
 

Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, 

administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un 

komerczinības)  

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)  

Nozaru ekspertu padomes (UD NEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 3 
 

2019. gada 7.maijā 

Sēde notiek: Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, 

Raiņa bulvārī 4, 2.stāvā, Rīgā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

 

Valsts puse  

Aiga Balode  
Nodarbinātības valsts aģentūra, direktores vietniece  

 

Darba ņēmēju puse 

Gaida Jonāse (Anitas 

Elstes vietā) 

Cēsu RT arodorganizācijas priekšsēdētāja, Kooperatīvās 

sabiedrības  „Cēsu rajona patērētāju biedrība”  izpilddirektore 

 

Darba devēju puse 

Anda Ziemele ISO sertificēto grāmatvežu asociācija, valdes pr-tāja, SIA „Tilde” 

Grāmatvedības sistēmu Tildes Jumis biznesa analītiķe 

Dainis Locāns Latvijas biznesa konsultantu asociācija, SIA „BIZNESAM.LV” 

valdes loceklis 

Eva Selga Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja 

Guntars Loba 

 

Latvijas Drošības biznesa asociācija, eksperts profesionālās 

izglītības jomā  

Ieva Kalve 

 

Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja  vadītāju asociācija, 

asociācijas prezidente 

Inga Lapiņa Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāve 

Ivars Ruņģis Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) 

valdes loceklis 

Māris Bērziņš Cēsu uzņēmēju klubs, SIA „Cēsu tirgus” direktors un valdes 

priekšsēdētājs 

Silvija Bruņa Projektu vadības profesionālās asociācijas (PVPA) pārstāve  

 

Pieaicinātās personas 

 

Anita Līce LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

Ieva Šuškeviča Valsts izglītības satura centra (VISC) Profesionālās izglītības 

satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente 
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Inese Paudere VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas 

vecākā referente  

 

Sēdē nepiedalās: 

 

Valsts puse 

 

Raimonds Brīdaks Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais eksperts 

Baiba Bašķere Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo 

izglītības jomā 

Māris Jurušs Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas vecākais eksperts 

 

Darba ņēmēju puse 

 

Aleksejs Rosiļkovs Apsardzes darbinieku arodbiedrība (LANDA) pārstāvis 

 

Darba devēju puse 

 

Iveta Liniņa Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāve  

Ilonda Lakševica RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja  

Iluta Arbidāne Rēzeknes uzņēmēju biedrības pārstāve 

Jānis Gavars Drošības nozares kompāniju asociācijas (DNKA) pārstāvis 

Ruta Šneidere Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas pārstāve 

Vineta Pinte-Serebr-

jakova 

Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas pārstāve 

 

Sēdi vada: Guntars Loba, UD NEP priekšsēdētājs 

Protokolē: Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15:00 

 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības izskatīšana/precizēšana, informācija par jauniem NEP locekļiem – 

G. Loba. 

2. VISC nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes darba grupas rezultāti – I. Lapiņa. 

3. Organizācijas funkcionālā vadītāja ietvarstandarta sākotnējās versijas prezentācija – 

I. Lapiņa. 

4. Profesijas “Projektu vadītājs” iekļaušana UD NKS (diskusija) – Māris Krastiņš un 

Ivars Ruņģis,  Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācija (LNPVA). 

5. Izglītojamo uzņemšanas plānošana UD nozarē – G. Loba. 

6. UD NEP pārstāvju deleģēšana augstākās izglītības studiju programmas licencēšanai 

un uz Akadēmiskās informācijas centra organizētām ekspertu apmācībām par 

kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām, metodiku un e-platformu (augstskolu/koledžu 

studiju virzienu un studiju programmu kvalitātes novērtēšanai) – A. Līce. 

7. Plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz Nozaru ekspertu 

padomju darbību – A. Līce. 

