
ENERĢĒTIKAS 

 
  

Enerģētikas nozares ekspertu padomes (ENEP) 
 

Elektroniskās sēdes 
PROTOKOLS Nr. 9 

 
2020.gada 9. septembrī. 
 
Sēde notiek: LDDK telpās, Raiņa bulvārī 4, 2. stāvā, Rīgā. 
Daļa NEP locekļi pievienojas attālināti. 
 
Sēdes vadītājs: Māris Valdis Kalniņš - AS “Augstsprieguma tīkls” Releju dienesta vadītājs 
Protokolē: Daiga Bukonte – ENEP koordinatore 
 
Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 
 
Darba devēju puse 
 
Andris Putniņš SIA “RECK” elektrotehniķis 
Inga Balode SIA “Empower” komunikācijas asistente 
Kristīne Blumberga AS “Sadales tīkls” Mācību centra direktore 
Māris Valdis Kalniņš AS “Augstsprieguma tīkls” Releju dienesta vadītājs 
Osvalds Makreckis LEEA Specializētā Sertifikācijas centra eksperts 
Ina Kleva AS "Latvenergo" Personāla vadības funkcijas personāla 

attīstības vadītāja 
 
Darba ņēmēju puse 
 
Jānis Silarājs "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas grupas vadītājs 
Mārtiņš Silarājs "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas biedrs 

 
Valsts puse 
 
Laura Iveta Strode Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta Vecākā eksperte 
Aina Liepiņa Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

eksperte 
 
Pieaicinātās personas: 



 
Daiga Bukonte NEP koordinatore 
Osvalds Tautietis LSGŪTIS / BS SC / KC vadītāja vietnieks 

 
Sēdē nepiedalās: 
 
Darba devēju puse 
 
Andis Kārkliņš Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis 
Kārlis Briņķis Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas 

izpilddirektors 
Valdis Vāravs AS "Rīgas siltums" Mācību centra vadītājs 

 
Darba ņēmēju puse 
 
Aivis Dišlers "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas priekšsēdētājs 
Inta Sīpola LAB "Enerģija" priekšsēdētāja vietniece, arodorganizācijas 

"Kaskāde" priekšsēdētāja 
 
Valsts puse 
 
Inga Lāce Ekonomikas ministrijas Enerģētikas politikas administrēšanas 

departamenta vecākā referente 
Inta Čodere Nodarbinātības valsts aģentūras Darba meklēšanas atbalsts 

nodaļas vecākā eksperte 
 
 
 
Darba kārtība: 

1. Darba kārtības apstiprināšana – M.V. Kalniņš; 
2. Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp ENEP sanāksmēm – D. 

Bukonte; 
3. Ekspertu deleģēšana PII akreditācijas procedūrām – D. Bukonte; 
4. Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības Būvniecības speciālistu 

sertificēšanas centra ieteikumi Enerģētikas NKS aktualizācijai - O. Tautietis; 
5. Informācija par uzņemšanas rādītājiem PII 2020./2021. m. g. – D. Bukonte; 
6. Citi 

- informācija par 5LKI līmeņa (koledžas) profesijas standartu izstrādi; 
- informācija par AI studiju virzienu novērtēšanu; 

 
 

1. jautājums 
Darba kārtība izskatīšana un apstiprināšana – M.V. Kalniņš 

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

 



M. V. Kalniņš iepazīstina ar sēdes darba kārtību. Iebildumu darba kārtības pilnveidei nav. 
 
Nolemj: 
1.1 Apstiprināt sēdes darba kārtību. 
 

2. jautājums 
 

Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp ENEP sanāksmēm – D. 
Bukonte; 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D. Bukonte informē, ka starp ENEP sēdēm elektroniskajā saskaņošanā tika saskaņota:  

 papildus 12 audzēkņu (kopā 25 audzēkņu) uzņemšanu, programmā “Enerģētika 
un elektrotehnika”, kvalifikācijā “Elektrotehniķis”, Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikumā; 

 profesionālās kvalifikācijas “Energosistēmu inženieris” iekļaušana Enerģētikas 
nozares kvalifikāciju struktūrā (NKS). 

