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No Verband der Grosskesselbesitzer
līdz VGB PowerTech e.V. 

Asociācijas 100 gadu
vēstures lappuses

Mūsdienu dinamiskajā pasaulē, kurā biznesa procesi un industrijas attīstības virzieni mainās zibenīgi, var 
teikt, ar gaismas ātrumu, grūti iedomāties pastāvīgas, nenovecojošas vērtības vairāk nekā ar 100 gadu ilgu vēsturi. 
Tiesa, šādas vērtības eksistē, un tās ir atrodamas būtībā jebkurā jomā – arī enerģētikā. 

Nepieciešamība dalīties tehniskajā kompetencē, jaunās tehnoloģijās un iekārtu ekspluatācijas pieredzē ir 
aktuāla kopš pašiem enerģētikas nozares pirmsākumiem. Šī nepieciešamība iegūla arī vienas no pasaulē pirmajām 
profesionālajām enerģētikas asociācijām – Verband der Grosskesselbesitzer (VGB) – dibināšanas pamatā.

Verband der Grosskesselbesitzer 
dibināšana

Patiesībā notikumi, kam sekoja asociācijas dibināšana, 
bija visai dramatiski: 1920. gada 9. martā spēcīgs sprādziens 
satricināja Diseldorfas termoelektrostacijas Kraftwerk Reisholz 
vertikālo ūdens cauruļu katlu, kas bija uzbūvēts pavisam 
nesen – 1917. gadā. Sprādzienā tika pilnībā iznīcināts pats 
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katls un daļēji sagrauta termoelektrostacijas ēka. Traģiskajā 
negadījumā dzīvību zaudēja 23 termoelektrostacijas darbinieki 
un 30 cilvēki guva dažāda smaguma traumas.

Lai noskaidrotu šīs avārijas cēloņus, tika izveidota 
izmeklēšanas komisija, kuras uzdevums bija sagatavot 
ziņojumu ar rekomendācijām par līdzīgu katastrofu risku 
novēršanu nākotnē. 1920. gada 29. novembrī Vācijas pilsētā 
Leinā tika dibināta Lielo katlu operatoru / īpašnieku asociācija 
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(Verband der Grosskesselbesitzer). Sākotnēji asociācijā darbojās 
15 pārstāvji no Vācijas vadošajām energokompānijām un 
ķīmiskās rūpniecības objektiem. Tās dibinātājs un pirmais 
vadītājs bija vecākais inženieris Dr. Makss Gijoms (Max 
Guilleaume), bet par galveno asociācijas mērķi tika pasludināta 
drošāka, uzticamāka un ekonomiskāka elektrostaciju 
ekspluatācija, veicot regulāras konsultācijas un pieredzes 
apmaiņu ar katlu ražotājiem. 

Jau kopš pašiem VGB darbības pirmsākumiem asociācijas 
uzmanības centrā nonāca zinātniski tehniskie jautājumi, kā arī 
dažādu elektrostaciju operatoru atbildība par drošu to darbību.

Asociācijas pirmās praktiskās aktivitātes bija saistītas ar 
katlu materiālu testēšanu un ūdens kvalitātes pētījumiem, 
kuru rezultātā tapa rekomendācijas jauniem, izturīgākiem un 
modernākiem katlu korpusu materiāliem un novatoriskām 
ūdens sagatavošanas metodēm. No zinātniskā viedokļa vērā 
ņemamas bija arī iekārtu piebarošanas ūdens apstrādes 
metodes, ko piedāvāja VGB inženieris Arturs Šplitgerbers 
(Arthur Splittgerber). 

1920.–1930. g. Asociācijas izaugsmes 
un attīstības gadi

Šajā desmitgadē bija vērojama strauja termoelektrostaciju 
tehnoloģiju attīstība, kas ļāva projektēt un izgatavot katla 
agregātus ar augstu darba spiedienu un temperatūru (100 bāri 
(bar) / 470 °C). Viena no pirmajām termoelektrostacijām ar 
šādiem lieljaudas katliem tapa Manheimas pilsētā.

Asociācijas 11. kopsapulcē 1923. gada 3. oktobrī Hannoverē 
tika nolemts paplašināt asociācijas darbības virzienus, 
iekļaujot tajos visu bojāto katlu tehnisko apsekošanu, pieredzes 
apmaiņu katlu uzstādīšanā un ekspluatācijā, zinātniskos 
pētījumus tvaika katlu tehnoloģiju jomā, sadarbību ar citām 
organizācijām materiālu izpētē. 1923. gadā tika atvērts arī 
asociācijas birojs Vācijas galvaspilsētā Berlīnē. 

1920.–1930. gadā VGB eksperti izstrādāja vairākus tehniskos 

normatīvus, vadlīnijas un standartus, 
kas uzlaboja enerģētisko katlu 
ekspluatācijas drošību, tajā skaitā 
vadlīnijas par piebarošanas ūdens 
sagatavošanu, lieljaudas katlu 
konstruktīvajiem materiāliem un 
būvniecības aspektiem. Tika izveidota 
leģētā tērauda testēšanas programma, 
lai izpētītu tā izturību pret metāla 
nogurumu augstā temperatūrā, 
metināšanas šuvju un korozijizturību, 
kā arī mērogošanas uzvedību.

