
 

Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, 

administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un 

komerczinības)  

  

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)  

Nozaru ekspertu padomes (UD NEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 1 
 

2019. gada 8.janvārī 

Sēde notiek: Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Raiņa bulvārī 4, 2.stāvā, Rīgā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās 

 

Valsts puse  

Māris Jurušs 
Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas vecākais eksperts 

Raimonds Brīdaks 
Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais referents 

Baiba Bašķere IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora 

vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā 

 

Darba ņēmēju puse 

Gaida Jonāse 

(Mairas Mucenieces 

vietā) 

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA)  

 

Darba devēju puse 

Jānis Gavars Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) 

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

priekšsēdētājs 

Vineta Pinte-Sereb-

rjakova (Daces 

Birzmales vietā) 

Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija 

Ieva Kalve 

 

Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja  vadītāju asociācija, 

asociācijas prezidente 

Inga Lapiņa Latvijas Kvalitātes biedrība  

Iveta Liniņa Latvijas Tirgotāju asociācija 

Guntars Loba 

 

Latvijas Drošības biznesa asociācija, eksperts profesionālās 

izglītības jomā  

Dainis Locāns 

 

Latvijas biznesa konsultantu asociācija, 

SIA „BIZNESAM.LV” valdes loceklis 

Iveta Mietule Rēzeknes Uzņēmēju biedrība 
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Gundega Dambe 

(Evas Selgas vietā) 

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 

 

Pieaicinātās personas 

 

Anita Līce LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

Ginta Tora Latvijas Universitāte  

Ieva Šuškeviča Valsts izglītības satura centrs 

Ingūna Lazdiņa-

Ķuze 

Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes locekle 

Ivars Svilāns  Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) 

Līga Peiseniece Banku Augstskola 

Ronalds Saksons Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības 

departamenta Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma 

nodaļas vadītājs 

Silvija Bruņa Projektu vadības profesionālās asociācija 

Velta Baseviča Izglītības un zinātnes ministrija, AIZID 

 

 

Sēdē nepiedalās: 

 

Darba ņēmēju puse 

Aleksejs Rosiļkovs Apsardzes darbinieku arodbiedrība (LANDA) 

  

Darba devēju puse 

Henriks Danusēvičs Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents 

Ilonda Lakševica RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja  

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

Ruta Šneidere Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija 

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

Grāmatvedības sistēmu Tildes Jumis biznesa analītiķe 

 

Valsts puse 

Aiga Balode Nodarbinātības valsts aģentūra, direktores vietniece  

 

 

Sēdi vada: Ieva Kalve, UD NEP priekšsēdētāja 

Protokolē: Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15:00 

 

 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – Ieva Kalve. 

2. Jaunu biedru uzņemšana UD NEP: 

3. NKS apspriešana VISC un tālākā virzība – Ieva Kalve. 

4. UD NEP priekšlikums nozares mācībām projekta “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” 4.mācību kārtā. 

5. Par ievadkursu (pamatzināšanām nozarē) īstenošanas iespējām Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumu (KPP) ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem – 

Raimonds Brīdaks, LM. 
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6. UD NEP sastāva aktualizēšana – Anita Līce, LDDK. 

7. Dažādi jautājumi. 

 

 

1.jautājums 

Uzņēmējdarbības NEP sēdes darba kārtība 

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

I.Kalve iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību un vaicā, vai kādam ir 

kādi iebildumi. Iebildumu nav.  

 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt darba kārtību.  

 

2. jautājums 

 Jaunu biedru uzņemšana UD NEP. 

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

Latvijas Nacionālās projektu vadības asociācijas (LNPVA) pārstāve Ingūna Lazdiņa-Ķuze 

un  Projektu vadības profesionālās asociācijas (PVPA) pārstāve Silvija Bruņa informē par 

abām asociācijām, to ieinteresētību piedalīties UD NEP darbā, kā arī līdzšinējām 

aktivitātēm. 

Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) pārstāvis Ivars Svilāns 

informē, ka sabiedrisko attīstību profesionāļi un pārstāvošās organizācijas vēlas veidot 

jaunu – Komunikācijas nozares ekspertu padomi. Attiecīgi LASAP atsauc savu iesniegumu 

par dalību UD NEP un rosina no UD NEP nozares kvalifikāciju struktūras (NKS) izņemt 

ar komunikācijas nozari saistītās profesijas.  

 

Nolemj:  

2.1. Uzņemt LNPVA pārstāvi Ingūnu Lazdiņu-Ķuzi un  PVPA pārstāvi Silviju Bruņu UD 

NEP (vienbalsīgi).  

2.2. Pieņemt zināšanai LASAP sniegto informāciju.  

 

 

3. jautājums 

NKS apspriešana VISC un tālākā virzība – Ieva Kalve  

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

Ieva Kalve informē, ka iepriekšējā UD NEP sēdē apstiprinātā NKS tika iesniegta VISC. 