 
Sniegts atzinums Liepājas Valsts tehnikumam par tehnikuma sadarbību ar enerģētikas 

nozares uzņēmumiem un izglītības programmu atbilstību nozares vajadzībām. 
 

Nolemj: 
2.1 Pieņemt zināšanai. 
 

 
3. Ekspertu deleģēšana PII akreditācijas procedūrām – D. Bukonte  

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

D. Bukonte sēdes dalībniekus iepazīstina ar NEP pārstāvošo nozares uzņēmumu un 
organizāciju deleģētajiem ekspertiem profesionālo izglītības iestāžu akreditācijas procedūrām. 
NEP locekļi vienojas ekspertu sarakstu papildināt un aktualizēt līdz 30.09.  

 
Nolemj: 
3.1 Aktualizēt enerģētikas nozares ekspertu sarakstu profesionālo izglītības iestāžu akreditācijas 
procedūrām līdz 30.09.  
 

 
4. Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības (LSGŪTIS) 

Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra ieteikumi Enerģētikas NKS aktualizācijai - O. 
Tautietis 

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

O. Tautietis sēdes dalībniekus iepazīstina ar LSGŪTIS Būvniecības speciālistu 
sertificēšanas centra ieteikumiem Enerģētikas NKS iekļauto kvalifikāciju nosaukumu 
aktualizēšanai. LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra pārstāvji aicina:  



 Aukstumtehnikas speciālists – aizstāt ar Dzesēšanas un saldēšanas sistēmu 
speciālists; 

 Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis – aizstāt ar Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu 
sistēmu tehniķis; 

 Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis – aizstāt ar Ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu tehniķis; 

 Aukstumiekārtu remontatslēdznieks – aizstāt ar Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu 
remontatslēdznieks. 

 Vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtu remontatslēdznieks – aizstāt ar 
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu remontatslēdznieks; 

 Apvienot profesionālās kvalifikācijas Vadošais inženieris siltumenerģētikā un 
siltumtehnikā ar Vadošais inženieris siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās un 
nosaukumu papildināt ar “dzesēšanas un saldēšanas inženieris”. 

 
O. Tautietis aicina ENEP aktualizēt Enerģētikas NKS atbilstoši Ministru kabineta 

2017.gada 23.maija noteikumu Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijas 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas prasībām”, lai Latvijas Republikā būtu vienots 
profesiju sadalījums. 

M. V. Kalniņš ierosina organizēt atsevišķu darba grupu šī jautājuma izskatīšanai, pieaicinot 
atbilstošās jomas nozares organizācijas un izglītības iestādes un Būvniecības NEP. 

 
Nolemj: 
4.1 Organizēt darba grupu Enerģētikas NKS aktualizēšanai. 
 
 

5. Informācija par uzņemšanas rādītājiem PII 2020./2021. m. g. – D. Bukonte; 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
D. Bukonte informē par uzņemto audzēkņu skaitu enerģētikas nozares izglītības 

programmās 2020./2021. m.g. 
 
Nolemj: 
5.1 Pieņemt zināšanai. 
 

6. Citi 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
6.1 D. Bukonte informē, ka ir uzsākusies augstākās izglītības studiju virzienu un programmu 
akreditācija. Studiju virziena akreditācijas ietvaros tiek izvērtēts augstskolas vai koledžas studiju 
virziens un tam atbilstošās studiju programmas. Sekmīgas studiju virziena akreditācijas rezultātā 
augstskola vai koledža iegūst tiesības izsniegt valsts atzītus diplomus par studiju virzienam 
atbilstošo studiju programmu apguvi. 
 
2022. gadā tiks uzsākta studiju virziena ““Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”” 
akreditācija un EMEP NEP ekspertiem būs iespēja pieteikties kā akreditācijas ekspertiem.  




