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ENERĢĒTIKAS 

 
  

 
ENERĢĒTIKAS NOZARES EKSPERTU PADOMES (ENEP)  

 
SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.4.1/3 

 
2021. gada 22. jūnijā 
 
Sēde notiek attālinātā veidā 
 
Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 
 
Valsts puse 

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

Darba ņēmēju puse 

Mārtiņš Silarājs "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas biedrs 
Aivis Dišlers "Augstsprieguma tīkla" arodorganizācijas priekšsēdētājs 
 

Darba devēju puse 

Inga Balode SIA "Empower" komunikācijas asistente 

Kristīne Blumberga AS "Sadales tīkls" Mācību centra direktore 

Māris Valdis Kalniņš AS "Augstsprieguma tīkls" Releju dienesta vadītājs 
Gunārs Valdmanis Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas 

izpilddirektors 
Osvalds Makreckis LEEA Specializētā ertifikācijas centra eksperts 

Andis Kārkliņš Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis 

 

Pieaicinātās personas  

Dagnija Blumberga Rīgas Tehniskās universitātes  Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūta direktore 

Ļubova Paršikova Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas 
fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras asistente 

Agris Kamenders Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūta vadošais pētnieks 

Gunta Beperščaite LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 

Rūta Gintaute – 
Marihina 

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore 
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Lauris Liepiņš IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākais 
eksperts 

Alla Imanta IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā 
eksperte 

 
Sēdē nepiedalās: 
Valsts puse 

Inta Čodere Nodarbinātības valsts aģentūras Darba meklēšanas atbalsta 
nodaļas vecākā eksperte 

Raimonds Brīdaks 
 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 
vecākais referents  

Darba ņēmēju puse 

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

"Kaskāde" priekšsēdētāja 

Darba devēju puse 

Eva Kola SIA "RECK" Administratīvās daļas vadītāja 
Ina Kleva AS "Latvenergo" Personāla vadības funkcijas personāla attīstības 

vadītāja 
Valdis Vāravs AS "Rīgas siltums" Mācību centra vadītājs 
Solvita Vēvere AS "Gaso" Mācību centra vadītāja 

 

Sēdi vada – Māris Valdis Kalniņš, ENEP vadītājs. 
Protokolē – Gunta Beperščaite, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 
Sēdei ir nodrošināts dalībnieku kvorums 
Sēde tiek atklāta: plkst. 13.00 
 
Darba kārtībā: 
1. Darba kārtības apstiprināšana 
Ziņo: M. V. Kalniņš, ENEP vadītājs.  
 
2. IZM un ENEP viedoklis par enerģētikas nozares programmu attīstību profesionālās 
izglītības iestādēs 
Ziņo: M. V. Kalniņš, ENEP vadītājs. 
 
3. Profesionālo terminu lietojums enerģētikas nozarē  
Ziņo: M. V. Kalniņš, ENEP vadītājs. 
 
 

1. jautājums 
Darba kārtības apstiprināšana 

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

Vienbalsīgi tiek saskaņota darba kārtība.  
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Nolemj:  

1.1. Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

 
2. jautājums 

IZM un ENEP viedoklis par enerģētikas nozares programmu attīstību profesionālās 
izglītības iestādēs  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R. Gintaute Marihina informē par IZM turpmāko rīcību profesionālās izglītības iestāžu 

attīstības un investīciju stratēģiju precizēšanai. PII tiks nosūtīta informācija par ieteikumiem 
stratēģiju satura pilnveidošanai. Skolām līdz rudenim stratēģijas būs jāpilnveido.  

G. Beperščaite iepazīstina sēdes dalībniekus ar kopsavilkumu par PII stratēģiskās 
attīstības plānos ietvertajām enerģētikas nozares kvalifikācijām, to attīstību (sk. pielikumu). 