1930.–1940. g. Globālo 
satricinājumu laiks

Vācijas rūpniecības straujā attīstība 
pagājušā gadsimta 30.–40. gados, kā 
arī pāreja uz plānveida ekonomikas 

principiem noteica elektroenerģētikas sektora izaugsmi 
pirmskara periodā. Vācijas valdība pieņēma “ārkārtas 
programmu termiskās ģenerācijas izveidei”, kuras mērķis 
bija būtiski paātrināt jaunu termoelektrostaciju būvniecību, 
izmantojot augstu standartizācijas pakāpi. Viena no šīs 
programmas prioritātēm bija jaunu “aizvietojošo materiālu” 
meklēšana, lai kompensētu izejvielu iztrūkumu. Piemēram, 
magnēzijs, silikons un vanādijs tika izmantoti kā aizvietojošie 
materiāli hromam, niķelim un molibdēnam. Šāda 
“aizvietošanas ekonomika” ļāva sasniegt izvirzīto mērķi, bet 
diemžēl noveda pie kvalitātes pasliktināšanās.1   https://www.akg-images.de/archive/-2UMEBMJGAMGY.html

Kraftwerk Reisholz pēc sprādziena1

VGB asociācijas dibinātājs un pirmais vadītājs Dr. Makss Gijoms
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Sākoties Otrajam pasaules karam, VGB asociācijas darbības 
joma būtiski mainījās. Jaunu elektrostaciju būvniecība vairs 
nebija prioritāte. Galvenais mērķis bija nodrošināt esošo 
elektrostaciju nepārtrauktu darbību kara laikā. Piemēram, 
1943. gadā asociācija nāca klājā ar rekomendācijām par 
elektrostaciju efektīvāko aizsardzību pret bombardēšanas 
laikā radītiem bojājumiem. Neskatoties uz to, ka VGB galvenā 
mītne Berlīnē kara beigās tika pilnībā iznīcināta, asociācija 
turpināja izstrādāt tehniskās rekomendācijas līdz pat 1945. 
gada beigām, kad tai uz laiku nācās pārtraukt savu darbību.

1940.–1950. g. Enerģētikas    
un rūpniecības atjaunošana 

Pēc kara aktuāls kļuva Vācijas rūpniecības atjaunošanas 
jautājums. Viens no ekonomikas atveseļošanas nosacījumiem 
bija kara laikā iznīcināto elektrostaciju atjaunošana un 
nepabeigto staciju būvniecības pabeigšana. Enerģētikas 
infrastruktūras rekonstrukcijas gaita bija ļoti strauja, kas 
izraisīja arī strauju tehnoloģisko attīstību un prasīja VGB 
tehniskā un zinātniskā potenciāla mobilizāciju. Pirmajos 
pēckara gados VGB darbojās kā “konsultatīva padome”, jo 

okupācijas vara bija aizliegusi jebkuras organizācijas un 
apvienības. Šajā periodā VGB biedri bija 51 Vācijas katlu 
operators. Un, pats galvenais, – asociācijai atkal bija atļauts 
strādāt legāli.

1948. gadā VGB statūtos tās darbības mērķis bija formulēts 
šādi: atbalstīt termoelektrostaciju ekspluatācijas drošību. 
1949. gadā tā atvēra jaunu biroju Vācijas pilsētā Esenē, kur 
bija izvietota arī ķīmiskā laboratorija. 

Kopš 1950. gada VGB apkopo asociācijas biedru 
termoelektrostaciju iekārtu informāciju un darbības statistiku, 
kas šobrīd pārtapusi par KISSY (Kraftwerks InformationS 
SYstem) elektrostaciju informācijas sistēmu jeb datubāzi. 

1950.–1960. g. Kraftwerksschule e.V. 
Attīstoties jaunām tehnoloģijām, radās nepieciešamība vairot 

elektrostaciju ekspluatācijas un operatīvā personāla kompetenci. 
Tādēļ VGB vadība pieņēma lēmumu paplašināt savu darbības 
sfēru ar elektrostaciju apkalpojošā personāla apmācībām un 
dibināja Kraftwerksschule e.V. (KWS), kas darbojas līdz šai 
dienai. Tās mērķis ir papildināt mācību iestādēs gūto izglītību, 
kas vairāk balstās uz teorētiskām zināšanām, ar tīri praktiskām 

iemaņām, organizējot personāla mācības 
ar dažādu veidu stimulatoriem un 
modernās laboratorijās. 1955.–1958. 
gadā tika izstrādāts un ieviests pirmais 
apmācību kurss maiņas priekšniekiem. 
Pieaugot energobloku jaudai, vajadzēja 
pilnveidot mācību metodes un ieviest 
jaunus kursus. 