8. UD NEP sastāva aktualizēšana ar NEP locekļu aizvietotājiem – A. Līce. 

9. Dažādi jautājumi, nākošā UD NEP sēde – G. Loba. 
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1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana/precizēšana, informācija par jauniem NEP locekļiem  

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

G. Loba iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību un vaicā, vai kādam ir 

iebildumu. Iebildumu nav.  

G. Loba informē, ka turpmāk Latvijas Nacionālo projektu vadītāju asociāciju 

(LNPVA) NEP pārstāvēs Māris Krastiņš, LNPVA valdes priekšsēdētāja vietnieks, kuru 

aizvietos I. Ruņģis, LNPVA valdes loceklis. I. Ruņģis īsi iepazīstina ar LNPVA: dibināta 

1998.gadā, apvieno  vairāk kā 80 biedrus – juridiskas un fiziskas personas. Galvenais 

jautājums – projektu vadīšanas profesijas attīstība. Asociācija sertificē projektu vadītājus. 

Aktīvi iesaistās darba grupās saistībā ar projektu vadītāja profesiju, kā arī sadarbojas 

starptautiski: sadarbojas ar Lietuvas un Igaunijas organizācijām un pārstāv Latviju 

Starptautiskajā projektu vadīšanas asociācijā IPMA. 

 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt darba kārtību.  

1.2. Pieņemt zināšanai informāciju par jaunajiem LNPVA pārstāvjiem. 

 

 

2. jautājums 

VISC nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes darba grupas rezultāti – I. Lapiņa 

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

I. Lapiņa informē, ka VISC darba grupa pēc ilgām diskusijām saskaņoja UD NEP 

nozares kvalifikāciju struktūru (NKS). Galvenais iebildums bija no LM pārstāvja par 

“ietvarprofesiju” “organizācijas funkcionālais vadītājs”, kuru izglītības programmās 

plānots īstenot tikai kā specializācijas. LM iebilda pret šādu pieeju konceptuāli, jo nevarot 

pielāgot Profesiju klasifikatora kodu. Pirms UD NKS izskatīšanas Profesionālās izglītības 

un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA), NEP saņēma 

iesniegumu no abām projektu vadītāju asociācijām, kur tika lūgts pārcelt Projektu vadītāja 

profesiju no bakalaura uz maģistra līmeni. PINTSA lēma par šī jautājuma atlikšanu līdz  

pēc UD NEP lēmuma.  

E. Selga pauž  viedokli, ka Profesiju klasifikators nav ērti lietojams un nav atbilstošs 

mūsdienu prasībām, būtu ieteicams izvērtēt tā uzlabošanas iespējas. 

I. Kalve komentē, ka līdz šim LM pauda citus iebildumus pret UD NKS 

priekšlikumu, nevis Profesijas klasifikatora kodu problēmu. Piekrīt, ka NEP nākotnē būtu 

jāpadomā, kā uzlabot Profesiju klasifikatoru.  

I. Lapiņa papildina, ka citu būtisku iebildumu VISC darba grupā nebija, taču no IZM 

uzstādījums bija mazināt profesiju skaitu, turklāt šajā gadījumā daļa pienākumu visās 

specializācijās pārklājas, tādēļ tika atbalstīts  nedublēt atsevišķas profesijas, bet veidot 

vienas “ietvarprofesijas” kvalifikācijas prasības. Tādēļ šajā gadījumā divas ministrijas 

nonāca pretrunā. Tāpat arī atzīst, ka Latvijas Profesiju klasifikators ir adaptēta starptautiskā 

profesiju klasifikatora versija, un, lietojot starptautisko profesiju klasifikatoru, problēmu tā 

pielietojumā būtu mazāk. Vajadzētu iet līdzi laikam un uzlabot Latvijas Profesiju 

klasifikatoru.  