M. V. Kalniņš aicina IZM izvērtēt skolu stratēģijās iekļautos plānus profesionālās 
kvalifikācijas “Atjaunojamās enerģētikas tehniķis” izglītības programmu ieviešanai. Izglītības 
iestādes ir izrādījušas lielu interesi par šo profesiju, it īpaši Kurzemes reģionā, kur to vēlas 
ieviest, gan Liepājas Valsts tehnikumā, gan Ventspils tehnikumā, gan Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumā. NEP ieskatās katrā no reģioniem šī kvalifikācija būtu jāpiedāvā vienā 
izglītības iestādē, kurā jau ir iestrādnes un tiek īstenota elektrotehniķa kvalifikācijas programma. 
NEP vērš uzmanību, ka IZM plānojot programmas piedāvājumu būtu jāizvērtē PII materiālais 
nodrošinājums. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrismu tehnikumā un Valmieras tehnikumā, kas vēlās 
mācīt atjaunojamās enerģētikas tehniķus, nav citu enerģētikas nozares profesiju un nav 
pietiekama materiālā nodrošinājuma. 

R. Gintaute Marihina – IZM kopā ar skolām izvērtēs plānus un orientēsies uz to, ka katrā 
Latvijas reģionā, kā arī Rīgā atjaunojamās enerģētikas tehniķa kvalifikācija tiks piedāvāta vienā 
izglītības iestādē. 

M. V. Kalniņš vērš uzmanību, ka skolās uzņemto izglītojamo skaits nenodrošina nozares 
vajadzības. Enerģētikas nozarē ir kvalifikācijas, kur grupās ir iespējams uzņemt tikai nelielu 
izglītojamo skaitu. Būtu nepieciešams risināt jautājumu par iespēju atsevišķās kvalifikācijās 
finansēt grupas ar nelielu izglītojamos skaitu. Nozares kvalifikāciju struktūrā ir kvalifikācijas, 
kurās vēl joprojām nevienā Latvijas skolā netiek uzņemtas grupas. 

R. Gintaute Marihina skaidro – IZM ir sagatavojusi Konceptuālo ziņojumu „Par 
profesionālās izglītības programmu finansēšanu”, kurā ir iekļauta informācija par šo problēmu. 

Sēdes dalībnieki vienojas par nepieciešamību aktualizēt mazo grupu finansēšanas 
jautājumu. Lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi. 
 
Nolemj:  

2.1. Aicināt IZM plānot Enerģētikas nozares profesionālās kvalifikācijas “Atjaunojamās 
enerģētikas tehniķis” ieviešanu katra reģiona vienā izglītības iestādē, kurai ir atbilstošs 
materiālais nodrošinājums un pieredze izglītības programmas “Enerģētika un elektrotehnika” 
īstenošanā. 
2.2. ENEP regulāri aktualizēt jautājumu un informēt iesaistītās institūcijas par nepieciešamību 
enerģētikas nozares valsts finansētās profesionālās izglītības programmās finansēt skaitliski 
nelielas grupas. 
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3. jautājums 
Profesionālo terminu lietojums enerģētikas nozarē 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M.V. Kalniņš informē par BNEP veiktajiem precizējumiem nozares terminoloģijā un 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
terminoloģijas apakškomisijas sagatavotiem terminu precizējumiem, kas attiecas arī uz 
enerģētikas nozari. 

Sēdes dalībnieki vienojas par termina “Elektriskās tehnoloģijas” nomaiņu uz 
“Elektrotehnoloģijas” un termina “automātika uz “automatizāciju”. 

G. Valdmanis ierosina Enerģētikas nozares NKS aprakstā iekļaut papildus informāciju, 
kas atbilstoši nozares normatīvajām prasībām precizētu profesiju būtības aprakstus. 6. LKI 
līmeņa kvalifikāciju “Elektroinženieris” un “Energosistēmu inženieris” profesijas būtības 
aprakstus papildināt ar – “elektroietaišu projektēšana”, 5. LKI līmeņa kvalifikācijas “Elektrisko 
iekārtu speciālists” aprakstu papildināt ar “elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un 
elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība”. 

Sēdes dalībnieki diskutē par termina “atjaunīgā enerģija” un vienojas par termina 
“atjaunojamā enerģija” lietošanu nozarē. Notiek diskusija par terminu “ventilācija” un 
“ventilēšana” lietošanu, viedokļi dalās, lēmums par vienota termina lietojumu visa līmeņa 
kvalifikācijām netiek pieņemts. Notiek diskusija par 7. LKI līmenī plānotās kvalifikācijas 
“Aukstumapgādes sistēmu inženieris” nosaukumu, nosaukums netiek mainīts. 