Līdz ar atomelektrostaciju (AES) 
attīstību radās nepieciešamība gatavot 
sertificētus AES operatorus, tādēļ 
1975. gadā tika izstrādātas vadlīnijas 
AES personāla apmācībām, bet 1977. 
gadā tika sākta saspiesta ūdens tipa 
kodolreaktoru (PWR) un verdoša ūdens 
tipa kodolreaktoru (BWR) simulatoru 
ekspluatācija. 1984. gadā tika izveidoti 
simulatori arī fosilā kurināmā 
elektrostacijām. 2001. gadā KWS ieguva 
kvalitātes vadības sertifikātu saskaņā ar 
DIN EN ISO 9001.

Dortmundes termoelektrostacija pirms un pēc atjaunošanas

Kraftwerksschule e.V. ēka Esenes piepilsētā Deilbahtālē
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1960.–1970. g.   
Atomenerģētikas attīstība 

Šajā periodā galvenais VGB uzsvars tika likts uz kodoltehnoloģijas 
attīstību komerciālai lietošanai ar pieredzes apmaiņu, pētniecību, 
konsultēšanu, kā arī regulācijas un licencēšanas procedūrām. Mērķis 
tika sasniegts, nodrošinot AES optimālu enerģijas pieejamību un 
ekonomisko efektivitāti, vienlaikus gādājot par maksimālu drošību 
cilvēkiem un apkārtējai videi. 

VGB veica AES tehnisko normatīvu un regulatīvu dokumentu 
izstrādi, piedalījās Centrālā ziņošanas un novērtēšanas biroja 
par bīstamiem incidentiem un starpgadījumiem darbā, kā arī 
īstenoja pētniecības un attīstības projektus kodolenerģētikas 
jomā. VGB aktīvi sadarbojās arī ar citām starptautiskajām 
organizācijām, tostarp Atomelektrostaciju operatoru institūtu 
(INPO – Institute of Nuclear Power Operators) un Pasaules 
Kodoloperatoru asociāciju (WANO – World Association of 
Nuclear Operators). 

Salīdzinot 50. un 70. gadu enerģētisko katlu parametrus, 
var redzēt, cik lieli panākumi tika sasniegti enerģētisko iekārtu 
būvē. Ogļu energobloku elektriskā jauda pieauga no 100 līdz 
400 megavatiem (MW), tvaika katlu ražība attiecīgi no 320 
līdz 1200 t/stundā, ievērojami uzlabojās tvaika parametri, tika 
sasniegti virskritiskie parametri, spiediens pieauga no 150 
līdz 340 bar, temperatūra – no 460 līdz 600 °C. Renkina cikla 
pilnveidošanai sāka izmantot atkārtotu tvaika pārkarsēšanu. 
Rezultātā energobloku vidējais lietderības koeficients 
palielinājās no 20 līdz 43 procentiem.

1970.–1980. g.  
Tālāka VGB attīstība 

Sākotnēji VGB asociācijas interešu 
degpunktā bija lielo katlu agregāti 
un termoelektrostacijas, vēlāk arī 
atomelektrostacijas, toties šajā periodā 
asociācijas darbības sfēra paplašinājās 
arī uz citu enerģijas ražošanas veidu 
rēķina. Tā rezultātā pieauga darba 
apjoms un bija nepieciešams pārskatīt 
organizācijas struktūru. 

Tika nolemts veidot dažādas 
tehniskās komitejas un darba grupas, 
kas nodarbojās ar tvaika ģeneratoriem, 
sadedzināšanas iekārtām, ķīmiskā 
ūdens sagatavošanu, konstruktīvajiem 
materiāliem, būvniecību, pētniecību un 
citiem virzieniem. Darbu koordinēja 
vadības komiteja ar tai pakļautām 
apakškomitejām. 

1970. gadā tika nodibināts VGB 
Pētniecības fonds. Tā mērķis ir atbalstīt 
VGB ar pētniecību un inovācijām, kā 
arī piedalīties labdarības aktivitātēs. 
1971. gadā VGB kļuva par Lielo 
elektrostaciju operatoru tehnisko 
asociāciju (Technical Association of 
Large Power Plant Operators). Līdz 
ar nosaukuma maiņu tika aptvertas 
jaunas darbības jomas: kodolenerģija, 
turbīnas, pieejamības un bojājumu 

uzskaite, mērījumi un automātiskā vadība, kurināmā 
tehnoloģijas, vides aizsardzība un citas.

1980.–1990. g. Vide un drošība  
Šajā desmitgadē arvien nozīmīgāka kļuva vides aizsardzība 
un darba drošība elektrostacijās. Eiropā pastiprinājās vides 
aizsardzības prasības, arvien skaļāk izskanēja klimata 
pārmaiņu retorika. VGB reaģēja uz jauno situāciju, izveidojot 
vadības komiteju “Emisijas” un tehniskās komitejas “Gaisa 
piesārņojums”, “Trokšņu samazināšana”, “Notekūdeņi”,
“Veselība un drošība ”. Pastāvīgās darba grupas risināja šādus 
jautājumus: dūmgāzu izkliedes aprēķini, emisiju mērījumi, slāpekļa 
oksīdu (NOx) samazināšana, putekļu uztveršanas un dūmgāzu 
attīrīšanas iekārtu uzstādīšana. Jaunās tehnoloģijas ļāva sasniegt 
oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājumu par 90 procentiem, 
NOx – par 76 procentiem, putekļiem – par 90 procentiem.

