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Enerģētikas nozares ekspertu padomes (ENEP) 
 

Elektroniskās sēdes 
PROTOKOLS Nr. 11 

 
2020.gada 15 decembrī 
 
Sēdes vadītājs: Māris Valdis Kalniņš - AS “Augstsprieguma tīkls” Releju dienesta vadītājs 
Protokolē: Daiga Bukonte – ENEP koordinatore 
 
Sēdē piedalās: 
 
Darba devēju puse 
 

Eva Kola 
Aizvieto 
Andris Putniņš 

SIA “RECK” Administratīvās daļas vadītāja 
 
SIA “RECK” elektrotehniķis 

Ģirts Galzons 
Aizvieto 
Inga Balode 

SIA “Empower” valdes priekšsēdētājs 
 
SIA “Empower” komunikācijas asistente 

Kristīne Blumberga AS “Sadales tīkls” Mācību centra direktore 
Ina Kleva AS "Latvenergo" Personāla vadības funkcijas personāla attīstības vadītāja 
Māris Valdis Kalniņš AS “Augstsprieguma tīkls” Releju dienesta vadītājs 
Gunārs Valdmanis Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors 
Valdis Vāravs AS "Rīgas siltums" Mācību centra vadītājs 
Solvita Vēvere AS GASO Mācību centra vadītāja 

 
Darba ņēmēju puse 
 

Jānis Silarājs "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas grupas vadītājs 
Mārtiņš Silarājs "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas biedrs 
Aivis Dišlers "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas priekšsēdētājs 

 
Valsts puse 
 

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

 
Pieaicinātie 
 

Ļubova Paršikova Enerģētikas nozares pārstāve 
Roberts Taubergs SIA “VEGA 1 Serviss” Aukstumsistēmas būvniecības tehniskais direktors 



Diāna Kārkliņa VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas Vecākā 
referente 

Sanita Oklu VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas Vecākā 
referente 

Anatolijs Borodiņeks RTU, RTU Būvniecības un inženierzinātņu fakultātē Siltuma inženierijas 
un tehnoloģijas katedra 

Egils Dzelzītis LSGŪTIS valdes priekšsēdētājs 
Dmitrijs Rusovs RTU Siltumenerģētisko sistēmu katedras direktors 
Ronalds Saksons Valsts izglītības satura centrs 
Inna Šaraņina Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Ineta Jasmane LDDK  

 
 
Darba kārtība: 
 

1. Darba kārtība izskatīšana un apstiprināšana – M.V. Kalniņš; 
2. Informācija par elektroniski saskaņotajiem jautājumiem starp ENEP sēdēm – D. 

Bukonte; 
3. Par Enerģētikas NKS izmaiņām – M. V. Kalniņš; 
4. Par NEP viedokli pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošanā – D. Bukonte; 
5. Par NEP stratēģiju nozaru attīstībai – D. Bukonte; 
6. Citi  

− Par PS Energosistēmu inženieris, PS Elektroinženieris un PS Vadošais 
Elektroinženieris; 

− Informācija par 5 LKI līmeņa PS izstrādi; 
− E NEP sēžu grafiks 2021. gadam; 

 
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 jautājumiem starp ENEP sēdēm – D. 

Bukonte  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
D. Bukonte informē, ka starp ENEP sēdēm elektroniskajā saskaņošanā virzīti 3 

jautājumi. Tika saskaņots: 
− izglītojamo audzēkņu skaits PII 2021. gadā un izglītojamo skaita plāns 

2022. un 2023.gadam; 



− Ekspertu saraksts PII akreditācijas procesiem. 
Netika saskaņotas izmaiņas Enerģētikas NKS. Jautājums tiks skatīts šī sēdes laikā. 
 
Nolemj: 
2.1 Pieņemt zināšanai. 
 

3. jautājums 
 

Par Enerģētikas NKS izmaiņām – M. V. Kalniņš  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
D. Bukonte NEP locekļus informē, ka jautājumā par Enerģētikas NKS aktualizāciju 

saņemtas vēstules no Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienības 
(LSGŪTIS), Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas 
fakultātes (RTU TMF), Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas (LSUA), Rīgas Tehniskās 
koledžas (RTK), Latvijas Saldētājiekārtu Inženieru Asociācijas (LSIA) un SIA Mega Star. 

M.V. Kalniņš iepazīstina sēdes dalībniekus ar saņemtajiem viedokļiem par NKS 
iekļauto profesionālo kvalifikāciju nosaukumu precizēšanu un 5.LKI līmeņa kvalifikāciju 
apvienošanu siltuma, gāzes, dzesēšanas, saldēšanas un ūdens tehnoloģijās.  

M.V. Kalniņš aicina klātesošos ekspertus izteikties. ENEP locekļi uzklausa nozares 
asociāciju pārstāvju un izglītības iestāžu viedokļus. 
 
Nolemj: 
3.1 19.01.2021. organizēt darba grupu, pieaicinot Būvniecības NEP pārstāvjus, nozaru 
organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvjus par Enerģētikas NKS aktualizāciju. 
 

