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Enerģētikas nozares ekspertu padomes (ENEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 
 

2019. gada 15. maijā 

Sēde notiek: LDDK telpās, Raiņa bulvārī 4, 2. stāvā, Rīgā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

 

Valsts puse  

Inga Lāce Ekonomikas ministrijas Enerģētikas politikas administrēšanas 

departamenta vecākā referente  

Raimonds Brīdaks  Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

eksperts 

Laura Iveta Strode Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta Vecākā eksperte 

Vineta Leončika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pakalpojumu 

departamenta Nodarbības pasākumu nodaļas vadītāja 

 

Darba ņēmēju puse 

Aivis Dišlers "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas priekšsēdētājs 

Inta Sīpola LAB "Enerģija" priekšsēdētāja vietniece, arodorganizācijas 

"Kaskāde" priekšsēdētāja 

Jānis Silarājs "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas grupas vadītājs 

Mārtiņš Silarājs "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas biedrs 

 

Darba devēju puse 

Eva Kola SIA “RECK” administratīvās daļas vadītāja 

Inga Radžabova 

(aizvieto Ģirtu 

Galzonu) 

SIA "Empower" komunikācijas asistente 

Kārlis Brinķis Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) 

izpilddirektors 

Osvalds Makreckis LEEA Specializētā Sertifikācijas centra eksperts 

Māris Valdis 

Kalniņš 

AS “Augstsprieguma tīkls” Releju dienesta vadītājs 

Valdis Vāravs  AS "Rīgas siltums" Mācību centra vadītājs 

 

Pieaicinātās personas: 

 

Andris Putniņš SIA "RECK", elektrotehniķis 
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Anita Līce LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

Guntars Loba PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības metodiķis 

Ieva Suškevica  VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas 

Vecākās referente 

Kristīna Bērziņa LEEA Specializētā Sertifikācijas centra vadītāja 

Mārtiņš Segliņš Mācību centra "Buts" direktora vietnieks 

Minjona Buča VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas  

Vecākā referente 

Sanita Bērziņa ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 

darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” 

apakšprojekta vadītāja 

 

 

Sēdē nepiedalās: 

 

Darba devēju puse 

 

Andis Kārkliņš Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas (LAEF) valdes loceklis 

Ina Kleva AS "Latvenergo" Personāla vadības funkcijas personāla attīstības 

vadītāja 

Kristīne Blumberga AS “Sadales tīkls” Mācību centra direktore 

 

Sēdi vada: Māris Valdis Kalniņš, ENEP priekšsēdētājs 

Protokolē: Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 14:30 

 

Darba kārtība: 

1. Sanāksmes darba kārtības apstiprināšana – sanāksmi vada Enerģētikas nozares 

ekspertu padomes priekšsēdētājs – M. V. Kalniņš. 

2. Par profesionālo un akadēmisko augstāko izglītību – K. Bērziņa. 

3. Nodarbinātības valsts aģentūras apmācību programmu piedāvājums 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem – priekšlikumi Enerģētikas nozarē – 

M. V. Kalniņš. 

4. Nozares profesijas standartu aktualizēšana – M. V. Kalniņš. 

5. Plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz Nozaru ekspertu 

padomju darbību – A. Līce. 

6. ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.) vidusposma izvērtēšanas 

rezultāti Enerģētikas nozarē – S. Bērziņa. 

7. Citi jautājumi, par nākamās ENEP sēdes laiku un darba kārtību – M. V. Kalniņš.  

 

 

1.jautājums 

Sanāksmes darba kārtības apstiprināšana – M. V. Kalniņš 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. V. Kalniņš iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību un vaicā, vai 

kādam ir kādi iebildumi. Iebildumu nav.  

 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt darba kārtību.  
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2. jautājums 

 Par profesionālo un akadēmisko augstāko izglītību – K. Bērziņa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 K. Bērziņa izklāsta esošo situāciju sertificēšanā enerģētikas nozarē: sertifikāta 

piešķiršana notiek reglamentētās sfērās:  

1) elektroietaišu projektēšanā (nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība), 

2) elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība 

(nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība).  

Sertificēšanu regulē Būvniecības likums, Likums Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un 2018.gada 20.marta Ministru kabineta (MK) 

noteikumi Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses 

uzraudzības noteikumi”. Studiju programmas studiju virzienā “Enerģētika, elektrotehnika 

un elektrotehnoloģijas” piedāvā Rīgas Tehniskā universitāte (akreditēts uz 6 gadiem līdz 

2019.gada maijam), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) (akreditēts uz 6 gadiem 

līdz 2019.gada jūnijam), un Rīgas Tehniskā koledža (RTU) (akreditēts uz 6 gadiem līdz 

2019.gada jūnijam). 