A. Balode: Piekrīt E. Selgas paustajam viedoklim. 

 

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 
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3. jautājums 

Organizācijas funkcionālā vadītāja ietvarstandarta sākotnējās versijas prezentācija – 

I. Lapiņa 

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

I.Lapiņa prezentē profesijas standarta “Organizācijas funkcionālais vadītājs” projektu 

un aicina sniegt viedokli. Trīs galvenie vispārīgie pienākumi un uzdevumi, kas būtu jāprot 

ikvienam neatkarīgi no specializācijas un kas ir formulēti, ņemot vērā starptautiskos 

standartus: 

1. Komercdarbības vides raksturojums un analīze. 

2. Attīstības virzienu, mērķu un resursu noteikšana un plānošana. 

3. Dažādu organizācijas funkcionālo jomu izpratne un atbalstīšana: piemēram, 

jāizprot, ka uzņēmumā ir kvalitātes vadības sistēma, personālvadības sistēma u.c. 

4. Funkcionālās jomas darbības nodrošināšanas vispārējie uzdevumi, piemēram, 

komunikācija, svešvalodas, normatīvo aktu pārzināšana u.c.  

Skaidro, ko no prasībām nosaka 2014.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumi 

Nr.512. “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un 

kā tās atspoguļotas profesijas standarta projektā. Jautā VISC par tālāko profesijas standarta 

saskaņošanas procedūru. 

I. Šuškeviča skaidro, NEP jāiesniedz iesniegums VISC, kas to nodos IZM kā atbildīgajai 

par 6. EKI līmeņa profesijas standartiem. IZM veidos profesijas standarta darba grupu. Ja 

ir gatavi kvalifikāciju prasību apraksti, var uzreiz iesniegt. 

 

Nolemj: 

3.1. NEP koordinatoram nosūtīt profesijas standarta projektu “Organizācijas funkcionālais 

vadītājs” NEP locekļiem komentāru sniegšanai nedēļas laikā.  

3.2. Ar NEP locekļiem saskaņoto profesijas standarta projektu iesniegt VISC.  

 

 

4. jautājums 

Profesijas “Projektu vadītājs” iekļaušana UD NKS (diskusija) – Ivars Ruņģis 

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

I. Runģis skaidro par problēmām projektu vadības jomā: sabiedrībai ir diezgan vāja 

izpratne par projektu vadības jomu, dažkārt pietiek ar autovadītāja apliecību, lai strādātu 

par projektu vadītāju. Savukārt projektu vadība, īpaši lielajos valsts projektos, ir vāja, kas 

rada sekas attiecībā uz finansējuma apguvi un projektu rezultātu sasniegšanu. Pagājušajā 

gadā 6 valstīs tika veikts pētījums, cik lielu daļu no IKP veido projektu vadība. Vācijā tie 

esot ap 40%. Arī citās valstīs ir liels īpatsvars. Attiecīgi profesionāli projektu vadītāji ir ļoti 

nepieciešami. Starptautiskā projektu vadīšanas asociācija (IPMA) ir definējusi 131 

kompetences, kas ir jāpārzina projektu vadītājam (tehniskās, perspektīvas, uzvedības un 

sociālās kompetences). Piedāvā profesiju “Projekta vadītājs” iekļaut UD NKS 7. EKI 

līmenī. 

I. Kalve komentē, ka projektu vadību būtu vērtīgi mācīt visiem. Vai to nevarētu 

mācīt studiju programmu ietvaros kā atsevišķu kursu? Vai nepieciešama atsevišķa 

augstākās izglītības programma? Kāda ir asociācijas interese veidot maģistra līmeņa 

programma, ja asociācija piešķir savu sertifikātu? Cik šobrīd studē? 

I. Runģis: Maģistra līmeņi studiju programma nepieciešama, jo tajā mācīsies cilvēki 

ar pamatzināšanām citās jomās. Projektu vadītājs pielīdzināms uzņēmuma vadītājam, pat 

sarežģītākā līmenī, kuram ir jāpārzina visas uzņēmuma jomas.  