4. jautājums 
 

Par NEP viedokli pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošanā – I. Jasmane  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
D. Bukonte informē, ka NEP locekļiem tika izsūtīta aptaujas anketa pieaugušo 

izglītības piedāvājuma definēšanai.  
I. Jasmane informē, ka eksperti norādījuši, ka enerģētikas nozarē ir nepieciešamas 

turpināt īstenot šādas profesionālās pilnveides programmas: 
− Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; 
− Ēku automatizācija, KNX sistēmas;  
− Automatizēto siltumtīklu apkalpošana;  
− Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķis;  
− Kuģa elektriķis. 

Eksperti minējuši, ka vēl nozarē aktuālas tālākizglītības programmas, to moduļi vai 
profesionālās pilnveides programmas enerģētikas nozarē būtu dažādu veidu metināšanas 
apmācības, moduļi par elektriskie mērījumiem, elektrotehnisko dokumentāciju, ēku 
automatizāciju, un KNX sistēmām, liftu automātikas apkalpi, elektromobiļu uzlādes 
iekārtām. 

Eksperti norādījuši, ka profesionālās specifiskas zināšanas un prasmes, ko būtu 
nepieciešams pilnveidot enerģētikas jomā strādājošajiem ir: 

− dažādu IT programmu pārzināšana;  
− procesu pārvaldība, optimizācija, digitalizācija; 
− zināšanas par Būvniecības Informācijas Modelēšanu (BIM sistēmu). 



I. Balode pauž viedokli, ka nepieciešams VIAA un NVA apmācību kursu lietderības 
novērtējums, tas ir, cik no tiem, kuri mācījās konkrētajās nozares programmās, pēc to 
apguves ir reāli sākuši darbu izvēlētajā nozarē Latvijā vai ārzemēs. Tas nepieciešams, lai 
nozares viedokļa noskaidrošana nebūtu formāla un bez reāla pamatojuma. Daudz lietderīgāka 
gan apmācību biznesam, gan dažādu nozaru uzņēmējiem, gan darbiniekiem, gan 
potenciālajiem darbiniekiem būtu iespēja apmācīt darbiniekus pašu izvēlētajās programmās, 
kas konkrētajā brīdī ir aktuālas jebkurai nozarei jebkurā reāli apmācību tirgū pieejamā 
apmācības/izglītības programmā jebkura vecuma, pieredzes, izglītības personai šajā 
mainīgajā un pašlaik arī ne visai skaidri prognozējamā biznesa vidē/darba tirgū. I. Balode 
uzskata, ka programmām jābūt elastīgākām un jāsamazina birokrātiskais slogs. 

 
Nolemj: 
4.1 Pieņemt zināšanai; 
4.2 Turpināt darbu pie pieaugušo izglītības pieprasījuma apzināšanas. 
 

5. jautājums 
 

Par NEP stratēģiju nozaru attīstībai – D. Bukonte  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
D. Bukonte informē, ka līdz decembra beigām IZM katram NEP lūdz izstrādāt un 

iesniegt stratēģiju par nozares attīstību. Kopīgi esam vienojušies, ka šajā stratēģijā skatīti 
pieci jautājumi: 

1. Identificēt katrā nozarē plānotās izmaiņas NKS;  
2. Sniegt viedokli par profesionālās izglītības iestāžu un programmu piedāvājuma 

pārklājumu, tai skaitā jaunu programmu piedāvājumu; 
3. Atspoguļot NEP iespējas iesaistīties nozaru popularizēšanas aktivitātēs, tai skaitā 

iespēju robežās identificējot atsevišķu nozaru labās prakses piemērus; 
4. Sniegt redzējumu par DVB mācību un prakšu attīstības iespējām, balstoties NEP 

ekspertu pieredzē un SAM 8.5.1. projekta gūtajās atziņas; 
2. Sniegt viedokli par prasmju fondu ieviešanas iespējām nozarēs. 

 
NEP diskutē par stratēģijas izstrādes kārtību un viedokļa dažādībai vienojas aicināt 

Latvijas Siltumuzņēmumu asociāciju un Latvijas Saldētājiekārtu Inženieru Asociāciju 
deleģēt pārstāvjus darbam Enerģētikas NEP. 

V. Vāravs lūdz sagatavot informāciju par iestāžu tīklu, programmu piedāvājumiem. 
 
Nolemj: 
4.1 Uzaicināt Latvijas Siltumuzņēmumu asociāciju un Latvijas Saldētājiekārtu Inženieru 
Asociāciju deleģēt pārstāvjus darbam Enerģētikas NEP; 
4.2 Organizēt darba grupu par nozares stratēģisko attīstību un tīkla plānošanu, 21.janvārī 
plkst. 14:30. 

 
Citi 

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

D. Bukonte informē, ka 09.12 PINTSA sēdē apstiprināta kvalifikācijas 
«Energosistēmu inženieris» iekļaušana Enerģētikas nozares NKS. 




