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Būvniecības nozares ekspertu padomes sēde 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1 
 

2019. gada 8.maijā 

Sēde notiek: Raiņa bulvārī 4, 119.telpā, Rīgā 

 

Sēdē piedalās NEP locekļi: 

Valsts puses pārstāvji: 

- Dzintra Gorbunova, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departaments 

- Eva Lossane, Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departaments 

- Inese Rostoka, Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departaments 

- Raimonds Brīdaks, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departaments 

Darba devēju puses pārstāvji: 

- Ēvalds Jasāns, SIA "Bazis Solutions" 

- Helēna Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienība 

- Ineta Geipele, Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde 

- Iveta Stāmure, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 

- Kaspars Bondars, Latvijas Ģeotehniķu savienība 

- Natālija Ņitavska, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība 

- Normunds Grīnbergs, Latvijas Būvnieku asociācija 

- Oskars Caune, SIA Eko Enerģija Rīga 

- Zigurds Purmalis, Biedrība ''Latvijas ceļu būvētājs'' 

Arodbiedrību puses pārstāvji: 

- Ieva Gretere, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība 

Pieaicinātās personas:  

- Anita Līce, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Izglītības un 

nodarbinātības jomas vadītāja 

- Dace Jansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un 

inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā 

- Helga Kaukule, Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta 

"Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai" (Nr. 8.5.2.0/16/I/001) Vecākā eksperte satura izstrādes 

jautājumos 

- Ieva Šuškevica, Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļa 

- Inese Paudere, Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļa 

- Ronalds Saksons, Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļa 
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Sēdi vada: Normunds Grīnbergs, Būvniecības NEP priekšsēdētājs 

Protokolē: Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 14:00 

 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – N. Grīnbergs. 

2. NEP loma augstākajā izglītībā – D. Jansone.  

3. Informācija par NEP locekļu dalību 2018.gada NEP sēdēs un NEP sastāva 

aktualizācija – N. Grīnbergs, A. Līce.  

4. Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra un nepieciešamība tajā atjaunot 

profesiju “Būvniecības tāmju inženieris” (diskusija) – N. Grīnbergs.  

5. Izglītojamo uzņemšanas plānošana Būvniecības nozarē – I. Gretere. 

6. Būvniecības NEP pārstāvja deleģēšana uz Akadēmiskās informācijas centra (AIC) 

organizētām ekspertu apmācībām par kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām, metodiku un e-

platformu (augstskolu/koledžu studiju virzienu un studiju programmu kvalitātes 

novērtēšanai) (29.maijā). 

7. ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.) vidusposma izvērtēšanas rezultāti 

Būvniecības nozarē – J.Apsīte, NEP koordinatore DVB mācību jautājumos.  

8. Plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz Nozaru ekspertu 

padomju darbību – A. Līce. 

9. Dažādi jautājumi, nākošā NEP sēde – N.Grīnbergs. 

 

 

1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – N.Grīnbergs 

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

N.Grīnbergs iepazīstina NEP locekļus ar darba kārtību, papildinot, ka sēdes 

noslēgumā A.Caune informēs par situāciju saistībā ar nozares studiju programmas 

īstenošanu Vidzemes augstskolā. NEP locekļiem iebildumu nav. 

 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt darba kārtību.  

 

2. jautājums 

NEP loma augstākajā izglītībā – D. Jansone  

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

D.Jansone informē par NEP lomu augstākajā izglītībā: tad, kad NEP tika izveidots, 

Eiropas Sociālo fondu (ESF) projektu kontekstā NEP fokusējās uz vidējo profesionālo 

izglītību, taču IZM vīzija ir, ka tā nevajadzētu būt. Veidam, kā nozare sniedz atgriezenisko 

saiti izglītībai, nevajadzētu būt atkarīgam no izglītības līmeņa. Vēlētos redzēt NEP lomu 

attiecībā uz augstāko izglītību tāpat, kā tas tika veidots attiecībā uz profesionālo vidējo 

izglītību. Līdz šim, saistībā ar ESF ieviešanu, augstākajā izglītībā bija nepieciešams 

saskaņot augstākās izglītības iestāžu (AII) stratēģijas. IZM aicināja sniegt viedokli arī 

NEPus. IZM vērtējumā NEP sniegtais viedoklis bija saturiski nozīmīgs un IZM arī 

turpmāk plāno, ka AII stratēģijas būs jāsaskaņo ar NEP. IZM konsultējās ar NEP arī citā 