1990.–2000. g. Pēc    
Berlīnes mūra krišanas  

Līdz ar nozīmīgajām politiskajām pārmaiņām, kas sekoja 
PSRS sabrukumam un dzelzs aizkara krišanai, un līdztekus 
Vācijas Demokrātiskās Republikas (VDR) ekonomikas 
privatizācijai bija nepieciešams risināt VDR elektrostaciju 
ietekmes uz vidi samazināšanas jautājumus. 

Balstoties uz tehniski ekonomiskiem pētījumiem, tika 
pieņemti lēmumi, vai nu likvidēt un nojaukt vides prasībām 

Biblisas atomelektrostacija netālu no Darmštates
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neatbilstošās elektrostacijas, vai arī aprīkot tās ar modernām 
attīrīšanas tehnoloģijām. Šajā periodā tika pārtraukta Berlīnes 
pilsētas elektroapgādes izolācija un apvienotas austrumu un 
rietumu daļu centralizētās siltumapgādes sistēmas. Notika 
arī vērienīgi enerģētikas sektora privatizācijas procesi, 
kuru rezultātā izveidojās liela energokompānija Vereinigte 
Energiewerke AG Berlin (VEAG: šobrīd pazīstama ar 
nosaukumu Vattenfall), kas kļuva arī par VGB locekli. 

Attiecībā uz bijušās VDR elektrostaciju nākotni tika nolemts 
saglabāt un pārbūvēt astoņus 500 MW ogļu energoblokus 
Jenšvaldē un Boksbergā. VGB bija atbildīga par šo bloku 
uzstādīšanas un montāžas uzraudzību. Pārbūve tika pabeigta 
saskaņā ar grafiku 1996. gadā. Diemžēl divas trešdaļas 
no esošajām VDR elektrostacijām (piemēram, Libenavas, 
Fečavas, Hāgenverderes, Hiršfeldes un Fokerodes) nācās slēgt. 
Taču aizvadītā gadsimta beigās sāka darboties arī jaunas 800 
MW iekārtas Lipendorfā, Boksbergā, kā arī hidroakumulācijas 
elektrostacija Goldištālē. VGB aktīvi piedalījās Vācijas 
enerģētikas sektora pārbūvē šajā periodā.

2000.–2010. g. Elektroenerģijas   
tirgus liberalizācija

Līdz ar elektroenerģijas tirgus liberalizāciju Eiropas 
Savienībā elektroenerģijas tirgū arvien pieauga konkurence. 
Tā būtiski ietekmēja elektrostaciju darbības režīmus un 
elektrostaciju ekspluatācijai un apkopju veikšanai pieejamo 
finansējumu. 

Izmaksu samazināšanas spiediens lika daudziem ražotājiem 
meklēt citus risinājumus elektrostaciju apkopju optimizācijai, 
pārejot no reglamentētām apkopēm (pēc nostrādātām 
stundām vai laika) uz apkopēm, kas balstītas uz tehniskā 
stāvokļa novērtējumu vai riska analīzi. VGB šim jautājumam 
pievērsa lielu uzmanību, veidojot tehniskās komitejas, kurās 
apsprieda jaunas pieejas apkopes optimizācijai un izstrādāja 
rekomendācijas un metodoloģiskos norādījumus.

2000. gadā tika parakstīts savstarpējās 
saprašanās memorands ar Eurelectric 
par partnerību elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas jautājumos. Eurelectric 
loma vairāk tika saistīta ar politikas un 
likumdošanas aspektiem, bet VGB loma –
ar tehniskiem jautājumiem.

2001. gadā asociācijas nosaukums 
kārtējo reizi tika mainīts – no Lielo 
elektrostaciju operatoru tehniskās 
asociācijas uz VGB PowerTech 
e.V. Ar šo nosaukumu asociācija 
darbojas arī šobrīd. Šī gadsimta 
pirmajā desmitgadē izveidojās arī tās 
pašreizējā organizatoriskā struktūra, 
kas tika sadalīta kompetences 
centros: atomelektrostacijas, fosilās 
elektrostacijas, atjaunīgie enerģijas 
avoti un izkliedētā ģenerācija, vides 
tehnoloģijas, ķīmija, drošība un veselība. 
Tika izveidotas arī šīm kompetencēm 
atbilstošas struktūrvienības: VGB 

PowerTech Service GmbH, VGB Pētniecības fonds, PowerTech 
mācību centrs, simulatoru centrs (KSG/GfS) un VGB 
operatīvie pakalpojumi.

2010.–2020. g. Energiewende
Šīs tūkstošgades sākumā Eiropas Komisija sāka ilgo 

un nebūt ne vieglo Eiropas ekonomikas un enerģētikas 
dekarbonizācijas ceļu. Par galveno prioritāti līdz 2050. 
gadam tika izvirzīta siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināšana līdz pilnai klimata neitralitātei. Tāpat ne par 
mazāk būtiskiem ir atzīti saistītie mērķi palielināt atjaunīgo 
energoresursu izmantošanu un uzlabot energoefektivitāti. 
Vācijā šo enerģētikas sektora pārkārtošanu dēvē par 
Energiewende.  