Kopējais sertificēto speciālistu skaits reglamentētājā enerģētikas sfērā ir 1627. No tiem 

milzīgam skaitam speciālistu – 527 – 2020.gadā netiks pagarināts sertifikāts, jo viņiem nav 

šobrīd normatīvajos aktos noteiktās nepieciešamās izglītības. No viņiem: 

- Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā – 215 jeb 41%; 

- Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība – 220 jeb 42%; 

- Elektroietaišu projektēšana – 92 jeb 17%. 

13% no šiem speciālistiem ir iegūts akadēmiskais bakalaura grāds (RTU), 80% (vidējā 

profesionālā izglītība), un 7% - pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (projektētāji). 

vidējā profesionālā izglītība. Nereti šiem speciālistiem stāžs ir vairāk kā 20 gadi (66% 

speciālistu ir vecumā no 36 – 62 gadiem). 

NEP locekļi jautā, vai LEEA ir aicinājusi šos speciālistus apmeklēt atviegloto 

1. līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu RTU, kas ieviesta gadu atpakaļ. 

Interese esot bijusi maza, tikai 4. Jautā, ko reāli darba tirgū var darīt akadēmiskais 

bakalaurs, jo studenti šo studiju programmu izvēlas, nezinot ierobežojumus darba tirgū. 

Studenti, kas aiziet mācīties akadēmiskajā studiju programmā, jo īsāka izglītība, neapzinās 

par ierobežojumiem darba tirgū. Aicina RTU jauniešus par šiem ierobežojumiem brīdināt. 

K. Bērziņa komentē, ka šie akadēmiskās studiju programmas absolventi varēs strādāt  

par palīgu vai arī var papildus apgūt profesionālu programmu RTU.  

NEP locekļi komentē, ka pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību nodrošina arī 

Rīgas Tehniskā koledža (RTK). Min piemēru, ka uzņēmumā strādā 4 cilvēki, kuri līdz 

nesenam laikam nebija sapratuši, ko viņu darbībai nozīmē šīs prasības. 

K. Bērziņa piekrīt, ka 80% no 400 cilvēkiem būs izmesti no darba tirgus, lai gan 

viņiem ir zināšanas un pieredze, bieži daudzkārt augstākas zināšanas nekā jaunajiem 

speciālisti, kam šobrīd ir aktīvi sertifikāti.  

NEP locekļi komentē, ka, no vienas puses, bija noteikts 8 gadu pārejas periods, kādēļ 

cilvēki neizmantoja iespēju apgūt augstāko profesionālo izglītību? Nedrīkst aizmirst, kādēļ 

šos noteikumus vispār pieņēma – pēc Zolitūdes traģēdijas. No otras puses, speciālisti, kas 

reāli strādā darba tirgū ir ļoti pieredzējuši un zinoši un formāli pieprasīt iegūt papildu 

augstāko izglītību tikai MK noteikumu dēļ ir absurdi, turklāt liela daļa par šīm jaunajām 

prasībām nemaz nezin. Rosina prasītajai izglītībai pielīdzināt iegūto pieredzi.  Ir cilvēki, 

kam ir tikai vidējā profesionālā izglītība, bet kas vēl var pilnvērtīgi strādāt darba tirgū 

vismaz 5-6 gadus. 

K. Brinķis komentē, ka tika parakstīta vienošanās starp LEEA un RTU par to, ka ja 

cilvēks ir ieguvis akadēmisko izglītību un nostrādājis nozarē 5 gadus, tad var pretendēt uz 

sertifikātu. Vienojās savā starpā, bet šis priekšlikums nav ieviests normatīvajos aktos. 

Vajadzētu panākt, ka iespēja, ka pieredze tiek atzīta sertifikāta iegūšanai, ir noteikta arī 
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normatīvajos aktos. Tāpat arī vajadzētu rosināt pārejas perioda pagarinājumu, attiecīgas 

izmaiņas MK noteikumos un/vai Būvniecības likumā. Iespējams, ka likumdevējs tajā brīdī, 

kad pieņēma likumu, nemaz nesaprata sekas.  

NEP locekļi atbalsta K. Brinķa priekšlikumu un jautā, vai arī šobrīd turpinās 

akadēmisko bakalauru mācīšana, kuriem nebūs darba? 

K. Bērziņa informē, ka šobrīd 40 cilvēki studē akadēmiskā bakalaura studiju 

programmā.  