ESF projektā (8.2.1. SAM) – par studiju programmu konsolidāciju un jaunu programmu 

izstrādi, redz sadarbību arī turpmāk. Nozīmīga NEP loma ir pie jaunu studiju virzienu 
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licencēšanas un akreditācijas: svarīgi, ka NEP deleģē ekspertus, kas palīdz celt izglītības 

kvalitātes latiņu. Jāņem vērā, ka, lai arī cilvēkresursu problēma Latvijā pastāv, jaunu 

studiju programmu skaita palielināšana nenodrošinās lielāku cilvēkresursu skaitu. Jāskatās, 

cik tās ir kvalitatīvas, elastīgi īstenojamas, vai pēc būtības sniedz tās zināšanas, kas 

speciālistam ir nepieciešams. Agrāk profesionālās kvalifikācijas struktūra paredzēja, ka 4. 

profesionālās kvalifikācijas līmenī (PKL) studiju programmas var īstenot gan bakalaura, 

gan maģistra līmenī, kas bija absurda situācija. Šobrīd notiek pāreja uz 8 kvalifikāciju 

līmeņiem (EKI/LKI, ka nozarei ir jānosaka, kādi speciālisti ir jāsagatavo, bet izglītības 

iestādes ir pakalpojuma sniedzēji. 

NEP locekļi jautā: Vai visām AII būtu jāsaskaņo stratēģijas ar NEP? Lai studiju 

programmas vispār īstenotu, ir jāsaņem licence. Kādēļ IZM izsniedz licences? 

Inženierzinātnes nav sadrumstalotas.  

D.Jansone: Jā, visām AII. Ar stratēģijas saskaņošanu problēmas bija ar tām AII, 

kuras plānos rakstīja, ka viss saskaņots, bet NEP par to nebija informēta. IZM neizsniedz 

licences. Tā ir Akadēmiskās informācijas centra (AIC) atbildība, kopš 2019.gada 

licencēšanā piedalās arī NEP/darba devēju pārstāvis. Ja AII vēršas pie NEP ar lūgumiem 

atbalstīt jaunu studiju programmu veidošanu, būtu vēlama plašāka analīze. Būtu jāskatās 

uz nozares attīstību kopumā. Šobrīd ir ļoti daudz šauru specializāciju. Tāpat arī AII 

nepieciešams veidot tālākizglītības piedāvājumu, un šajā jautājumā piedāvājums ir ļoti 

kūtrs, ko vajadzētu aktivizēt. AII parasti saka, ka atsevišķus kursus var jebkurš apgūt. Bet 

parasti nepieciešams, lai piedāvājums būtu pielāgots. AII bieži vien piešķir vienu un to 

pašu kvalifikāciju dažādu studiju programmu rezultātā. Tas ir jautājums arī par godīgas 

informācijas sniegšanu potenciālajiem studentiem.  

NEP locekļi jautā: Nekustamo īpašumu pārvaldības joma pievienota pie 

Uzņēmējdarbības jomas studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība”. Augstskolu vadība un akreditācijas ekspertu komisija attiecīgi var prasīt, lai 

šajās studiju programmās tiktu mācība vadība un ekonomika, kaut arī studiju programma ir 

vairāk saistīta ar būvniecības jomu. Rosina mainīt studiju virziena nosaukumu, svītrojot 

vārdus “un nekustamo īpašumu pārvaldība”. 

D.Jansone komentē, ka tas, kādi ir izglītības jomu nosaukumi, ir saistīts ar 

starptautisko klasifikāciju. Ekspertiem jāvērtē, kas ir noteikts profesiju standartā (PS). 

Tādai formālai pieejai nevajadzētu būt, tādā gadījumā aicina ziņot IZM. PS izstrādē 

izglītības iestādei nevajadzētu dominēt, jo pieprasījumu rada nozare. Uzsver, ka 

normatīvajā regulējumā prasības ir noteiktas studiju programmai, nevis studiju virzienam, 

tādēļ tā ir augstskolas interpretācija, ja pieprasa neadekvātu studiju programmas saturu. 

Augstskola pati pie licencēšanas un akreditācijas definē, kādā ietvarā šīs SP īstenošana var 

notikt. Ir augstskolas, kurās sabiedriskās attiecības ir atšķirīgos virzienos. Tas nenozīmē, 

ka virziena nosaukums nosaka, pie kā būtu SP piederīga.  