Vācijas Energiewende saistīta arī ar dažiem politiskajiem 
lēmumiem, kas tuvākā nākotnē būtiski mainīs enerģētikas 
nozares būtību. Piemēram, Vācijā ir pieņemts lēmums līdz 
2022. gadam slēgt visas atomelektrostacijas, bet līdz 2038. 
gadam – visas cietā kurināmā elektrostacijas. 

VGB šis Vācijas valdības lēmums ietekmē tiešā veidā, 
jo tās ienākumi ir atkarīgi no biedru maksājumiem 
(dalības maksas) un tie tiek aprēķināti, ņemot vērā 
biedru elektrostaciju jaudu. Slēdzot konvencionālās 
elektrostacijas, asociācijas biedriem mainās prioritātes 
tehniskajā politikā un elektrostaciju ekspluatācijas un 
operatīvās vadības jautājumos. Daži no VGB biedriem 
pēdējo 20 gadu laikā jau ir būtiski mainījuši savu darbības 
sfēru un ģenerācijas portfeļa struktūru, veicot iespaidīgus 
ieguldījumus vēja un saules ģenerācijā un samazinot 
konvencionālās ģenerācijas īpatsvaru. Šie faktori noteica 
nepieciešamību optimizēt budžetu, pārskatīt tehnisko 
komiteju struktūru, kā arī paplašināt kompetenci, lai 
asociācija labāk atbilstu biedru jaunajām gaidām un 
vērtībām. Neraugoties uz diezgan turbulento un nestabilo 
situāciju, kam pagājušajā gadā vēl pievienojās Covid-19 
pandēmijas izaicinājumi, VGB tomēr godam izturējusi 
visus pārbaudījumus.2   https://taz.de/Debatte-um-Atomausstieg/!5122170/

Hāgenverderes termoelektrostacijas dzesēšanas torņu nojaukšana 1999. gadā2

18 ENERĢIJA UN PASAULE



2021/5

ener ģē ti kas po li ti ka

AS “Latvenergo” dalība VGB
Šajā desmitgadē VGB pievienojās arī Latvijas lielākā 

energokompānija AS “Latvenergo”. Pirmās sarunas ar 
asociāciju notika 2013. gada septembrī, kad AS “Latvenergo” 
pārstāvji Māris Balodis, Iļja Kaminskis un Oļegs Linkevičs 
tikās ar toreizējo VGB izpilddirektoru Erlandu Kristensenu 
un viņa kolēģiem. Tikšanās notika tā laika VGB galvenajā 
mītnē Klinkerštrāsē 27–31 Esenē, kā arī tika apmeklēts 
VGB asociācijas mācības centrs KWS Esenes piepilsētā 
Deilbahtālē. AS “Latvenergo” pārstāvji augstu novērtēja 

asociācijas kompetenci un potenciālās priekšrocības no 
dalības tajā.

AS “Latvenergo” valde ar 2014. gada 25. marta lēmumu Nr. 
69/14 apstiprināja tās dalību VGB no 2014. gada 1. aprīļa uz 
vienu gadu. 2015. gada 14. jūlijā ar valdes lēmumu Nr. 131/36 
dalība asociācijā tika pagarināta uz trim gadiem – līdz 2018. 
gadam. Savukārt, 2018. gada 4. septembrī ar valdes lēmumu 
Nr. 131/45 – līdz 2021. gadam un 2021. gada 7. septembrī 
ar valdes lēmumu Nr. 143/45 – attiecīgi līdz 2024. gadam 
(ieskaitot). 

Neraugoties uz to, ka AS “Latvenergo” VGB asociācijā 
darbojas tikai septiņus gadus, kas salīdzinājumā ar asociācijas 
vairāk nekā 100 gadu ilgo vēsturi ir neliels laika posms, dalības 
pieredzi noteikti var raksturot kā ļoti veiksmīgu.

No 70 VGB darba grupām un komitejām AS “Latvenergo” 
šobrīd piedalās divdesmit vienā, tajā skaitā piecpadsmit – 
kā komiteju locekļi un sešās – kā korespondējošie locekļi. 
Pirms pandēmijas darba grupu un komiteju sanāksmes tika 
organizētas klātienē pēc rotācijas principa. Parasti sēdes 
notika elektrostacijās vai citos enerģētikas objektos, kur 
organizatori uz vietas dalījās elektrostaciju ekspluatācijas 
pieredzē. Diemžēl kopš 2020. gada sākuma šādas klātienes 

sanāksmes nav iespējamas un visas 
sapulces tiek organizētas attālināti. 
Tiesa, šāds formāts AS “Latvenergo” 
pārstāvjiem ļāvis aktīvāk piedalīties 
VGB aktivitātēs un pasākumos. 
Darba grupu un komiteju sanāksmes 
bieži vien apmeklējis gan galvenais 
pārstāvis, gan vietnieks, dažreiz 
arī citu komiteju locekļi. Kopumā 
apmeklēto sanāksmju skaits gandrīz 
divkāršojies.

