženieru savienība. 

Šobrīd programmai ir izveidotas informatīvās lapas sociālajos 
tīklos: www.linkedin.com (Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā) 
un www.facebook.com/NELLatvija, kā arī tai ir arī sava oficiālā 
e-pasta adrese nel.latvia@gmai.com.

Programmas video vizītkarte: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=6L0J57onirE  E&P
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