V. Vāravs: Skaitļi siltumnozarē ir līdzīgi. Ja šobrīd NEP rosina likuma izmaiņas, tad 

rīkojamies negodīgi pret tiem, kas likumu pildīja un izmantoja pārejas periodu, lai mācītos. 

Agrāk bija termins “nepabeigta augstākā izglītība” – un to būtu jāattiecina arī uz bakalaura 

grādu. Nav nozīmes, profesionāls vai akadēmisks grāds. Akadēmiskais bakalaurs ir solis uz 

maģistra grādu. Ja esi iesācis akadēmisko plūsmu, tad jāiet līdz galam. Nedomā, ka kaut 

kas jāmaina likumiski, varbūt drīzāk jāmaina programmas. Cilvēkiem ar stāžu varētu 

pagarināt sertifikātu. Projektēt šie cilvēki drīkst, tikai nedrīkst nest atbildību (nodot 

projektu). Tikpat labi to varētu darīt projektēšanas biroji, kuros ir vairāki speciālisti un 

visiem nav jābūt sertificētiem. Bija sanāksme ar RTK: izrādās, ka siltuma programmās 

pietrūkst būvniecības priekšmetu, lai nokārtotu sertifikātu, jārisina arī satura jautājumi. 

Rīgas Siltumā speciālistu pietiek. 

NEP locekļi aktualizē, ka tā ir 1/3 no visiem darba  tirgū esošajiem speciālistiem, kas 

zaudēs sertifikātu, ja neko nemainīs. Tirgū nav tik daudz sertificētu speciālistu, noslodze ir 

liela, uzņēmums nevar izpildīt visus pasūtījumus. Vai no tirgus ir normāli vienkārši izņemt 

tik daudz pieredzējušu speciālistu? Jautā, kā notiek ārvalstu speciālistu sertifikāta atzīšana? 

K. Bērziņa informē, ka ārvalstu speciālisti saņem atzinumu no Akadēmiskās 

informācijas centra (AIC), ka ārzemēs iegūto izglītību var pielīdzināt attiecīgajam Latvijas 

izglītības līmenim. Izvērtē iegūto pieredzi, atšķirības studiju programmās un pieņem 

lēmumu, vai izglītību atzīt vai neatzīt.  

K. Brinķis: Regula nosaka, ka valodas nevar būt šķērslis sertifikāta piešķiršanai. Vērtē 

tikai izglītību un profesionālo pieredzi. 

NEP locekļi jautā, vai LEEA Specializētā Sertifikācijas centrs varētu aptaujāt visus 

cilvēkus, kas tuvākajā laikā zaudēs sertifikātus, kādēļ viņi nav izgājuši apmācības. Ja ir 

motivācija mācīties, var veidot attiecīgas studiju programmas, vienojoties ar izglītības 

iestādēm.  

K. Bērziņa apliecina, ka Specializētais Sertifikācijas centrs var organizēt elektronisko 

aptauju.  

 

Nolemj: 

2.1. LEEA Sertifikācijas centram aptaujāt cilvēkus, kas tuvākajā laikā zaudēs sertifikātus, 

lai izprastu problēmas būtību un iespējamos risinājumus. 

2.2. Pēc Sertifikācijas centra sagatavotās informācijas aicināt RTU programmas direktoru 

uz ENEP sēdi par programmas attīstību, īpaši ņemot vērā, ka drīzumā beigsies studiju 

programmas akreditācija. Pārrunāt ar RTU iespēju pārveidot Enerģētikas un elektroniskās 

akadēmiskā bakalaura programmu par profesionālo bakalaura programmu.  

 

 

3. jautājums 

Nodarbinātības valsts aģentūras apmācību programmu piedāvājums bezdarbniekiem 

un darba meklētājiem – priekšlikumi Enerģētikas nozarē – M. V. Kalniņš  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 R. Brīdaks komentē, ka 29. maijā būs Labklājības ministrijas (LM) bezdarbnieku 

apmācību komisijas sēde, kas lemj par to, kādu apmācību piedāvājumu piedāvāt 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Piedāvājums balstās uz iepriekšējo mācību 
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rezultātiem (atbirums, nodarbinātība, izglītības iestāžu piedāvājums) un komisijas 

priekšlikumiem, aicina arī NEP sniegt priekšlikumus.  

Līdz šim mācību piedāvājumā esošās Elektromontiera un elektrotehniķa mācības 

aicina saglabāt mācību piedāvājuma sarakstā arī turpmāk, ņemot vērā labos darbā 

iekārtošanās rezultātus (iekārtojušies darbā īpatsvars pirmo 6 mēnešu laikā pēc 

profesionālās apmācības pabeigšanas ir 47%), kā arī augsto jauno darba vietu skaitu (virs 

200) un darba tirgus prognozes - reģistrēto vakanču skaitu (>100). 