VGB ik gadu organizē vairākus 
pasākumus: kongresu, konferences 
un seminārus par tehniskajiem 
jautājumiem. Pasākumos ar savu 
pieredzi dalās energokompāniju 
pārstāvji, iekārtu ražotāji un 
akadēmiskais  personāls .  AS 
“Latvenergo” pārstāvji tradicionāli 
apmeklē VGB kongresu un citus 
pasākumus. 22. septembrī svinīgā 

Tikšanās ar VGB vadību Esenē 2013. gadā

AS “Latvenergo” pārstāvju dalība 
VGB darba grupu un komiteju sanāksmēs
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ceremonijā VGB kongresā Esenē notika VGB Inovācijas 
balvas pasniegšana par īpašiem panākumiem pētījumos ar 
praktisku pielietojumu. Šo prestižo balvu šogad saņēma AS 
“Latvenergo” TEC Tehniskās daļas vecākais elektroinženieris 
Romāns Oļekšijs. 

Būtiskākie ieguvumi no dalības VGB asociācijā ir:
• dalība aptuveni divdesmit no 70 darba grupām un komitejām 
(apmēram 1700 eksperti);
• pieredzes apmaiņa par tehniskiem elektrostaciju 
ekspluatācijas jautājumiem; 
• iespēja salīdzināt elektrostacijas darbības rādītājus, 
izmantojot KISSY datubāzi; 
• bezmaksas pieeja VGB tehniskajai literatūrai (300 standarti); 
• sertifikāts KKS un RDS-PP elektrostaciju apzīmējumu 
izmantošanai;
• iespēja saņemt VGB inženieru konsultācijas, tehniskos un 
celtniecības uzraudzības pakalpojumus (materiālu, ūdens 
ķīmijas, eļļas testēšanas un citas laboratorijas); 
• iespēja piedalīties un saņemt VGB izpētes un attīstības 
projektu rezultātus; 
• elektrostaciju operatoru un ekspluatācijas personāla kursi;
• dalība VGB konferencēs un citos pasākumos ar atlaidi.

VGB nākotne
Tiešsaistes 100 gadu jubilejas pasākumā 2020. gada 9. 

decembrī VGB vadība paziņoja par jaunas stratēģijas izstrādi. 
Tā paredz asociācijas darbības pilnveidošanas procesu un 
VGB zīmola pārmaiņas (re-branding). 

2021. gada 21. septembrī VGB kongresā Esenē tika 
prezentēts arī asociācijas jaunais zīmols. Ar papildu “e” 
saīsinājumā “VGBE”, kā arī ar devīzi “Enerģija esam mēs” 

asociācija precizē savu apņemšanos attīstīt nākotnes 
tehnoloģijas videi draudzīgai, drošai, ekonomiskai un 
pieejamai enerģijas piegādei. 

VGBE nozīmē “vision generation benefit” (vīzija, 
ģenerācija, ieguvums). Aiz jaunā zīmola stāv arī spēcīgs 
aicinājums – “esiet”! Tādējādi VGBE uzskata sevi par 
aktīvu partneri enerģijas piegādē, ko iedzīvina sauklis: be 
energised, be inspired, be connected, be informed (esi enerģisks, 
iedvesmojies, esi savienots, esi informēts). Tāpat asociācija 
vēlas būt saziņas tilts un platforma saviem biedriem!

Jaunā VGB stratēģija paredz arī VGB organizatoriskās 
struktūras un dalības maksas pārmaiņas 2022.–2025. 
gadā. Pilnveidošanas procesā netiek paredzēta būtiska 
dalības maksas palielināšana, bet gan tās struktūras 
izmaiņas. Šobrīd lielāko daļu no dalības izmaksām, ap 
85–95 procentiem, sastāda fiksētā dalības maksa. Nākotnē 
šī fiksētā obligāti maksājamā daļa tiks samazināta, bet 
pieaugs mainīgā daļa – par papildu paketēm, kuras katrs 
VGB loceklis varēs izvēlēties pēc nepieciešamības. Tādējādi 
VGB locekļiem būs iespēja elastīgāk piemērot pasākumus 
savām prioritātēm.

Nedaudz mainīsies arī tehnisko komiteju struktūra. 
Tehniskā padome tiks likvidēta, bet tās vietā piecas svarīgākās 
VGB darbības jomas uzraudzīs stratēģiskie forumi: SF 
Wind, SF Hydro, SF Coal & Biomass, SF Gas, SF Nuclear 
(vēja, hidroenerģija, ogļu un biomasas, dabasgāzes un 
kodolenerģija). 

VGB 100 gadu ilgā vēsture ir pierādījusi šīs asociācijas 
augsto vērtību, tās spēju pielāgoties mainīgajam enerģētikas 
sektoram, saglabājot augstu tehnisko kompetenci. Nav šaubu, 
ka asociācija pārvarēs laikmeta diktētos izaicinājumus un 
pastāvēs vēl ilgus gadus, sniedzot saviem locekļiem vērtīgus 
padomus, konsultācijas un tehnisko informāciju. E&P

VGB dalības maksas aprēķināšanas principa pārmaiņas
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Balvas pasniegšana notika 2021. gada 22. septembrī 
svinīgā ceremonijā VGB kongresā Esenē Vācijā, kas 
šogad ir veltīts asociācijas 100 gadu jubilejai. Šāda balva 
enerģētiķim Latvijā tika pasniegta pirmo reizi, un tas ir 
ļoti liels pagodinājums.