S. Bruņa skaidro, ka studiju kursa ietvaros nav iespējams iemācīt visas specifikās 

projektu vadības metodes. LU šobrīd ir 55 projektu vadības studenti, RISEBA studē līdzīgs 

skaits. Šo programmas ietvaros projektu vadītājs iegūst nevis vienas asociācijas sertifikātu, 

bet plašākas zināšanas. 
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A. Ziemele komentē, ka uzņēmumā vairāku gadu laikā ir vairākas reizes 

nomainījušās projektu vadības metodikas un programmas, nepieciešams patstāvīgi 

papildināt zināšanas. 

I. Lapiņa piemetina, ka bija tikšanās ar IZM Augstākās izglītības departamenta 

pārstāvi D. Jansoni par pāreju uz 8 EKI/LKI līmeņiem. Līdz šim, kad Latvijas izglītības 

sistēmā pastāvēja Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeņi, augstākajā izglītībā, veidojot 

profesionālas maģistra līmeņa programmas, varēja izmantot bakalaura līmeņa profesiju 

standartu, taču, pārejot uz 8 EKI/LKI līmeņiem, profesiju standartā ir jāparādās, kāda 

līmeņa studiju programma tā ir. 

D. Locāns: Darba tirgū pieprasa specializētus projektu vadītājus. Izejot no 

specializācijām, projektu vadību ir jāpiemācās klāt.  

I. Kalve argumentē, ka šī profesija ir starpnozaru, jo tad projektu vadību maģistra 

līmenī varētu mācīties jebkurš no jebkuras nozares profesijas.  

I. Lapiņa atbalsta priekšlikumu par starpnozaru profesiju, minot kvalitātes vadītāja 

standarta piemēru: par kvalitātes vadītāju nevar kļūt bez darba pieredzes. Priekšnosacījums 

studijām ir bakalaura līmeņa kvalifikācija jebkurā nozarē, kā arī darba pieredze. Analoģija 

starp kvalitātes vadītāju un projekta vadītāju ir līdzīga. Arī projektu vadītājam ir 

nepieciešama pamata profesija, bet iepriekšējai izglītībai ierobežojumu nav. Projektu 

vadību maģistra līmenī var mācīties dažādu nozaru pārstāvji, attiecīgi šai profesijai kā 

starpnozaru profesijai būtu plašāks pielietojums.  

 

Nolemj:   

4.1. Atbalstīt profesiju “Projektu vadītājs” kā starpnozaru profesiju, 

4.2. Neiebilst pret projektu vadības studiju programmu realizāciju maģistra līmenī, 

uzsverot, ka tā ir projektu vadītāju profesionālo organizāciju izvēle. 

 

 

5. jautājums 

Izglītojamo uzņemšanas plānošana UD nozarē – G. Loba. 

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

G. Loba informē par tikšanos ar IZM par izglītojamo uzņemšanu. Uzņēmējdarbības 

jomā kopā uzņem 600 – 700 audzēkņus gadā, kas ir mazs rādītājs. 3. LKI līmenī uzņem 

tikai aptuveni 100 grāmatvežus gadā. NEP var paust priekšlikumu uzņemt vairāk, taču 

ierobežojošie faktori ir pedagogu pieejamība un izglītības iestāžu kapacitāte. Attiecīgi 

šobrīd apmācāmo skaits ir mazs, kvalitāte ir nepārliecinoša, un nav īsti skaidrs, kā 

izveidojies tāds skaits, kāds profesionālās izglītības iestādēs tiek uzņemts. Turpmāk NEP 

vēlētos apspriest, kā nodrošināt augstāku profesionālās izglītības kvalitāti. Šobrīd valsts 

nefinansē pilnas profesionālās vidējās izglītības izmaksas.  

