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Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, 

administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un 

komerczinības)  

  

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)  

Nozaru ekspertu padomes (NEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr.3 
 

2017.gada 7.novembrī 

Sēde notiek: Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Baznīcas ielā 25, Rīgā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās 

 

 

Darba devēju puse 

Madara Vīlistere Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) 

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

priekšsēdētājs 

Dace Birzmale Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija 

Henriks Danusēvičs Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents 

Ieva Kalve Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācija, 

asociācijas prezidente 

Iveta Liniņa Latvijas Tirgotāju asociācija, 

Guntars Loba Latvijas Drošības biznesa asociācija, eksperts profesionālās 

izglītības jomā  

Ruta Šneidere  Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija 

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

Grāmatvedības sistēmu Tildes Jumis biznesa analītiķe 

 

Pieaicinātās personas 

Zaiga Finka SIA Konsultācijas 

Kristīne Vībane SIA AC konsultācijas 

Līvija Zeiberte Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma vec.referente 

Tatjana Daņilova VISC 852.proj. 

Benita Kuvecka SIA Buts 

Jolanta Vjakse ESF projekts „Profesionālo izglītības iestāžu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”  

(Nr. 8.5.1.0/16/I/001), projekta vadītāja 

Sanita Bērziņa DVB apakšprojekta vadītāja: 

Sandra Ģeida Uzņēmējdarbības NEP koordinatore 

Ruta Porniece Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 
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Sēdē nepiedalās: 

Valsts puse 

Ilze Baltābola 

Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļas 

vadītāja;  

Raimonds Brīdaks 
Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais referents 

Aiga Balode 
 

Direktores vietniece Nodarbinātības valsts aģentūra, direktores 

vietniece 

Ēriks Sīka Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības departamenta vecākais 

eksperts 

 

Darba ņēmēju puse 

Anita Elste Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība (LTDA), LTDA 

priekšsēdētājas vietniece, SIA „Madonas patērētāju biedrība” 

Tirdzniecības vadītāja; 

Aleksejs Rosiļkovs Apsardzes darbinieku arodbiedrība (LANDA) 

  

Darba devēju puse 

Ilonda Lakševica RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja  

Edijs Liepiņš Biedrība „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija”, SIA „SERTEKS” 

Dainis Locāns Latvijas biznesa konsultantu asociācija, 

SIA „BIZNESAM.LV” valdes loceklis 

Iveta Mietule Rēzeknes Uzņēmēju biedrība 

 

Vada: Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāja Ieva Kalve 

Protokolē: Uzņēmējdarbības NEP koordinatore Sandra Ģeida 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par EDSO sanāksmi Briselē - Ieva Kalve - 10 minūtes 

2. Informācija par simulācijas iekārtu iepirkuma projektu - Ieva Kalve - 5 minūtes 

3. Informācija par projektu ESF projektu „Profesionālo izglītības iestāžu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”nr 8.5.1. 0/16/I/001 atbilstoši 

SAM 8.5.1. Sandra Ģeida – par NEP atzinumiem par sadarbības partneru atbilstību 

darba vidē balstītu mācību īstenošanai uzņēmumos projektā SAM 8.5.1.  

4. Informācija par modulāro izglītības programmu izstrādes 

uzsākšanu UD nozares kvalifikācijām: Lietvedis; Sekretārs; Klientu apkalpošanas 

speciālists - projekta vadītāja Zaiga Finka - 10 minūtes 

5. Informācija par UD nozares funkcionālās izpētes projektu, darba grupas 

paveikto, turpmākajiem darbiem - projekta vadītāja Zaiga Finka - 10 minūtes 

6. Diskusija par nozarei svarīgajām profesijām, to nosaukumiem - nozares 

izpētes projekta vadītāja Zaiga Finka - 30 minūtes 

7. Dažādi jautājumi. 

 

Uzņēmējdarbības NEP sēdes darba kārtības precizēšana 

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

Ieva Kalve iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai. 
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1.jautājums 

Informācija par ESCO sanāksmi Briselē - Ieva Kalve 

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

Ieva Kalve informē klātesošos par dalību ESCO sanāksmē Briselē – par vienotu ES 

limeņa projektu kā profesijas sasaistīt ar darbiem. Prezentācija 

Nolemj: Pieņemt zināšanai 

  

2.jautājums 

Informācija par simulācijas iekārtu iepirkuma projektu - Ieva Kalve 

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

Ieva Kalve informē klātesošos par simulācijas iekārtu iegādes iepirkumu projektu. 

Profesionālās izglītības iestādēm, kas realizē attiecīgās programmas, tiks iegādātas 

programmas 1) „Tildes Jumis, 2) Tildes birojs, 3) DocLogix. Tiks organizēts vislatvijas 

iepirkums - pērk ne tikai 1 skola, bet sistēma, cenu iespējams daudzkārtīgi samazināt. 

Prezentācija. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai 

 

3.jautājums 

 

Informācija par projektu ESF projektu „Profesionālo izglītības iestāžu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”nr 8.5.1. 0/16/I/001 atbilstoši 

SAM 8.5.1.  