VGB tika dibināta 1920. gadā, un tās galvenās 
kompetences jomas ir kodolenerģētika, termoelektrostaciju 
tehnoloģijas, atjaunīgie energoresursi un izkliedētā 
ģenerācija, vides un darba aizsardzība, ķīmija un 
tehniskie pakalpojumi (tehniskās konsultācijas, pieredzes 

R. Oļekšijs (pirmais no kreisās) 2021. gada VGB Inovācijas balvas pasniegšanas ceremonijā

Prestižā VGB Inovācijas balva 
2021. gadā – Romānam Oļekšijam

Jau vairāk nekā 30 gadu asociācija VGB, kuras dalībniece kopš 2014. gada ir arī AS “Latvener-
go”, organizē inovāciju darbu un pētījumu konkursu. VGB Pētniecības fonds apbalvo izcilus jaunos 
zinātniekus, kas veic pētījumus elektroenerģijas un siltuma ražošanas jomā. Kopš 2019. gada VGB 
Inovācijas balva tiek pasniegta divās nominācijās: par teorētiskiem pētījumiem un par pētījumiem, kas 
tendēti uz praktisku pielietojumu.

AS “Latvenergo” TEC Tehniskās daļas vecākais elektroinženieris Romāns Oļekšijs šo prestižo balvu 
nominācijā par īpašiem panākumiem pētījumos ar praktisku pielietojumu saņēma par zinātnisko darbu 
un publikācijām, kas tika izveidotas promocijas darba izstrādes laikā Rīgas Tehniskās universitātes Ele-
ktrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē (RTU EVIF).
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apmaiņa un izpētes darbība, KISSY datu bāzes uzturēšana, 
elektrostaciju personāla apmācība, tehnisko standartu 
pilnveidošana, laboratorijas). VGB šobrīd ir 437 locekļi no 
33 valstīm, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltuma 
ražošanu, kā arī enerģijas uzglabāšanu. Tie ir elektrostaciju 
operatori, iekārtu ražotāji, pētniecības organizācijas, 
konsultanti un citas kompānijas. Organizācija apņēmusies 
attīstīt ekonomiku un sabiedrību klimatneitrālā un 
ilgtspējīgā veidā, aktīvi veidojot videi draudzīgu, drošu un 
ekonomisku energosistēmu.

Inženierzinātņu doktors  Romāns Oļekšijs atzīst, 
ka sākumā, saņēmis ziņu par piešķirto apbalvojumu, 
nodomājis, ka tā ir mēstule, kas izgājusi cauri filtriem, –
kāda nauda, kāda balva? Tikai nākamajā rītā, kad 
saņēmis apsveikumu no kolēģa, AS “Latvenergo” Izpētes 
un attīstības funkcijas Attīstības daļas vadītāja Oļega 
Linkeviča, sapratis, ka tas nav bijis joks – asociācijas VGB 
Inovācijas balva ir piešķirta tieši viņam.

“Pagājušajā gadā pabeidzu promocijas darba izstrādi 
inženierzinātņu doktora grādam Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Oļegs Linkevičs bija mana promocijas darba 
vadītājs un arī  AS “Latvenergo” pārstāvis VGB Tehniskajā 
padomē.  Tieši viņš arī ieteica šo darbu sūtīt uz konkursu. 
Vēlāk gan izrādījās, ka nedrīkst iesniegt visu darbu, bet 

jāizvēlas viena, pati svarīgākā publikācija, kas vislabāk 
raksturo mana darba zinātnisko novitāti un praktisko 
pielietojumu. Izvēlējos un nosūtīju, un izrādījās, ka arī 
uzvarēju,” stāsta Romāns.

Viņš RTU EVIF ir studējis no bakalaura līdz pat 
doktora darba aizstāvēšanai.   Savukārt, O. Linkevičs 
bijis gan bakalaura un maģistra, gan promocijas darba 
vadītājs. Viņš arī ieteicis ideju doktora darbam: pētīt, 
kā stacijas pamata elektroiekārtu darbu ietekmē cikliska 
ekspluatācija.   