NEP argumentē, ka nosaukums “nekustamo īpašumu pārvaldība” paliek un šīs 

specifikas profesijas ir iekļautas Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūras profesiju 

kartē. Aicina sakārtot virzienu nosaukumus, lai nemaldinātu augstskolas un sabiedrību. 

Aicina nekustamo īpašumu pārvaldību iekļaut pie būvniecības.  

 

Nolemj:  

2.1. NEP rosina un atbalsta pašreizējā augstākās izglītības studiju virziena “Vadība, 

administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” nosaukuma maiņu uz “Vadība un 

administrēšana”, kā arī studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” nosaukuma maiņu uz 

“Arhitektūra, būvniecība un nekustamo īpašumu pārvaldība”.  

2.2. NEP koordinatoram informēt IZM par NEP lēmumu.  

 

3. jautājums 
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Informācija par NEP locekļu dalību 2018.gada NEP sēdēs un NEP sastāva 

aktualizācija – N. Grīnbergs 

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

 N.Grīnbergs informē, ka LDDK ir apkopojusi informāciju par NEP locekļu dalību 

2018.gadā rīkotās NEP sēdēs. Saskaņā ar NEP nolikuma 10.5. 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. NEP sastāvu 

nepieciešams pārskatīt, lai nodrošinātu NEP sēžu kvorumu un NEP lemttiesības. Tāpat arī 

iespējamas izmaiņas deleģējošās organizācijās vai kontaktinformācijā. NEP jau 2018.gadā 

ir apspriedis iespējamas izmaiņas NEP sastāvā, bet lēmums par sastāva izmaiņām nav 

pieņemts.  

 A.Līce sniedz informāciju par NEP locekļu dalību NEP sēdēs 2018.gadā 

(30.janvārī, 6.jūnijā, 29.augustā un 17.oktobrī), kā arī par priekšlikumu aktualizētam NEP 

sastāvam (pievienots pielikumā pie protokola).  

 N.Grīnbergs aicina NEP sastāvā apstiprināt jaunu NEP locekli – Kasparu Bondaru, 

biedrības “Latvijas Ģeotehniķu savienība” valdes locekli. 

 K.Bondars iepazīstina NEP locekļus ar līdzšinējo pieredzi un motivāciju darboties 

NEP: kādu laiku atpakaļ bija asociētais profesors Rīgas Tehniskajā universitātē un 

augstākā izglītība būvniecības nozarē joprojām ir ļoti saistoša. Šobrīd profesionālā darbība 

saistīta ar cilvēkiem, kam ir iegūta augstākā izglītība būvniecības nozarē, tādējādi ļoti labi 

izprot gan darba tirgus pieprasījumu, gan to, ko augstskolas var piedāvāt. Vēlas veltīt 

enerģiju, lai sakārtotu profesijas standartus augstākās izglītības līmenī un uzlabotu 

augstākās izglītības kvalitāti.  

 N.Grīnbergs papildina, ka šī kompetence NEP būs ļoti noderīga, jo NEP plāno 

risināt arī profesionālās augstākās izglītības jautājumus. Aicina visiem iesaistīties.  

Aicina apstiprināt aktualizēto NEP sastāvu. Iebildumu nav. 

 

Nolemj: 

3.1. Apstiprināt NEP aktuālo sastāvu (pielikums Nr. 1 pie protokola). 

3.2. Noskaidrot  Latvijas Nacionālās kultūras centra pārstāves Ilzes Kupčas ieinteresētību 

turpmāk piedalīties NEP darbā, ņemot vērā, ka viņa nav piedalījusies nevienā no NEP 

sēdēm 2018.gadā.  

 

4. jautājums 

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra un nepieciešamība tajā atjaunot 

profesiju “Būvniecības tāmju inženieris” (diskusija) – N. Grīnbergs 

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

N.Grīnbergs informē, ka būvniecībā ir saasinājies jautājums par nozares kvalifikāciju 

struktūru (NKS) Latvijas kvalifikācijas struktūras (LKI) 7.līmenī: šobrīd tur ir 4 profesijas. 