M. V. Kalniņš informē par 21. jūnijā ENEP saņemto vēstuli no Rīgas Tehniskās 
universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma 
sistēmu institūta, kurā ENEP tiek aicināts izveidot 6. LKI līmeņa profesionālo kvalifikāciju 
“Energopārvaldības inženieris”. Lai NEP varētu pieņemt lēmumu, ir nepieciešams sagatavot 
informāciju par profesijas būtības aprakstu, pamatojumu par šādas kvalifikācijas 
nepieciešamību un izvērtēt, vai plānotais saturs nepārklājas ar citu nozaru, piem. būvniecības 
nozares kvalifikāciju saturu. 

D. Blumberga iepazīstina ar RTU redzējumu par energopārvaldības inženiera 
kvalifikācijas mērķi. 

Sēdes dalībnieki diskutē par iespējamo energopārvaldības inženiera kvalifikācijas satura 
pārklāšanos ar būvniecības nozares kvalifikācijām un šādas kvalifikācijas aktualiztāti. ENEP 
eksperti lūdz RTU sagatavot iespējamo profesijas būtības aprakstu un profesijas standartā 
iekļaujamo pienākumu un uzdevumu aprakstu, lai diskusiju par kvalifikācijas nepieciešamību 
varētu turpināt balstoties uz konkrētu saturu. Lēmums tiek pieņemts vienbalsīgi. 
 

Nolemj:  

3.1. Precizēt Enerģētikas Nozares kvalifikāciju struktūrā iekļauto profesiju būtības aprakstus: 6. 
LKI līmeņa kvalifikāciju “Elektroinženieris” un “Energosistēmu inženieris” aprakstus 
papildināt ar – “elektroietaišu projektēšana”, 5. LKI līmeņa kvalifikācijas “Elektrisko iekārtu 
speciālists” aprakstu papildināt ar “elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un elektroietaišu 
izbūves darbu būvuzraudzība”. G. Valdmanim sagatavot profesiju būtības apraksta precizēto 
redakciju. 
3.2. Aicināt Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes 
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu iesniegt ENEP priekšlikumus par iespējamo 
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1. pielikums 
Enerģētikas nozares ekspertu padomes  

2021. gada 22. jūnija sēdes protokolam Nr. 6-10.4.1/3 
 

Kopsavilkums par PII stratēģiskās attīstības plānos ietvertajām enerģētikas nozares kvalifikācijām, to attīstību 
 

Nr. 
p.k. 

Izglītības iestāde Esošās (kvalifikācijas) Tiek plānots attīstīt 
(kvalifikācijas) 

PII īstenotās citu nozaru 
kvalifikācijas (ar iespēju 
savstarpējai programmu 

attīstībai, t.sk. 
Atjaunojamās enerģētikas 

tehniķa kvalifikāciju) 

Veiktie ieguldījumi 
(PII stratēģijās 

iekļautā informācija) 

Piezīmes 

1.  Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikums 

Elektrotehniķis Inženiersistēmu 
tehniķis* 

Lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķis, 
Augkopības tehniķis, 
mašīnzinību sektora PIP, 
tiek plānots attīstīt - Vides 
iekārtu tehniķis 

152 666 (darbnīcu un 
laboratoriju renovācija) 
ERAF/pašvaldība 

*Stratēģijā norādīta piederība 
būvniecības nozarei.  
Nepilnīgs programmu attīstības 
izklāsts 

2. Valmieras tehnikums  Atjaunojamās 
enerģētikas tehniķis 

  Nepilnīgs programmas ieviešanas 
un attīstības izklāsts 

3. Rīgas Celtniecības 
koledža 

Inženiersistēmu tehniķis    Stratēģijā norādīta piederība 
būvniecības nozarei. 

