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ENERĢĒTIKAS 

 
  

 
ENERĢĒTIKAS NOZARES EKSPERTU PADOMES (ENEP)  

 
SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.4.1/2 

 
2021. gada 11. maijā 
 
Sēde notiek attālinātā veidā 
 
Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 
 
Valsts puse 

Laura Iveta Strode Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības 
departamenta Vecākā eksperte 

Inta Čodere Nodarbinātības valsts aģentūras Darba meklēšanas atbalsts nodaļas 
vecākā eksperte 

Aina Liepiņa Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta eksperte 

Darba ņēmēju puse 

Mārtiņš Silarājs AS "Augstsprieguma tīkls" arodorganizācijas biedrs 
Aivis Dišlers AS "Augstsprieguma tīkls" arodorganizācijas priekšsēdētājs 
 

Darba devēju puse 

Eva Kola SIA "RECK" Administratīvās daļas vadītāja 

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 

Gunārs Valdmanis Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas 
izpilddirektors 

Valdis Vāravs AS "Rīgas siltums" Mācību centra vadītājs 

Solvita Vēvere AS "Gaso" Mācību centra vadītāja 

 

Pieaicinātās personas  
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Lauris Liepiņš Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības 
departamenta vecākais eksperts 

Dainis Ģēģeris Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības 
Būvspeciālistu sertificēšanas centra vadītājs 

Gunta Beperščaite LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 

 
Sēdē nepiedalās: 
Valsts puse 

Inta Čodere Nodarbinātības valsts aģentūras Darba meklēšanas atbalsta 
nodaļas vecākā eksperte 

Darba ņēmēju puse 

Jānis Silarājs "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas grupas vadītājs 
Inta Sīpola LAB "Enerģija" priekšsēdētāja vietniece, arodorganizācijas 

"Kaskāde" priekšsēdētāja 

Darba devēju puse 

Andis Kārkliņš Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis 
 
Sēdi vada – Māris Valdis Kalniņš, ENEP vadītājs. 
Protokolē – Gunta Beperščaite, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 
Sēdei ir nodrošināts dalībnieku kvorums 
Sēde tiek atklāta: plkst. 14.30 
 
Darba kārtībā: 
1. Darba kārtības apstiprināšana 
Ziņo: M. V. Kalniņš, ENEP vadītājs. 

2. ENEP viedoklis par risinājumiem nozares profesionālo terminu lietošanā 
Ziņo: M. V. Kalniņš, ENEP vadītājs. 
Ziņo: D. Ģēģeris, LSGŪTIS Būvspeciālistu sertificēšanas centra vadītājs. 

3. Saskaņotie jautājumi un aktualitātes starp  ENEP sēdēm: 
- par NKS aktualizēšanas un profesijas standartu izstrādes un saskaņošanas gaitu, 
- IZM iesniegtais ENEP redzējums par nozares profesionālās izglītības attīstību 
Ziņo: M. V. Kalniņš, ENEP vadītājs. 
 
4. ENEP viedokļa sniegšana par profesionālās izglītības iestāžu izstrādātajiem 
stratēģiskās attīstības plāniem: 
- par PII stratēģiju vērtēšanas kārtību 
Ziņo: L. Liepiņš, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākais eksperts, 
- par ENEP viedokļa sniegšanas kārtību 
Ziņo: M. V. Kalniņš, ENEP vadītājs. 

5. Aktuālais profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas un vadītāju novērtēšanas 
kārtībā, ENEP iesaiste 
Ziņo: G. Beperščaite, LDDK NEP koordinatore. 
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6. ENEP vadītāja atskaite par paveikto pārskata periodā, viedoklis par turpmākajiem 
ENEP darbības mērķiem un uzdevumiem 
Ziņo: M. V. Kalniņš, ENEP vadītājs. 

7. ENEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 
 
 

1. jautājums 
Darba kārtības apstiprināšana 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. V. Kalniņš iepazīstina sēdes dalībniekus ar darba kārtību un aicina  to saskaņot. 

Vienbalsīgi tiek saskaņota darba kārtība.  
 

Nolemj:  

1.1. Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

 
2. jautājums 

ENEP viedoklis par risinājumiem nozares profesionālo terminu lietošanā  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M.V. Kalniņš informē par BNEP vēstuli ENEP par profesiju nosaukumu aktualizāciju 
atbilstoši siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju terminoloģijai. BNEP lūdz Enerģētikas NEP 
izskatīt un sniegt viedokli par terminu “inženiersistēmas”, “saldēšanas sistēmas” un 
“ventilēšanas un kondicionēšanas sistēmas” lietošanu profesiju, kas saistītas ar siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģiju, nosaukumu veidošanā. BNEP  vēlas precizēt nosaukumus BNKS, mainot  
“aukstumiekārtas”  pret “saldēšanas sistēmām”, “vēdināšanas sistēmas” pret “ventilēšanas 
sistēmām”  

D. Ģēģeris informē par Valsts valodas centra ieteikumu profesiju nosaukumu 
aktualizācijai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju terminoloģijā. 

