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Enerģētikas nozares ekspertu padomes (ENEP) 

 
SĒDES PROTOKOLS Nr. 5 

 
2020. gada 12.februārī 
Sēde notiek: LDDK telpās, Raiņa bulvārī 4, 2. stāvā, Rīgā 
 
Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 
 
Darba devēju puse 
 
Eva Kola SIA “RECK” Administratīvās daļas vadītāja 
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 

 
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 
Inta Čodere Nodarbinātības valsts aģentūras Darba meklēšanas atbalsts 

nodaļas vecākā eksperte 
 
Pieaicinātās personas: 
 
Daiga Bukonte NEP koordinatore 
Sanita Bērziņa  LLDK 
Andris Putniņš SIA “RECK” elektrotehniķis 

 
Sēdē nepiedalās: 
 
Darba devēju puse 
 
Andis Kārkliņš Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis 



Ina Kleva AS "Latvenergo" Personāla vadības funkcijas personāla 
attīstības vadītāja 

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 
Raimonds Brīdaks Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

eksperts 
 
 
Sēdi vada: Māris Valdis Kalniņš, ENEP priekšsēdētājs 
Protokolē: Daiga Bukonte, NEP koordinatore 
 
Sēde tiek atklāta: plkst. 14:30 
 
Darba kārtība: 
 
1. Sēdes darba kārtības precizēšana un apstiprināšana – sanāksmi vada Enerģētikas 

nozares ekspertu padomes priekšsēdētājs M. V. Kalniņš; 
2. Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp ENEP 

sanāksmēm – D. Bukonte; 
3. Aktualitātes un informācija par Enerģētikas nozares uzņēmumu iesaisti ESF 

projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”- S. Bērziņa; 

4. Informācija par vizīti Daugavpils tehnikumā – D. Bukonte, M.V. Kalniņš, O. 
Makreckis; 

5. Diskusija par Enerģētikas NEP 2020. gada prioritātēm – D. Bukonte, M.V. Kalniņš;  

6. Citi jautājumi 

- Pārskats par LDDK sagatavoto profesionālās izglītības statistisko informāciju. 
 

  



1.jautājums 
Sēdes darba kārtības precizēšana un apstiprināšana – M. V. Kalniņš 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. V. Kalniņš iepazīstina klātesošos 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 laika periodā no 2019.gada 27. novembra, kad notika 

iepriekšējā NEP sanāksme elektroniski saskaņots jautājums par PS «Elektrisko iekārtu 
speciālists» tālāku virzību. 

 NEP lēmums:  Enerģētikas NEP aicina  PS “Elektrisko iekārtu speciālists” 
izstrādātājus uzlabot un  papildāt standartu pirms tā iesniegšanas VISC. 

D. Bukonte informē, ka visi saņemtie NEP locekļu ieteikumi nosūtīti profesijas 
standarta izstrādātājiem. 

D. Bukonte informē, ka pēc profesijas standarta iesniegšanas VISC, Enerģētikas 
NEP būs jādeleģē pārstāvis profesijas standarta projekta izskatīšanas darba grupai. 

M. V. Kalniņš ierosina deleģēt Mārtiņu Silarāju.  
Citu ierosinājumu un iebildumu nav.  
 
Laika periodā star sanāksmēm no NEP locekļiem saņemti priekšlikumi VIAA 

īstenotajam ESAF projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 
mācību vajadzību veidošanai projekta 5. mācību kārtas nodrošināšanai, kura tiek plānota 
2020. gada martā/aprīlī. 
ENEP sniedzis  priekšlikumus 5.mācību kārtas vajadzību noteikšanai: 

 tālākizglītības programmām; 
 profesionālās pilnveides programmām; 
 modulāro izglītības programmu un moduļu vai moduļu kopu apguvei atbilstošas 

nozares izglītības programmām; 
 
D. Bukonte informē, ka Rīgas Valsts tehnikums aicina sniegt atzinumu par AS 

“Energofirma  JAUDA” atbilstību DVB mācību īstenošanā. 
M.V. Kalniņš jautā pēc kādas procedūras tiek sniegti atzinumi? 
S. Bērziņa norāda, ka katram NEP ir izstrādāta sava prakse. Ja NEP rodas šaubas 

par uzņēmuma atbilstību DVB mācību īstenošanā, tad NEP locekļiem ir iespējams doties 
vizītē uz uzņēmumu.  