4. Rīgas Tehniskā koledža Elektrisko iekārtu speciālists, 
Siltumenerģētikas speciālists, 
Aukstumtehnikas speciālists, 
Elektrotehniķis, 
Aukstumiekārtu sistēmu 
tehniķis, 

 Mašīnzinību sektora PIP 622759.08 (Enerģētika un 
elektrotehnika) 
324685.01 
(Siltumtehnikas un 
aukstumtehnikas 
laboratorija) 

 

5. Rīgas Valsts tehnikums Elektrotehniķis, 
Atjaunojamās enerģētikas 
tehniķis 

 Mašīnzinību sektora PIP 1 568 930 (Iekārtas; 
Aprīkojums (mēbeles, IT); 
Būvniecība (darbnīcu 
būvniecība)) 
326 598 (aprīkojums) 

 

6. Liepājas Valsts 
tehnikums 

Elektrotehniķis Rūpniecisko iekārtu 
elektrotehniķis*, 
Atjaunojamās 
enerģētikas tehniķis 

Mašīnzinību sektora PIP 284 000 (IP aprīkojuma, 
iekārtu un instrumentu 
iegādei) 

* Kvalifikācija nav Nozares 
kvalifikāciju struktūrā 
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7. Ventspils tehnikums Elektrotehniķis, 
*Inženierkomunikāciju 
tehniķis, 
Elektromontieris 

Atjaunojamās 
enerģētikas tehniķis** 

Mašīnzinību sektora PIP 541 563 (ERAF un valsts 
budžets) 
71 143 (ERAF un valsts 
budžets) 

*Stratēģijā norādīta piederība 
siltuma gāzes un ūdens 
tehnoloģijām, 
**Nepilnīgs jaunas programmas 
ieviešanas un attīstības izklāsts. 

8.  Kandavas 
Lauksaimniecības 
tehnikums 

Elektrotehniķis  Lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķis, 
Augkopības tehniķis, 
mašīnzinību sektora PIP 

53 226 ERAF un VB 
 

Nepilnīgs programmas attīstības 
izklāsts. 

9.  Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums 

 Atjaunojamās 
enerģētikas tehniķis 

Mašīnzinību sektora PIP 
(nepietiekams 
materiālais 
nodrošinājums) 

 Nepilnīgs programmas ieviešanas 
un attīstības izklāsts. 

10.  Jelgavas tehnikums Inženiersistēmu tehniķis*, 
Elektromontieris** 

Elektrotehniķis*** Mašīnzinību sektora PIP 60 464 
(Inženierkomunikāciju 

tehniķis 
LATLIT/patapinājums) 

 

*Stratēģijā norādīta piederība 
siltuma gāzes un ūdens 
tehnoloģijām. 
**Nav norādīts, ka programma 
tiek īstenota. 
***Nepilnīgs programmas 
ieviešanas un attīstības izklāsts.  

11. Rēzeknes tehnikums Elektrotehniķis, 
Elektromontieris* 

 Mašīnzinību sektora PIP 
(nepietiekams 
materiālais 
nodrošinājums) 

423 790 (ERAF 3.1.1.1.) 
31 200 (SAM 8.5.2.) 
10 325 (ESF 7.2.1.2.) 
9 528 (ESF 1.2.1.1.3.) 

7 261 (VB) 

* Stratēģijā norādīts, ka grupas 
nekomplektējas. 
Nepilnīgs programmu attīstības 
izklāsts. 

12. Daugavpils Būvniecības 
tehnikums 

Inženiersistēmu montētājs*, 
Inženiersistēmu tehniķis* 
Siltumapgādes un apkures 
sistēmu tehniķis 

 Lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķis, 
Augkopības tehniķis, 
mašīnzinību sektora PIP, 
tiek plānots attīstīt - Vides 
iekārtu tehniķis 

Nav informācijas * Stratēģijā norādīta piederība 
siltuma gāzes un ūdens 
tehnoloģijām. 
 

13. Daugavpils tehnikums Elektrotehniķis*, 
Elektromontieris* 
 

Atjaunojamās 
enerģētikas tehniķis* 

 Precīza summa nav 
nosaukta - 
Elektromontieris 

*Nepilnīgs programmu attīstības 
un jaunas programmas ieviešanas 
izklāsts. 

 