Īstenībā tur ir plašs specializāciju spektrs, kuras nav NKS izdalītas. Tās NEP būtu jāapzina 

un attiecīgi jāpapildina NKS. Būtu vēlams pat papildināt ar nākotnes izglītības vajadzībām, 

piemēram, kā “Būves informācijas modelēšanas speciālists” 5.līmenī, kuram vēl nav ne 

profesijas standarta (PS), ne izglītības programmas (IP), bet NEP vēlētos dot pasūtījumu 

izglītības iestādēm. Tāmēšana ir svarīga būvniecības izglītībā visos līmeņos, profesijās. 

Būvinženieris sagatavo tāmes ekonomisko sadaļu. Savulaik NEP lēmums bija, ka 7. LKI 

līmenī vajadzīgs arī Būvniecības tāmju inženieris. Palika jautājums, vai tā ir profesija vai 

specializācija, kas ir metodisks jautājums.  

Ē.Jasāns skaidro, ka uzdeva šo jautājumu ministrijām un tās atbildēja, ka tā ir 

profesija. Ir 19 iemaņas, kas ir raksturīgas tikai būvniecības tāmju inženierim, un nav 

raksturīgas ne arhitektam, ne būvniecības inženierim. Var teikt, ka tas ir grāmatvedis 

būvniecības jomā. Mūsdienās varbūt 1% no būvdarbiem notiek laicīgi. Tā ir viena no 

iemaņām tāmju inženierim  - pareizi novērtēt būvniecības apjomu. 
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R.Saksons: Paldies Būvniecības NEP par līdzšinējo aktīvo darbu, aktualizējot NKS. 

Aicina visus papildinājumus iesniegt vienā reizē, ja iespējams. Būvniecības tāmju 

inženieris – šāda nosaukuma profesija savulaik bija iekļauta Ministru kabineta (MK) 

noteikumos, taču šobrīd aktuālajos MK noteikumos Nr. 626 “Noteikumi par obligāti 

piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā 

iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.626) nav, jo iniciatīvas no nozares par tāda iekļaušanu 

nebija. Taču ja tagad NEP rosinās, tad ir iespējams šos MK noteikumus papildināt.  

N.Grīnbergs jautā, vai MK noteikumos iespējams iekļaut līdzšinējo PS, vai arī PS 

nepieciešams aktualizēt jaunajā PS veidlapā.  

R.Saksons apstiprina, ka atbilstoši jaunajiem noteikumiem – jaunajā veidlapā. 

NEP locekļi diskutē par Būvniecības tāmju inženiera izņemšanu no obligāti 

piemērojamo PS saraksta.  

R.Saksons skaidro, ka, izstrādājot MK noteikumus Nr.626, par pamatu tika ņemti 

nozaru pētījumi. Būvniecības nozares pētījumā tādas profesijas nebija.  

NEP locekļi vērš uzmanību uz VISC mājas lapā publicētajā Būvniecības NKS 

iekļauto profesiju kartē iekļauto piezīmi (dokumenta beigās) “Nozares funkcionālajā 

analīzē secināts, ka tāmēšanas prasmes ir caurviju prasmes un tās ir nepieciešamas visām 

kartē esošajām pamatprofesijām, sākot no 4. LKI līmeņa. Līdz ar to profesija "Būvniecības 

tāmju inženieris", pēc pētnieku domām, nākotnē ir izzūdoša, ja tāmēšanas prasmes ietver 

un pilnveido esošo būvtehniķu, būvdarbu vadītāju un inženieru izglītības programmu 

saturā.” Taču pretēji minētajam, citās profesijās šādas prasmes nav iekļautas.  

N.Grīnbergs secina, ka visi augstākās izglītības PS steidzamības kārtā jāaktualizē, 

īpaši “Būvinženieris” un “Būvniecības tāmju inženieris" profesiju standarti.  

H.Endriksone piekrīt, ka Būvniecības tāmju inženiera profesija ir ļoti aktuāla. Arī 

būvinženieru savienība ir vienojusies, ka to ir nepieciešams atgriezt nozares NKS. 

I.Gretere jautā, vai tā ir jāiekļauj NKS kā profesija vai kā specializācija.  