Pētījumā konstatēts,  ka šī  saistība patiešām 
pastāv: “Es savā darbā balstījos uz pieņēmumu, ka staciju 
elektroiekārtu atteices jeb avārijas atslēgšanās atkarīgas 
no diviem parametriem: nostrādātajām stundām un 
stacijas palaišanas skaita gadā, kopumā šai sakarībai var 
būt desmiti mainīgo parametru. Mans piedāvājums bija 
pētīt nevis sakarību starp šiem diviem parametriem un 
atteiču biežumu, bet izveidot jaunu parametru – stacijas 
nostrādātās stundas ar vienu palaišanu – un šos datus 
attiecināt pret neplānoto atteiču skaitu. Ar šādu metodi 
ieguvu datu līkni, taču to nebija iespējams pietiekami 
precīzi aprakstīt ar vienu vienādojumu. Pētījumā 
līkni sadalīju posmos, un katram šādam posmam tika 
aprēķināta sava empīriskā formula. Zinot attiecību starp 
palaišanas skaitu gadā un nostrādāto stundu skaitu gadā, 
var izvēlēties nepieciešamo empīrisko vienādojumu, 
kuru izrēķinot iegūst teorētisko ģeneratora atteices jeb 
avārijas apstāšanās varbūtību, ja tiek nostrādāts konkrēts 
stundu skaits ar noteiktu palaišanas skaitu gadā. Līdzīgā 
veidā tika aprēķināts arī neplānotās nepieejamības 
laiks, kas saistīts ar elektroiekārtu atteicēm. Darbā arī 
piedāvāta formula elektroiekārtu atteiču un neplānotas 
nepieejamības izmaksu aprēķinam.”

Romāna promocijas darba vadītājs skaidro, ka šie 
aprēķini palīdz novērtēt elektrostacijas neplānoto 
apstāšanos varbūtību, kas nosaka elektrostacijas drošuma 
un darbgatavības koeficientus. Tie ir elektrostaciju 
pamatiekārtu ekspluatācijas efektivitāti un remontu 
plānošanu noteicošie faktori. Samazināta iekārtu 
vienmērīga noslodze un ciklisko režīmu pieaugums būtiski 
ietekmē šos koeficientus, kā arī remontu periodiskumu 
un apjomus. Ar šādu aprēķinu palīdzību var veikt 
elektrostaciju apkopes optimizāciju, pakāpeniski pārejot 
no plānveida (TBM – time / use based maintenance) 
apkopes uz remontiem, kas ir balstīti uz riska faktoru 
novērtēšanu (RBM – risk based maintenance) vai uz 
iekārtu tehniskā stāvokļa analīzi (CBM – condition 
based monitoring), kas ir balstīta uz diagnostikas un 
monitoringa datiem.

Izmantojot VGB statistikas datus, iespējams aprēķināt, 
cik bieži elektrostacijās var gaidīt neplānotas ģeneratora 
atslēgšanās un kāda ir to ietekme uz neplānoto atslēgumu 
laiku. Šis aspekts dod lielāku priekšstatu par to, cik 
uzņēmumiem patiesībā izmaksā neplānota elektrostaciju 
atslēgšanās, un šie aprēķini ir viena no pētniecības darba 
lielākajām vērtībām. Tas ļauj uzņēmumam savlaicīgi 
izvēlēties apkopi, modernizāciju vai darbības režīmu, 
izveidot darbības stratēģiju tā, lai samazinātu potenciālos 
zaudējumus. 
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R.Oļekšijs vēl piebilst:  “Rezultāts parāda, ka tad, ja 
mēs nerēķināmies ar režīmu, kādā strādājam, piemēram, 
biežāk iekārtu ieslēdzam un atslēdzam, ieslēdzot strādājam 
mazāku stundu skaitu, varam sagaidīt tādu rezultātu, 
ka iekārtas neplānotas atslēgšanās biežums palielinās, 
bet, ja palaišanu skaits būtu, piemēram, divreiz mazāks, 
atteices varbūtība būtiski samazinātos. Šāda pieeja 
jāvērtē kontekstā ar tirgus apstākļiem, kurā brīdī būs 
izdevīgāk biežāk atslēgties un palielināt risku, bet kurā 
būs izdevīgāk lieku reizi neatslēgties un nepaaugstināt 
atteices varbūtību.” 

Iekārtas avārijas apstāšanās izmaksas ir ļoti 
lielas:  uzņēmums zaudē naudu, ko tai dienā varētu 
nopelnīt tirgū, tiek zaudēta iespēja piedalīties nākamās 
dienas tirgū, jāmaksā balansēšanas izmaksas, jāmaksā 
par iekārtas remontu. Turklāt tas parāda, ka bieži vien 

dažādi enerģētikas jautājumi politiskā līmenī tiek skatīti 
vienpusēji, neanalizējot visus aspektus, kuru patiesībā ir 
ļoti, ļoti daudz.  

Lēmumi un pārmaiņas likumdošanā nereti tiek 
virzīti, pamatojoties uz vienu aspektu, kas parasti 
gan ir būtisks, taču atstājot novārtā citus ļoti svarīgus 
aspektus. Ja lēmuma pieņēmējs raugās uz ainu kopumā, 
kontekstā, tas ļauj pieņemt daudz pareizākus lēmumus un 
uzņēmumam optimizēt iekārtu darbu. Mūsdienu datoru 
jaudas dod arvien lielākas iespējas skatīties plašāk un 
veikt visaptverošu optimizāciju. E&P

Māris Balodis, 
Leo Jansons, 
Oļegs Linkevičs

R.Oļekšijs uzrunā VGB Inovācijas balvas pasniegšanas ceremonijas dalībniekus 
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