VISC organizēja darba grupas sanāksmi, kurā to apsprieda. Saskaņā ar apspriedes 

rezultātiem, viņa aicina neskatīt starpnozaru profesijas UD NEP, jo tās nav tieši saistītas ar 

UD NEP nolikumā noteiktajām atbildības jomām. Tāpat arī viņa rosina diskusiju, vai NKS 

vajag pievienot papildu profesiju “Uzņēmējdarbības vadītājs” bakalaura līmenī - 

6.kvalifikācijas līmenī.  

I.Lapiņa pauž viedokli, ka uzņēmējs nav profesija, bet nodarbošanās. Piekrīt, ka Latvijā ir 

liels īpatsvars mikro, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU). Saskaņā ar RTU aptauju, 

starptautiskā pieredze liecina, ka izglītība uzņēmējdarbības vadībā ir akadēmiskais 

bakalaurs/ maģistrs (Bachelor of Business Administration/Master of Business 

Administration) bez kvalifikācijas, un Latvija ir vienīgā, kurā ir ieviesta kvalifikācija. 

Piedāvā kompromisu – papildināt NKS ar “Mazo uzņēmumu vadītājs” kvalifikāciju.  

I.Liniņa argumentē, ka Latvijā ir daudz mazo un mikro uzņēmumu - 78% mikro 

uzņēmumu, un nevajadzētu prasīt, ka viņi iegūst profesionālo izglītību maģistra līmenī.  

I.Kalve rosina iekļaut NKS profesionālo kvalifikāciju – “Maza uzņēmuma vadītājs” un 

aicina NEP locekļus izteikt viedokli.  
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I.Lapiņa aicina NEP locekļus izvērtēt savu atbildību, jo NEP uzdevums ir veidot Latvijas 

izglītības sistēmu atbilstoši starptautiskajai praksei, un Latvijā nevajadzētu pazemināt 

uzņēmējdarbības izglītības prasības, kuras definējušas starptautiskas organizācijas. Ir arī 

jābūt gataviem starptautiskajai akreditācijai.  

I.Liniņa iebilst pret vārda “maza” lietojumu kvalifikācijas nosaukumā.  

NEP locekļi diskutē un jautā par iespējamām sekām augstskolām, kā arī pauž viedokli par 

nepieciešamību atteikties no dalījuma profesionālajā un akadēmiskajā augstākajā izglītībā. 

I.Lapiņa skaidro, kādi ir iespējamie risinājumi augstskolām, kas līdz šim ir īstenojušas 

profesionālās izglītības programmas bakalaura līmenī ar piešķiramo kvalifikāciju 

“Uzņēmuma vadītājs”: vai nu īstenot profesionālu bakalaura līmeņa programmu ar 

kvalifikāciju “Maza uzņēmuma vadītājs”, vai arī īstenot bakalaura līmeņa akadēmisku 

studiju programmu uzņēmējdarbības vadībā bez piešķiramās profesionālās kvalifikācijas.  

Atgādina par NEP pienākumu sakārtot sistēmu, abstrahējoties no konkrētu augstskolu 

interesēm. Uzņēmējs ir nodarbošanās, nevis profesija.  Nebūtu korekti skatīties no 

augstākās izglītības biznesa pozīcijām. Atkārtoti aicina atbalstīt kompromisu – “Maza 

uzņēmuma vadītāja” kvalifikācijas iekļaušanu NKS. Šobrīd bakalaura programmu apguvis 

students iziet tikai 6 mēnešu praksi, un tad augstskola piešķir kvalifikāciju “Uzņēmuma 

vadītājs”, kas ir neatbilstoši.  

I.Liniņa informē, ka LTA pārstāv tikai MVU, un ka tiem ir vajadzīgi tikai uzņēmuma 

vadītāji, nevis “mazo” uzņēmumu vadītāji. 

I.Kalve aicina balstot – par vēl vienas profesijas “Maza uzņēmuma vadītājs” 

iekļaušanu UD NEP NKS (6.EKI/LKI kvalifikācijas līmenī), kamēr augstākajā 

izglītībā pastāv dalījums profesionālajā un akadēmiskajā augstākajā izglītībā.  

 

NEP locekļu balsojums: 

- Pret: 0  

- Atturas: 4 

- Par: 10 

 

Nolemj:  

3.1. Kamēr augstākajā izglītībā pastāv dalījums profesionālajā un akadēmiskajā augstākajā 

izglītībā, papildināt UD NEP NKS ar profesiju “Maza uzņēmuma vadītājs” (6.EKI/LKI 

kvalifikācijas līmenī). 

3.2. Ņemot vērā LASAP sniegto informāciju sēdes 2.jautājuma izskatīšanas laikā, izņemt 

no UD NEP NKS divas sabiedrisko attiecību profesijas/specializācijas: specializāciju 

“Sabiedrisko attiecību vadītājs” (6.EKI/LKI līmenī) un profesiju “Sabiedrisko attiecību 

speciālists” (5.EKI/LKI līmenī).   