N.Grīnbergs: LKI 7.līmenī ir 1 ieraksts – būvinženieris, kas tiek īstenots studiju 

programmā ”Būvniecība”. Šobrīd LLU 7. līmenī tiek piešķirta kvalifikācija - 

Profesionālais maģistra grāds būvniecībā, bet RTU - Profesionālais maģistra grāds 

būvniecībā, Inženiera kvalifikācija būvniecībā, Profesionālais maģistra grāds 

būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā, Profesionālais maģistra grāds 

būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista 

kvalifikācija, Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 

vadīšanā un būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija, Profesionālais maģistra grāds 

siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās, Profesionālais maģistra grāds transportbūvēs, 

Profesionālais maģistra grāds transportbūvēs un inženiera kvalifikācija transportbūvēs, 

Profesionālais maģistra grāds ģeomātikā,  Profesionālais maģistra grāds ģeomātikā un 

inženiera kvalifikācija ģēodēzijā un kartogrāfijā. Un ir noteikti vēl saistītajās profesijās. 

Vai augstskolas var turpināt uzņemt studentus arī nākošgad?  

IZM skaidro, ka ja jauna studiju programma tiek piedāvāta akreditēta virziena 

ietvaros, var uzņemt līdz nākamajai akreditācijai. Uz nākošo akreditāciju vēlams aktualizēt 

NKS atbilstoši, kā nepieciešams realizēt studiju programmas. Primārais akreditācijā ir 

profesionālo studiju programmu atbilstība MK noteikumos Nr.626 minētajiem PS, taču, tā 

kā PS izstrāde un aktualizācija ir mainīgs un ilgstošs process, IZM un akreditācijas eksperti 

apzinās, ka no apstiprināšanas PINTSA līdz PS iekļaušanai MN noteikumos Nr.626 ir 

nepieciešams laiks.  

O.Caune pauž viedokli, ka Būvniecības tāmju inženieris ir profesija, nevis 

specializācija. Tāmes arhitektūrā ir iespējamas. Bet tāmju inženieris būtībā ir ar būvdarbu 

tehnoloģiju zināšanām apveltīts cilvēks, patstāvīgs būvniecības tirgus pētnieks. Viņam ir 

jābūt spējīgam, lasot projektu, atrast tā trūkumus, kā arī atbildēt par racionālu līdzekļu 

izmantošanu.  
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N.Grībergs piedāvā, aktualizējot PS, sapulcēt nozares ekspertus. Informē, ka 

Ekonomikas ministrija (EM) šobrīd aktualizē Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 

501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", kas nosaka, kā veidojas būvobjekta ekonomiskā 

sadaļa. 

Ē.Jasāns argumentē, ka Būvinženieris neizstrādā būvprojekta ekonomisko daļu. 

Būvinženieris, izmantojot Būvniecības tāmju inženiera sagatavotās tāmes, veic turpmāko 

darbību būvlaukumā. 

IZM un VISC pārstāvji skaidro, ka bieži vien skaidrība, vai tā ir profesija, vai 

specializācija, rodas tikai, izstrādājot standartu un skatoties, cik liela ir kopīgā daļa.  

N.Grīnbergs: Rosina Būvinženieru savienībai būt par procesa virzītāju aktuālo 

profesiju standartu aktualizācijā, nozīmējot par šo procesu konkrētu personu. 

H.Endriksone piekrīt, ka Būvinženieru savienība to var apņemties veikt. 

 

Nolemj:   

4.1. Aktualizēt būvniecības nozares kvalifikāciju struktūru, to papildinot ar profesiju 

“Būvniecības tāmju inženieris” 7. LKI/EKI līmenī. Būvinženieru savienībai izstrādāt 

priekšlikumu Nozares ekspertu padomes iesniegumam Valsts izglītības satura centrā, 

piesaistot nozares speciālistus.  

4.2. Aktualizēt Būvinženiera un Būvniecības tāmju inženiera profesiju standartus.   

 

 

5. jautājums 

Izglītojamo uzņemšanas plānošana Būvniecības nozarē – I. Gretere 

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

 I.Gretere informē, ka IZM aicina NEP sniegt priekšlikumus audzēkņu uzņemšanai 

valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 2020.-2021.mācību gadā.  

O.Caune jautā, vai ir informācija no vadošiem būvniecības uzņēmumiem? Aicina 

jautājumu izskatīt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Būvniecības komisijā, 

kurā iesaistīti lielie uzņēmumi. 