S. Bērziņa informē, ka AS “Energofirma  JAUDA” ir izstrādāts individuālais plāns 
un nodrošināti darbinieki, kuri apguvuši pedagoģiskās kompetences 32 stundu kursos un 
uzņēmums atbilst visām prasībām, kas atrunātas MK noteikumos Nr. 484. 

M. V. Kalniņš rosina sniegt atzinumu.  
NEP locekļiem iebildumu nav. 

 
2.1  Pieņemt zināšanai D. Bukontes sniegto informāciju; 
2.2  PS “Elektrisko iekārtu speciālists” projekta izskatīšanas darba grupai deleģē Mārtiņu 
Silarāju; 



2.3  Sniegt atzinumu par AS “Energofirma  JAUDA” atbilstību DVB mācību īstenošanā. 
 

3 . jautājums 
 

 Aktualitātes un informācija par Enerģētikas nozares uzņēmumu iesaisti ESF 
projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”- S. Bērziņa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S. Bērziņa informē, ka ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» ir iesaistījušies 2600 
uzņēmumi, 37 izglītības iestādes un 9078 audzēkņi.  

S. Bērziņa informē, ka 70% no jauniešiem, kuri no 2017./2018.m.g līdz 
2018./2019.m.g  bija iesaistīti DVB mācībās vai mācību praksēs ir nodarbināti 6 mēnešu 
laikā pēc kvalifikācijas iegūšanas.  

2018./2019. m.g. Enerģētikas  nozarē DVB mācībās iesaistījušies 31 audzēknis, 
bet mācību praksēs 132. 

S. Bērziņa informē par darba devēju iesaisti un atbalstu uzņēmumiem, kuri 
nodrošina DVM mācību un prakšu īstenošanu. 

ENEP locekļi diskutē par iespēju popularizēt darba vidē balstītās mācības nozares 
uzņēmumos.  
 
Nolemj: 
3.1  Pieņemt zināšanai. 
 

4 . jautājums 
 

Informācija par vizīti Daugavpils tehnikumā – D. Bukonte, M.V. Kalniņš, O. 
Makreckis; 

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

D. Bukonte informē, ka 30. janvārī notika Enerģētikas NEP ekspertu vizīte 
Daugavpils tehnikumā (DT). Vizītes mērķis bija dzirdēt PII vadības un pedagogu 
redzējumu par izglītības programmas “Enerģētika un elektrotehnika” attīstību un novērtēt 
programmas īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi. 

D. Bukonte informē, ka Daugavpils tehnikums veic reģionālā metodiskā centra 
funkcijas enerģētikas nozarē, līdz ar to tehnikumam būtu jāsniedz metodiskais atbalsta 
valsts profesionālās izglītības iestādēm, kuras īsteno līdzīgas vai radniecīgas jomas 
izglītības programmas. 

Šajā dienā NEP locekļi apmeklēja arī VISC un DT organizēto profesionālās 
kompetences pilnveides semināru  “Darba vidē balstīto mācību labās prakses piemēri un 
pieredze modulārās profesionālās izglītības programmu aprobācijā”. 

D. Bukonte informē, ka vizītes laikā pēc tikšanās ar programmas vadītāju, 
pedagogiem un audzēkņiem tika secināts: 

- DT īsteno darba devēju prasībām atbilstošu profesionālās izglītības programmu; 
- Izglītības programmas īstenošana ir nodrošināta ar mācību telpām un iekārtām 

izglītojamo teorētiskai un praktiskai apmācībai. Nākotne DT vēlas izbūvēt āra 
teritorijā iekārtotu praktisko mācību poligonu; 