 

 

4. jautājums 

 UD NEP priekšlikums nozares mācībām projekta “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” 4.mācību kārtā 

 

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

Baiba Bašķere informē par VIAA izstrādāto priekšlikumu uzņēmējdarbības nozares 

mācībām projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.mācību 

kārtā, kurā ņemti vērā gan izglītības iestāžu un pašvaldību, gan līdzšinējie UD NEP 

sniegtie priekšlikumi. Pieaugušo izglītības pārvaldības padomei (PIPP), kas apstiprinās 

mācību sarakstu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

4.mācību kārtai, plānota 2019.gda janvāra pēdējā nedēļā, un līdz tam brīdim aicina NEP 

sniegt viedokli par mācību priekšlikumu. Aicina vērtēt ne tikai mācību jomas, bet arī 
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nepieciešamo ilgumu, jo, iespējams, kādas zināšanas var apgūt arī īsākā laika periodā un 

lētāk, nekā piedāvāts priekšlikumā.  

NEP locekli diskutē un uzdod precizējošus jautājumus par mācību saraksta priekšlikumu.  

 

Nolemj: 

4.1. UD NEP locekļiem līdz 2019.gada 21.janvārim atsūtīt priekšlikumus veicamajām 

izmaiņām mācību sarakstā. Izvērtēt LDDK veikto apkopojumu līdz 24.janvārim. LDDK 

līdz 25.janvārim iesniegt UD NEP apkopoto priekšlikumu IZM.  

 

 

5. jautājums 

Par ievadkursu (pamatzināšanām nozarē) īstenošanas iespējām Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumu (KPP) ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem – 

Raimonds Brīdaks, LM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R.Brīdaks informē par trīs galvenajiem NVA mācību veidiem bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem: 1) profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide; 2) neformālā izglītība 

(valodas, datorapmācība u.c.); 3) auto vadītāja apliecības iegūšana. Papildu tam, NVA 

piedāvā izglītības iespējas pēc pieprasījuma, kā arī specifiskas mācības, kas palīdz darba 

meklētājiem būt informētiem par noteiktām jomām, piemēram, finanšu pratība. Pagājušajā 

gadā pēc darba devēju ieteikuma NVA apstiprināja kursu “Pamatzināšanas metālapstrādes 

nozarē”, kas palīdz NVA klientiem izprast metālapstrādes nozari un attiecīgi pieņemt 

lēmumu par karjeras maiņu. Gan darba devēji, gan darba devēju organizācijas vai NEP var 

ierosināt līdzīgu īsu kursu ieviešanu un īstenošanu NVA, ko piedāvāt darba meklētājiem. 

Arī UD NEP var lemt par, piemēram, kursa ieviešanu “Pamatzināšanas uzņēmējdarbībā”, 

kas sniegtu informāciju par darba tirgu, darba iespējām, pamatzināšanām uzņēmējdarbības 

nozarē.  

I.Kalve pauž viedokli, ka UD NEP jomās nav iespējams tikai viens kurss. Ierosina apkopot 

informāciju par atbirumu NVA īstenotajās mācību programmās UD NEP jomās, kas  būtu 

noderīgs lēmuma pieņemšanā, un aicina atlikt lēmuma pieņemšanu līdz šīs informācijas 

saņemšanai, un, iespējams, iekļaut nākamās UD NEP sanāksmes darba kārtībā.  

 

Nolemj:  
5.1. LM atsūtīt informāciju par atbirumu NVA īstenotajās mācību programmās UD NEP 

jomās. Ja iespējams, arī par darbā iekārtošanos.  

5.2. Lēmuma pieņemšanu par šo jautājumu atlikt pēc minētās informācijas saņemšanas.    

 

6. jautājums 

UD NEP sastāva aktualizēšana – Anita Līce 

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

Anita Līce informē par UD NEP locekļu dalību 2018.gadā. Saskaņā ar UD NEP nolikuma 

10.1. apakšpunktu, NEP ir tiesības izslēgt NEP locekli no NEP sastāva, ja NEP loceklis 

nav apmeklējis vairāk kā pusi NEP sēžu gada laikā un aicināt  institūciju deleģēt citu 

pārstāvi NEP sastāvā.  

 

Nolemj: 

6.1. Saskaņā ar Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas deleģējuma vēstuli Daces 

Birzmales vietā NEP sastāvā iekļaut Vinetu Pinti-Serebrjakovu. 

6.2. No UD NEP sastāva izslēgt Ediju Liepiņu, ņemot vērā viņa izteikto vēlmi neturpināt 

darbu NEPā. 
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6.3. Ņemot vērā Rimi pārstāves Ilondas Lakševicas lūgumu, nosūtīt viņai UD NEP 

nolikumu un lemt par viņas turpmāku dalību UD NEP pēc saņemtās informācijas par Rimi 

ieinteresētību turpināt dalību UD NEP.  

6.4. Iekļaut nākošās UD NEP sēdes darba kārtībā jautājumu par to, vai nepieciešami 

grozījumi UD NEP nolikumā, nosakot ierobežojumu katrai organizācijai nominēt tikai 

vienu pārstāvi dalībai UD NEP. 

 

 

7. jautājums 

Dažādi jautājumi 

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

Citi jautājumi netiek ierosināti. 

 

 

Sēde tiek slēgta: 17:00  

 

Visi lēmumi, kur nav norādīts citādi, pieņemti vienbalsīgi. 

 

 

  
Sanāksmes vadītāja  I.Kalve 

 

 

Protokoliste A.Līce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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