N.Grīnbergs skaidro, ka lielie uzņēmumi nenodarbina daudz darbaspēka. Šajā situācijā 

izglītības nozare prasa būvniecības nozares pasūtījumu profesionālās izglītības iestādēm, 

bet būvniecības nozare to reāli nezina. Piemēram, krīzes laikā, kad būvniecības apjoms 

ievērojami samazinājās, nevarēja prognozēt iepriekš, cik strādniekus nevajadzēs, bet tagad, 

kad ir pieaugums, prognozēt, cik un kādus vajadzēs. Aicina atbalstīt uzņemt profesionālās 

izglītības iestādēs esošajās programmās tik daudz jauniešu, cik piesakās. Jautā par NKS 

iekļautajām jaunajām profesijām Jautājums par jaunajām programmām: visas profesijas ir 

aktuālas.  

H.Endriksone piemetina, ka Būvinženieru savienība prasīja EM plānotos nozares apjomus, 

bet nevarēja iedot.  

K.Bondars: Var zināt ekonomikas apjomu, bet ne sadalījumu profesijās, kā arī 

pārkvalifikācijas tendences. 

O.Caune: Lielajiem uzņēmumiem kvalificēts darbaspēks šobrīd nav nepieciešams.  

N.Grīnbergs: Tādēļ nepieciešams fiksēt darbaspēku, prasīt kvalifikācijas apliecinājumu. 

Tikai tad varēs zināt, cik reāli ir kvalificētu darbinieku un cik vēl vajag. EM šobrīd izstrādā 

pētījumu. Rosina kādā no nākamajām NEP sēdēm noprezentēt jaunas sistēmas 

priekšlikumu.  

N.Grīnbergs rosina no NEP puses dot iespēju profesionālās izglītības iestādēm realizēt un 

piedāvāt jauniešiem visas NKS iekļautās jaunās profesijas (Būvkonstrukciju montētājs, 

Betonētājs, Betonēšanas tehniķis, Ceļu būves strādnieks, Transportbūvju būvtehniķis, 

Kokkopis (arborists), Koku kopšanas tehniķis, Ainavu strādnieks, Namu apsaimniekošanas 

meistars, Uzkopšanas darbu meistars, Namu pārzinis). 
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Nolemj: 

5.1. Atbalstīt audzēkņu uzņemšanu visās Būvniecības NKS iekļautajās profesijās un 

specializācijās.  

 

6. Jautājums 

Būvniecības NEP pārstāvja deleģēšana uz Akadēmiskās informācijas centra 

organizētām ekspertu apmācībām par kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām, metodiku 

un e-platformu (augstskolu/koledžu studiju virzienu un studiju programmu kvalitātes 

novērtēšanai) (29.maijā) – A. Līce 

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

A.Līce aicina izvirzīt NEP pārstāvi Akadēmiskās informācijas centra (AIC) 

organizētām ekspertu apmācībām par kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām, metodiku un e-

platformu (augstskolu/koledžu studiju virzienu un studiju programmu kvalitātes 

novērtēšanai), kas notiks 29.maijā. Apmācītais eksperts varēs turpmāk piedalīties studiju 

programmas licencēšanas un studiju virzienu akreditācijas procedūrās kā pilntiesīgs 

eksperts. 2017.gadā par augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanu tika apmācīti šādi darba 

devēju eksperti no būvniecības nozares: Rihards Jurginauskis un Andra Irbīte. Ekspertam 

nepieciešamas angļu valodas zināšanas un eksperts nedrīkst būt interešu konflikta situācijā 

ar vērtējamo augstskolu. 

O.Caune izsaka ieinteresētību piedalīties apmācības. NEP locekļi neiebilst.  

 

Nolemj: 

6.1. Uz AIC ekspertu apmācībām deleģēt Oskaru Cauni.  

 

 

7. jautājums 

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.) vidusposma izvērtēšanas 

rezultāti Būvniecības nozarē – J.Apsīte  

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

J. Apsīte informē, ka līdz šim SAM 8.5.1. ietvaros darba vidē balstītas mācības 

(DVB) profesionālās izglītības audzēkņiem piedāvā 15 uzņēmumi Iesaistīto audzēkņu 

skaits – 30. Katrā uzņēmumā ir 1-2 audzēkņi. Uzņēmumi novērtējuši šo projektu sekojoši: 

informācijas pieejamība – lielākā daļa ar 5 (skalā 1-10). Kas profesionālās izglītības 

iestādēm palīdz darboties projektā: sadarbība ar reģionālo DVB mācību koordinatoru 

(8.57), sadarbība ar nozares asociāciju (7.61) un nozares ekspertu padomi (7.57). DVB var 

īstenot tikai tad, kad izglītības programma ir pielāgota DVB mācībām un ir saskaņota 

Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Nav ļoti daudz saskaņotu programmu. 