ENEP eksperti neiebilst pret BNEP veiktajiem precizējumiem BNKS un vienbalsīgi 
saskaņo. 

Sēdes dalībnieki diskutē par nepieciešamajiem enerģētikas nozarē lietoto terminu 
precizējumiem un vienojas par darba grupas izveidošanu terminoloģijas izvērtēšanai un 
nepieciešamo precizējumu ieteikšanai ENEP. Lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi. 
 
Nolemj:  

2.1. Enerģētikas Nozares ekspertu padome neiebilst pret Valsts valodu centra ieteiktajiem un 
Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā plānotajiem precizējumiem atbilstoši siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģiju terminoloģijai. 
2.2. ENEP izveidot darba grupu siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju terminu lietojuma 
izvērtēšanai enerģētikas nozares profesiju nosaukumos. Atbildīgais par darba grupas izveidi un 
ENEP viedokļa sagatavošanu līdz 2021. gada 11. jūnijam, ENEP eksperts AS "Rīgas siltums" 
Mācību centra vadītājs Valdis Vāravs. 
 

3. jautājums 
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Saskaņotie jautājumi un aktualitātes starp  ENEP sēdēm: par NKS aktualizēšanas un 
profesijas standartu izstrādes un saskaņošanas gaitu; IZM iesniegtais ENEP redzējums 

par nozares profesionālās izglītības attīstību 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. V. Kalniņš informē par plānotajām izmaiņām ENKS, nepieciešamību jau savlaicīgi 

deleģēt ekspertus PS satura izvērtēšanas darba grupām. NEP locekļi vienojas par ekspertu 
apzināšanu asociāciju ietvaros. 

M. V. Kalniņš iepazīstina NEP ekspertus ar prezentācijas “Enerģētikas NEP redzējums 
par nozares profesionālās izglītības attīstību” saturu, kas tika sagatavota un prezentēta IZM (sk. 
pielikumā). 

Nolemj:  

3.1. Pieņemt zināšanai M. V. Kalniņa sniegto informāciju. 
 
 

4. jautājums 
ENEP viedokļa sniegšana par profesionālās izglītības iestāžu izstrādātajiem stratēģiskās 
attīstības plāniem: par PII stratēģiju vērtēšanas kārtību; par ENEP viedokļa sniegšanas 

kārtību 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L. Liepiņš informē par plānoto profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju 

stratēģiju izvērtēšanas kārtību. Prezentācijas tiks organizētas ik pa trīs dienām, katrā dienā trīs 
skolas. No NEP ekspertiem IZM vēlās sagaidīt viedokli par to vai skolu mērķis saskan arī ar 
NEP redzējumu. Kāds ir NEP viedoklis par skolu plānoto programmu attīstību. 

M. V. Kalniņš piedāvā kārtību, kā NEP varētu izvērtēts stratēģiju satura. Visas 
stratēģijas ir pieejamas visiem NEP locekļiem, tās ir ievietotas Google diskā. M. V. Kalniņš un 
O. Makreckis skatīsies padziļināti un rakstīs savus atzinumus, kas arī būs pieejamo Google 
diskā. Pārējie NEP locekļi, kuriem būs interese, papildinās vai iepazīsies ar sagatavoto 
vērtējumu. Lēmums tiek pieņemts vienbalsīgi. 

L. Liepiņš iepazīstina ar vērtējumu izlikšanas principiem un kārtību, kā NEP varēs 
informēt par saviem ieteikumiem stratēģiju satura pilnveidošanai. 

Nolemj:  

4.1. Pieņemt zināšanai L. Liepiņa sniegto informāciju. 
4.2. M. V. Kalniņam un O. Makreckim sagatavot un apkopot vērtējumu par profesionālās 
izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju 2021. – 2027. gadam saturu, piedalīties IZM 
rīkotajos izvērtēšanas pasākumos un pārstāvēt ENEP viedokli. 
 