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

Sandra Ģeida prezentē ESF projektu „Profesionālo izglītības iestāžu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” atbilstoši SAM 8.5.1. un aicina 

darba devējus, un profesionālās mācību iestādes izmantot SAM 8.5.1. piedāvātās iespējas 

darba vidē balstītu mācību un prakšu īstenošanā. Uzņēmumi tiek aicināti slēgt jumta 

līgumus ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un izmantot iespējas, ko paredz projekts, 

lai nodrošinātu uzņēmumus ar kvalificētiem darbiniekiem, kuri bez teorētiskām zināšanām 

jau mācību procesā ir ieguvuši ievērojamu darba pieredzi nozares uzņēmumos, praktiski 

izprot, kas ir darba vide, darbinieka pienākumi un atbildība uzņēmumā, strādājot saskaņā 

ar profesionālajā skolā iegūto kvalifikāciju. 

Informē klātesošos par NEP atzinumiem par sadarbības partneru atbilstību darba 

vidē balstītu mācību īstenošanai uzņēmumos projektā SAM 8.5.1. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai. 

 

 

4.jautājums, 5.jautājums, 6.jautājums un 7.jautājums 

 

4. Informācija par modulāro izglītības programmu izstrādes uzsākšanu UD nozares 

kvalifikācijām: Lietvedis; Sekretārs; Klientu apkalpošanas speciālists.  

5. Informācija par UD nozares funkcionālās izpētes projektu, darba grupas paveikto, 

turpmākajiem darbiem.  

6. Diskusija par nozarei svarīgajām profesijām, to nosaukumiem  

7. Dažādi jautājumi. 

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

Par projektu informē. projekta vadītāja Zaiga Finka. Tika izstrādāts projekts. 

Visās kvalifikācijās jāīsteno modulārā apmācība. Izstrādāt 3 modulārās programmas 

uzņēmējdarbības nozarē: lietvedis, sekretārs, klientu apkalpošanas speciālists. Darba 
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grupā no izglītības iestādēm 5 pedagogi+3 eksperti: lai var izmantot dzīvē - kādas 

prasmes, kompetences nepieciešamas.  

Moduļu kartes ieskicēs. Tiek sniegta informācija par projekta norisi: vadība, 

bizness, administrēšana. Viens vārds- atslēgas vārds kā sauc - piedalās, organizē, 

nodrošina, kādā līmenī darbā piedalās. Lai var izmantot arī pēc gadiem. Kvalifikācijas 

līmeņu apraksti. Nozares profesiju izvietošana profesiju kartē, „vecā karte” pamatos 

„sagrauta” netiek. 

2.LKI       pārdevēja palīgs                                   apsardzes objekta uzraugs 

3.LKI       pārdevējs                 lietvedis                apsargs 

4.LKI       darbinieks               darbinieks             darbinieks/organizators 

H.Danusevičs: tomēr labāk precīzu nosaukumu. A.Ziemele: grāmatved.darbin. pašlaik ir 

bez kvalifikācijas. Darba likumā ir definīcija, kas ir darbinieks. Saukt unificētos 

nosaukumos - A.Ziemele- grāmatvedībā varētu būt – uzskaitvedis, rēķinvedis. 

5.LKI    speciālists      speciālists        speciālists       jurista palīgs 

6.LKI    vadītājs               vadītājs 

7.LKI    meistars augstākā         meistars ekonomikā           meistars finansēs 

                  līmeņa vadībā  

svītrot Finanšu darbinieks, banku speciālists, finanšu speciālists. 

H.Danusevičs: meistars ir reglamentēts vārds. 

 Profesiju kartē tagad ir arī augstākā izglītība, katram līmenim- kādai izglītībai 

jābūt, ka jāzina, ko vajag darba tirgū. Noteicošais nav programmas, bet par profesijām, 

kuras nepieciešamas darba tirgū - vai pieiet no izglītības puses, vai no reālās darba puses. 

Mācīšanās rezultāti ir svarīgāki, svarīgas ir prasmes. Grūti salikt skolas ar prasmēm. 

Prasmes- līmeņi. Prasmes un kompetences. VISC- kvalifikāc.līm. nevar noņemt. 

NEP: kāpēc Grāmatvedībā noņemti - rēķinvedis, uzskaitvedis. Problēmas ar 

nosaukumiem. 

Par 7.līmeni grāmatvedis-ekonomists, A.Ziemele: tās ir dažādas specialitātes. 

H.Danusevičs: nozarēm jāizlemj kādi nosaukumi nepieciešami. Uzņēmumi paši izvēlas. 

Darba devējs ņem to, ko var un ko viņam vajag. Uzņēmēji skatās, kādu pozīciju vajag.  

Komercdarbinieks - profes.klasif pārtaisīt par pārdošanas speciālists. 

„Komercdarbinieks” labāk skan?, ko darīt ar šo nosaukumu. Igaunijā uzrāda visas 

iespējamās nodefinētās prasmes, kompetences, zināšanas. H.Danusevičs: Uzņēmumos 

vajag pārdevējus. Tas ir cilvēks, kas stāv aiz letes un pārdod. 

 

Nolemj: Šodien lēmumi par šiem nav jāpieņem, pieņemt zināšanai, ka karte top. Gatava 

risinājuma nav. Nākamā sēde 9.janvārī, ja kas būs jādara steidzami, elektroniska info 

apmaiņa un elektroniskais saskaņojums. 

 

 

 

 

 

Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāja      I.Kalve 

 

Protokolēja         S.Ģeida 

 