Piemēram, namdaris – saskaņotas tikai 2 programmas visās profesionālās izglītības 

iestādēs. Visaktīvāk darbojas Saldus tehnikums, Ogres tehnikums, Daugavpils būvniecības 

tehnikums, Jēkabpils agrobiznesa koledža. Neatrisinātie jautājumi: jūrniecības un 

būvniecības nozarēm ir raksturīgas prakses ārzemēs, taču projekta ietvaros iespējams 

sniegt atbalstu tikai Latvijā īstenotām praksēm un DVB. Ja no nozares uzņēmumiem būtu 

pietiekošs pieprasījums, tad IZM ir gatava grozīt projekta nosacījumus. Jūrniecības nozarē 

tas ir jau izdarīts. Profesionālās izglītības iestādes aptaujā projektam ir atbildējušas, ka 

ārzemju praksēs tām nav neviena audzēkņa, tādēļ šo vajadzību būvniecības nozarē nevar 

pamatot.  

Grīnbergs: Būvniecības nozares ģenerālvienošanās paredz, ka minimālā bruto alga 

būvniecībā būs 780 eiro, kā arī nosaka iespēju saņemt 5% piemaksu, ja nodarbinātais ir 

ieguvis profesijai atbilstošu izglītību, tādējādi garantējot 820 eiro minimālo algu.  
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R.Brīdaks pauž viedokli, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas rekomendācijām, visās 

praksēs ir jābūt darba tiesiskām attiecībām un jāmaksā atalgojums, un, kamēr Latvijā tā 

nav, Labklājības ministrija (LM) neatbalstīs prakses ārzemēs.  

 

Nolemj:  
7.1. Pieņemt zināšanai J.Apsītes sniegto informāciju. 

 

 

8. 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. Tie paredz, ka 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. 

N.Grīnbergs vērš uzmanību, ka paredzēts izņemt punktu par to, ka nozaru ekspertu 

padomēm ir tiesības rosināt izmaiņas profesionālās izglītības iestādēs, un rosina to 

saglabāt, jo tas ir spēcīgs instruments nozaru ekspertu padomēm iesaistīties, ja redzamas 

kādas būtiskas nepilnības izglītības iestāžu darbībā, ko apliecina pieredze ar Vidzemes 

augstskolu (izskatīta nākošajā darba kārtības punktā). 

A.Līce skaidro, ka šī punkta izņemšana nenozīmē, ka nozaru ekspertu padomēm 

vairs nebūs tiesības rosināt izmaiņas izglītības iestāžu darbībā, un ka to izņemšana saistīta 

ar liekvārdības mazināšanu likumā, jo tajā nav nepieciešams minēt visas iespējamās 

tiesības.  

 

Nolemj: 

8.1. Informēt Izglītības un zinātnes ministriju par Būvniecības nozares ekspertu padomes 

viedokli par nepieciešamību saglabāt Profesionālās izglītības likumā atsevišķi minētas 

tiesības ierosināt izmaiņas izglītības iestāžu darbībā, minot Vidzemes augstskolas piemēru.  

 

 

9. jautājums 

Dažādi jautājumi 

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

O.Caune informē, ka Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Izglītības un zinātnes 

sekcija izbraukuma sēdē jau 2015.gadā konstatēja, ka Vidzemes augstskola nodarbojas ar 
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neleģitīmu būvniecības speciālistu sagatavošanu, īstenojot 1.līmeņa augstākās izglītības 

studiju programmu “Koka ēku celtniecība un ekobūves” (2.5 gados). Šī studiju programma 

ir akreditēta 2013.gadā. Iesaistīto pasniedzēju kvalifikācija ir neatbilstoša, programma nav 

veidota kā inženierzinātņu programma. 2019.gada 1.februārī LBS piedalījās šīs studiju 

programmas noslēguma darbu aizstāvēšanā, kā rezultātā secināja, ka izstrādātie darbi nav 

recenzējami un aizstāvāmi, lai saņemtu diplomu par būvdarbu vadītāja kvalifikācijas 

iegūšanu. LBS valde 2019.gada 16.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu, ka pie pašreizējās 

akadēmiskās apmācības Vidzemes augstskolas 1.līmeņa augstākās izglītības studiju 

programma “Koka ēku celtniecība un ekobūve” neatbilst Būvniecības likuma 13.panta 

4.daļas 1.punktā noteiktajai 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai būvinženiera 

studiju programmā, lai pretendētu uz būvprakses sertifikāta iegūšanu būvdarbu vadītāja 

specialitātē ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvdarbu būvuzraudzības darbības sfērās.  