ENEP piekrīt atbalstīt LM priekšlikumu, citu priekšlikumu nav. 

 

Nolemj:  

3.1. Atbalstīt LM ierosinājumu par mācību jomu piedāvājumu bezdarbniekiem enerģētikas 

nozarē.  

 

4. jautājums 

Nozares profesijas standartu aktualizēšana – M. V. Kalniņš  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. V. Kalniņš informē, ka 2013.gadā ir izstrādāti profesiju standarti (PS), kurus jau 

ir nepieciešams aktualizēt. Balstoties uz šiem PS, ir izstrādātas izglītības programmas. 

Jāorganizē ekspertu grupa, kas ir gatavi izstrādāt precizējumus, šajā grupā iesaistot arī 

oriģinālā PS izstrādē iesaistītos, kā arī profesionālās izglītības iestāžu pedagogus.  

A. Līce informē, ka finansējums PS izstrādei bija pieejams tikai ESF projekta 

“Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai” ietvaros 2017.-2018.gadā. Cita finansējuma PS aktualizācijai šobrīd nav. 

Turklāt, ja tiek aktualizēts PS, tam ir jābūt noformētam jaunajā veidlapā, kas ir apjomīga 

un detalizēta, pat ja nepieciešams aktualizēt tikai nelielu daļu no PS, kas varētu būt 

apgrūtinoši to PS gadījumā, kas ir izstrādāti iepriekšējā (vienkāršākajā) veidlapā.  

I. Šuskevica komentē, ka ne PS, ne nozaru kvalifikāciju struktūras nav akmenī cirstas 

un NEP tiek aicinātas tās aktualizēt. 

 

Nolemj: 

4.1. Turpmākajās ENEP sēdēs pārskatīt PS aktualizācijas nepieciešamību enerģētikas 

nozarē.  

 

 

5. jautājums 

Plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz Nozaru ekspertu 

padomju darbību – A.Līce 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Līce informē par plānotajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā 

attiecībā uz nozaru ekspertu padomēm. Tie paredz, ka nozaru ekspertu padomes:  

- sniedz atzinumu par profesijas standartiem un profesionālās kvalifikācijas prasībām 

(nevis “izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem un izstrādā priekšlikumus par 

profesionālās kvalifikācijas prasībām, deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, 

profesionālās kvalifikācijas prasību, profesionālās izglītības programmu satura un 

profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu satura izstrādei”);  

- saskaņo (nevis “deleģē”) nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības iestāžu, 

eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditācijā un profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenos;  

- sniedz priekšlikumus par izglītojamo uzņemšanu (nevis “izglītojamo skaitu”) 

profesionālās izglītības iestādēs;  
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- veicina (nevis “koordinē un veicina”) darba devēju sadarbību ar profesionālās 

izglītības iestādēm darba vidē balstītu mācību atbalstīšanā, mācību prakses un 

kvalifikācijas prakses organizēšanā.  

Tāpat arī plāno precizēt, kas var būt nozaru ekspertu padomju sastāvā (nozaru darba 

devēju vai to apvienību, nozaru profesionālo organizāciju, nozaru arodbiedrību vai 

darbinieku, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji) un ka nozaru ekspertu padomju 

darbību un darbības koordināciju finansē no valsts budžeta. 

Grozījumu priekšlikumi vēl tiks oficiāli saskaņoti. 

 

Nolemj:  
5.1. Pieņemt zināšanai A. Līces sniegto informāciju. 

 

 

6. jautājums 

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.) vidusposma 

izvērtēšanas rezultāti Enerģētikas nozarē – S. Bērziņa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S. Bērziņa: Projekts ilgs līdz 2023. gadam. Nesen bija apbalvošanas ceremonija, kurā 

apbalvoja labākos uzņēmumus, kas īstenoja prakses un darba vidē balstītas mācības (DVB) 

katrā reģionā. Sasniegtie rādītāji: projektā bija jāiesaista 700 audzēkņi, kas ir sasniegts. 