 

Nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 

6. Jautājums 

UD NEP pārstāvju deleģēšana augstākās izglītības studiju programmas licencēšanai 

un uz Akadēmiskās informācijas centra organizētām ekspertu apmācībām par 

kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām, metodiku un e-platformu (augstskolu/koledžu 

studiju virzienu un studiju programmu kvalitātes novērtēšanai) – A. Līce 

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

A. Līce aicina UD NEP deleģēt pārstāvi akreditācijas ekspertu Ventspils Augstskolas 

profesionālās bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības akadēmija”, studiju virziena 

“Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” studiju programmas 

licencēšanai, kā arī uz Akadēmiskās informācijas centra (AIC) organizētām ekspertu 
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apmācībām, kurās vēlams piedalīties tiem, kam turpmāk būtu interese iesaistīties augstākās 

izglītības licencēšanas un akreditācijas procedūrās, kam ir labas angļu valodas zināšanas un 

kam nav interešu konflikta attiecībā uz augstskolām. Pēc diskusijas NEP locekļi vienojas 

par deleģējamiem pārstāvjiem. 

 

Nolemj: 

5.1. Deleģēt Daini Locānu kā ekspertu Ventspils Augstskolas studiju programmas 

licencēšanai. Kā aizvietotāju – Aigu Balodi.  

5.2.  Deleģēt Aigu Balodi uz AIC rīkotajām apmācībām, kas notiks 2019.gada 29.maijā. 

 

6. jautājums 

Plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz Nozaru ekspertu 

padomju darbību – A. Līce 

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

A. Līce informē par plānotajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā 

attiecībā uz nozaru ekspertu padomēm, ko ir izstrādājusi IZM darba grupa. Tie paredz 

vairākus precizējumus nozaru ekspertu padomju funkcijās. Saskaņā ar piedāvāto redakciju, 

nozaru ekspertu padomes: 

- sniedz atzinumu par profesijas standartiem un profesionālās kvalifikācijas prasībām 

(nevis “izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem un izstrādā priekšlikumus par 

profesionālās kvalifikācijas prasībām, deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, 

profesionālās kvalifikācijas prasību, profesionālās izglītības programmu satura un 

profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu satura izstrādei”);  

- saskaņo (nevis “deleģē”) nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības iestāžu, 

eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditācijā un profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenos;  

- sniedz priekšlikumus par izglītojamo uzņemšanu (nevis “izglītojamo skaitu”) 

profesionālās izglītības iestādēs;  

- veicina (nevis “koordinē un veicina”) darba devēju sadarbību ar profesionālās 

izglītības iestādēm darba vidē balstītu mācību atbalstīšanā, mācību prakses un 

kvalifikācijas prakses organizēšanā.  

Tāpat arī precizēts, kas var būt nozaru ekspertu padomju sastāvā (nozaru darba 

devēju vai to apvienību, nozaru profesionālo organizāciju, nozaru arodbiedrību vai 

darbinieku, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji) un ka nozaru ekspertu padomju 

darbību un darbības koordināciju finansē no valsts budžeta. 

 

Nolemj:  
6.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 

7. jautājums 

UD NEP sastāva aktualizēšana ar NEP locekļu aizvietotājiem 

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

A. Līce informē, ka saskaņā ar UD NEP 12.marta sēdes lēmumu aicināja NEP 

locekļus, kam vēl nebija deleģēti aizvietotāji, tādu deleģēt. Šādas NEP dalīborganizācijas 

deleģēja patstāvīgo locekļu aizvietotājus: Cēsu uzņēmēju klubs (Arkādiju Šuškinu), 

Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja  vadītāju asociācija (Jolantu Brilti), Drošības 

nozares kompāniju asociācija (Ilzi Peipiņu) un Latvijas Kvalitātes biedrība (Irinu 

Degtjarjovu). NEP sastāvs tika attiecīgi papildināts. 

 

Nolemj: 

7.1. Saskaņot ar NEP locekļu aizvietotājiem papildināto NEP sastāvu. 
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8. jautājums 

Nākošā UD NEP sēde 

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

NEP locekļi vienojas, ka nākošā NEP sēde būs 2019.gada 9.julijā, vieta tiks 

precizēta. 

 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

  
Sanāksmes vadītājs G. Loba 

 

 

Protokoliste A. Līce 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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