N.Grīnbergs papildina, ka viņam bija iespēja iedziļināties un dzirdēt programmas 

vadītājas Daces Krutovas skaidrojumu un arī viņam nebija pieņemami, kā tiek interpretēti 

normatīvie akti. Uzskata, ka šīs studiju programmas kvalitāte ir zema, kas diskreditē visu 

būvniecības nozares izglītību, un ka ar šādu izglītību nevar dot kvalifikāciju būvdarbu 

vadītājiem. Jaunieši tiek mānīti, jo domā, ka varēs strādāt par būvdarbu vadītājiem, bet 

sertificējošās institūcijas šādu izglītību nepieņem. Rosina studiju programmas ārkārtas 

akreditāciju. 

O.Tautietis uzsver, ka Vidzemes augstskolai būtu jārosina, ka jābūt pilnai ēku 

būvniecības studiju programmai, ietverot koka ēku būvniecību. 

 

Nolemj: 

9.1. Rosināt Vidzemes augstskolas studiju programmas “Koka ēku celtniecība un 

ekobūves” ārkārtas akreditāciju.  

 

 

 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

  
Sanāksmes vadītājs N.Grīnbergs 

 

 

Protokoliste A.Līce 
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Pielikums Nr.1. 

 

Būvniecības nozares ekspertu padomes personālsastāvs 
 

 

Nozares darba devēju organizāciju un  

profesionālo organizāciju pārstāvji 

 

 Vārds, uzvārds Organizācija 

1. Angelika Bondare Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija 

2. Anita Albrante Latvijas kokkopju – arboristu biedrība 

3. Armands Liede Latvijas Jumiķu apvienība 

4. Artūrs Graudiņš Skonto Group 

5. Edgars Pudzis Biedrība "Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome" 

6. Elga Zariņa Latvijas amatniecības kamera 

7. Ēvalds Jasāns SIA "Bazis Solutions" 

8. Ģirts Beikmanis Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju 

asociācija  

9. Helēna Endriksone Latvijas Būvinženieru savienība 

10. Ineta Geipele Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde 

11. Iveta Stāmure Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 

12. Kaspars Bondars Latvijas Ģeotehniķu savienība 

13. Natālija Ņitavska Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība 

14. Normunds Grīnbergs Latvijas Būvnieku asociācija 

15. Oskars Caune SIA Eko Enerģija Rīga 

16. Osvalds Tautietis Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 

inženieru savienība 

17. Sintija Siliņa Latvijas Būvuzņēmēju partnerība 

18. Zigmunds Valters Biedrība ''Latvijas ceļu būvētājs'' 

19. Zigurds Purmalis 

Aizieto: Zigeta Vīķele 

Biedrība ''Latvijas ceļu būvētājs'' 

 

 

Ministriju pārstāvji 

 

 Vārds, uzvārds Organizācija 

1. Dzintra Gorbunova Izglītības un zinātnes ministrija 

2. Eva Lossane 

Aizvieto: Aiga Balode 

Nodarbinātības valsts aģentūra 

3. Inese Rostoka Ekonomikas ministrija 

4. Raimonds Brīdaks 

Aizvieto: Aina Liepiņa 

Labklājības ministrija 

 

 

Arodbiedrību un to apvienību pārstāvji 

 

 Vārds, uzvārds Organizācija 

1. Helēna Veitnere Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība 

2. Ieva Gretere Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība 
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Pieaicinātie 

 

 Vārds, uzvārds Organizācija 

1. Oksana Soročina Daugavpils būvniecības tehnikums 

2. Ronalds Saksons Valsts izglītības satura centrs, Profesionālās izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļas vadītājs 

3. Minjona Buča Valsts izglītības satura centrs, Profesionālās izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļas vecākā referente  
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