Šobrīd aptuveni 3000 uzņēmumu ir iesaistījušies, 38 PII (valsts un pašvaldību). Neviena no 

privātām izglītības iestādēm nav iesaistīta. Pedagoģisko kompetenci ir apguvuši vairāk kā 

1000 cilvēku. Tuvākajā laikā mācības iepirkuma rezultātā īstenos Latvijas Universitāte 72 

h apjomā. LDDK veic pārrunas ar IZM, rosinot piedāvāt arī 32 h kursus. LDDK kopā ar 

IZM izstrādāja informatīvo ziņojumu par DVB. Dati no ziņojuma: projektā iesaistījušies 

47% ir mikrouzņēmumi, 28% - mazie, 16% - vidējie, un tikai 8% - lielie. Lieliem 

uzņēmumiem ir savi mācību centri, savas lietvedības sistēmas, viņi pieņem audzēkņus 

praksēs un DVB ārpus projekta. Viņi ir pašpietiekami un ES fondu atbalsts nav 

nepieciešams. Visvairāk DVB tiek īstenota skaistumkopšanas nozarē (frizieri, vizāžisti 

u.c.), tūrisma nozarē (īpaši lielās viesnīcas), metālapstrādē. Enerģētikas nozarē tikai 8 

uzņēmumi ir iesaistījušies DVB nodrošināšanā projekta ietvaros (SIA Eltex, SIA REWISS, 

SIA Elnetworks, SIA Ditra Networks, SIA EK sistēmas, SIA Liepājas energomontāža, SIA 

Rīgas satiksme, SIA Mītavas elektra, SIA RISE JE), un 17 audzēkņu. Šim projektam ir 

iedoti vairāk kā 20 miljoni, un uzņēmumi šo finansējumu nevar apgūt. Pārsvarā iesaistās 

17, 18, 19 gadus veci audzēkņi. Darba devēja atlīdzība: aptuveni puse maksā stipendiju, 

puse – atalgojumu. Galvenie secinājumi: lielāka aktivitāte neražojošās profesijās. 

Nepieciešams kāpināt apjomu ražojošajās nozarēs, kas ir saistīts ar audzēkņu uzņemšanu 

profesionālajā izglītībā. Administratīva sloga samazināšana: uzņēmumam ir tikai jāaizpilda 

individuālais plāns, ko iedot PII, nekas papildu projekta ietvaros uzņēmumam nav. Ir arī 

izstrādāta metodika IAL nodrošināšanai. Piemēram, kvalifikācijai “Elektriķis” komplekts 

maksā 518.51 EUR. Lai uzņēmums iegūtu šo finansējumu, viņam ir tikai jāiesniedz LDDK 

rēķins. Projekta finansējumam ir jāveido tikai atsevišķs kontējums. 

NEP locekļi komentē, ka tie uzņēmumi, kas ir iesaistījušies DVB, informē, ka ir 

apmierināti ar projekta īstenošanu. Jautā, vai uzņēmums, kurš pats īsteno izglītības 

programmu, var iesaistīties projektā kā izglītības iestāde? 

S. Bērziņa: Ja īsteno 2., 3. līmeņa kvalifikācijas programmas, atbilstoši 2016.gada 

15. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba 

vidē balstītas mācības”, tad var iesaistīties projektā. Atbalsts tālākizglītības programmām 

un koledžas līmeņa programmām šī projekta  nav atļauts.  
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NEP locekļi komentē, ka no decembra līdz martam neviens enerģētikas uzņēmums 

nestrādā un nevar paņemt praktikantus. Vajadzētu nodrošināt sasaisti starp prakšu 

īstenošanu PII un uzņēmumu darba grafiku, un šo jautājumu aktualizēt PII.   

S. Bērziņa komentē, ka PII ierobežo noteikumi par algu tarifikāciju, taču esot PII, kas 

atrod risinājumus un rīko prakses netradicionālos laikos. 

 

Nolemj: 

6.1. Pieņemt zināšanai S. Bērziņas sniegto informāciju.  

6.2. LEEA un NEP pārstāvjiem tikties ar Rīgas Valsts tehnikumu un Rīgas tehnisko 

koledžu, lai izrunātu prakšu organizēšanas jautājumu atbilstoši uzņēmumu darba grafikam 

un ziņot NEP par tikšanās rezultātiem. 

 

 

7. jautājums 

Par nākamās NEP sēdes laiku un darba kārtību – M. V. Kalniņš 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 M. V. Kalniņš informē, ka nākošā ENEP sēde notiks atbilstoši ENEP sēžu gada 

grafikam – 2019. gada 4. septembrī, plkst. 14:30, LDDK telpās Raiņa bulvārī 4.  

ENEP locekļi tiek aicināti atsūtīt priekšlikumus darba kārtībai.  

 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

 

  

 

 
Sanāksmes vadītājs  M. V. Kalniņš 

 

 

Protokoliste A. Līce 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