5. jautājums 
Aktuālais profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas un vadītāju novērtēšanas kārtībā, 

ENEP iesaiste  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G. Beperščaite informē par aktuālo izglītības iestāžu akreditācijas procesa 

pilnveidošanā. IKVD ir strādājis pie izglītības iestāžu vērtēšanas kritēriju pilnveidošanas, 2020. 
gada 6. oktobrī ir iznākuši Ministru kabineta noteikumi. Šobrīd kritēriji tiek aprobēti un 
pilnveidoti. IKVD sāka aprobācijas procesu ar vispārējās izglītības iestādēm, rudenī tiks uzsākta 



5 
 

profesionālo skolu izvērtēšanas kritēriju aprobācija. IKVD rīkos arī akreditācijas ekspertu 
apmācību un lūdz NEP deleģēt akreditācijas ekspertus. 

M. V. Kalniņš – ENEP ir jau izveidots akreditācijas ekspertu saraksts, bet to noteikti 
būtu nepieciešams aktualizēt. 

Sēdes dalībnieki diskutē par akreditācijas ekspertu saraksta papildināšanu, vienojas, ka 
asociācijas iekšēji apzinās iespējamos ekspertus un pie šī jautājuma atgriezīsies kādā no 
nākošajām sēdēm. Lēmums tiek pieņemts vienbalsīgi. 

Nolemj:  

5.1. Pieņemt zināšanai G. Beperščaites sniegto informāciju. 
5.2. ENEP iesaistītajām organizācijām to ietvaros apzināt iespējamos ekspertus, jautājumu par 
papildus ekspertu deleģēšanu izskatīt kādā no nākamajām ENEP sēdēm. 
 

6. jautājums 
ENEP vadītāja atskaite par paveikto pārskata periodā, viedoklis par turpmākajiem 

ENEP darbības mērķiem un uzdevumiem 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. V. Kalniņš informē par Enerģētikas nozares ekspertu padomes aktivitātēm pārskata 

periodā un turpmākajiem ENEP darbības mērķiem un uzdevumiem. ENEP aktivitātes 2020. 
gadā un 2021. gada 1. ceturksnī. Darbu NEP uzsāk 1 jauns eksperts  un 3 organizācijas 
deleģējušas citu pārstāvi. Sniegti priekšlikumi par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu 
profesionālās izglītības iestādēs 2021. 2022. un 2023. gadā. Sniegti priekšlikumi un organizētas 
aktivitātes profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības un profesionālās izglītības programmu 
plānošanā: Enerģētikas NEP ekspertu vizīte Daugavpils tehnikumā; organizēta tikšanās ar RTU 
un LLU pārstāvjiem par studiju programmu “Adaptronika” un “Lietišķā enerģētika” attīstības 
plānošanu; NEP pārstāvju dalība sanāksmē par Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu 
iespējamo optimizāciju. Sniegti priekšlikumi projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” mācību vajadzību noteikšanai. Organizētas diskusijas un 
sniegti priekšlikumi nozares kvalifikāciju struktūras aktualizēšanai: Enerģētikas NKS iekļautas: 
divas 6. LKI līmeņa kvalifikācijas, no kurām viena ar 2 specializācijām un divas 7. LKI līmeņa 
kvalifikācijas;  Precizēti nosaukumi 2 kvalifikācijām. 
Izvērtēti un sniegti atzinumi un priekšlikumi par profesiju standartiem un profesionālās 
kvalifikācijas prasībām. Deleģēti eksperti:1 pārstāvis Daugavpils tehnikuma konventā; 2 
eksperti uz PKP un PS projektu izskatīšanas darba grupām; 1 eksperts profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu licencēšanai un studiju virzienu akreditācijai; 13 eksperti PII IP 
akreditācijai. 

M. V. Kalniņš iepazīstina ar turpmākajiem ENEP darbības mērķiem un uzdevumiem. 
Profesionālās izglītības programmu plānošana – turpināt integrēt, attīstīt IP “Atjaunojamās 
enerģētikas tehniķis”. Turpināt veicināt profesionālo izglītību augstskolās. Enerģētikas nozares 
kvalifikācijas struktūrā pārbaudīt terminu pielietojumu, apzināt mazskaitlīgās kvalifikācijas. 
Turpināt enerģētikas nozares profesiju standartu aktualizāciju. Iesaistīties nozares akreditācijas 
un kvalifikācijas eksāmenu ekspertu apmācībā. Izvērtēt DVB mācību problēmjautājumus, 
attīstības iespējas. Veicināt ciešāku sadarbību starp dažādu nozaru NEP un enerģētikas nozares 
asociācijām. 
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1. pielikums 
Enerģētikas nozares ekspertu padomes  

2021. gada 11. maija sēdes protokolam Nr. 6-10.4.1/2 
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