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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.1 
 

2018.gada 9.janvārī 

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

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās 

 

 

Valsts puse 

Raimonds Brīdaks Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais referents; 

Aiga Balode Direktores vietniece Nodarbinātības valsts aģentūra, direktores 

vietniece 

Darba ņēmēju puse  

Gaida Jonase Cēsu RT arodorganizācijas priekšsēdētāju, Kooperatīvās 

sabiedrības  „Cēsu rajona patērētāju biedrība”  izpilddirektore, 

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība (LTDA) 

Aleksejs Rosiļkovs Apsardzes darbinieku arodbiedrība (LANDA) 

 

Darba devēju puse 

Jānis Gavars Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) 

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

priekšsēdētājs 

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  

Dainis Locāns Latvijas biznesa konsultantu asociācija, 

SIA „BIZNESAM.LV” valdes loceklis 

Iveta Mietule Rēzeknes Uzņēmēju biedrība 

 

Pieaicinātās personas 

Līga Meņģelsone LDDK direktore 

Zaiga Finka SIA AC Konsultācijas 

Artūrs Caune SIA AC Konsultācijas 
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Agnese Pastare SIA AC Konsultācijas 

Tatjana Daņilova VISC 

Inga Lapiņa RTU 

Līga Pliseniece BA 

Ineta Gripele Latvijas namu pārvaldnieku ģilde 

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 

Sandra Ģeida Uzņēmējdarbības NEP koordinatore 

Ruta Porniece Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

 

Sēdē nepiedalās: 

Valsts puse 

Ilze Baltābola 

Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļas 

vadītāja;  

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; 

  

Darba devēju puse 

Ilonda Lakševica RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja  

Dace Birzmale Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija 

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 

 

Vada: Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāja Ieva Kalve 

Protokolē: Uzņēmējdarbības NEP koordinatore Sandra Ģeida 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00 

 

Darba kārtība: 

1. Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūrai, ESF projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās 

izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai". –  Projekta noslēguma ziņojums.  

Zaiga Finka, SIA "AC Konsultācijas" – 30 minūtes. 
2. Informācija zināšanai un apdomai, neliela diskusija: kā  1.punktā minētajā projektā 

paveiktais ievirza turpmākās aktivitātes profesiju kartes jomā. Informācija par 

tikšanos ar 3 augstskolu pārstāvēm par profesiju karti u.tml. – Ieva Kalve – 25 

minūtes. 

3. Informācija par pēc iepriekšējās sanāksmes paveikto projektā „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 – 5 minūtes. 
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4. Par nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 484 Rīgā 

2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 42. §) „Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē 

balstītas mācības”. Jolanta Vjakse. 

5. Uzņēmējdarbības NEP dalībnieku sastāva aktualizācija. 

6. Dažādi jautājumi. 

 

Uzņēmējdarbības NEP sēdes darba kārtības precizēšana 

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

Ieva Kalve iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai. 

 

1.jautājums 

Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūrai, ESF projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās 

izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai". –  Projekta noslēguma ziņojums.  Zaiga 

Finka, SIA "AC Konsultācijas" – 30 minūtes. 

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

Zaiga Finka informē klātesošos par darbu pie kvalifikāc. struktūras funkcionālās 

analīzes. Pie nozares kvalifik.struktūras izpētes strādāja darba grupa no 2017.gada jūlija 

līdz decembra beigām. Prezentācija. 

Z.F.: ja ir jautājumi, vaicājiet.  

R.Brīdaks: atsauce uz ESCO, iesaka iepriekšējo neņemt vērā, jāņem vērā jaunāko 

gala versiju. 

Balsojums: Klātesošie NEP locekļi balso vienbalsīgi. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai 

  

2.jautājums 

Informācija zināšanai un apdomai, neliela diskusija: kā 1.punktā minētajā projektā 

paveiktais ievirza turpmākās aktivitātes profesiju kartes jomā. Informācija par tikšanos ar 3 

augstskolu pārstāvēm par profesiju karti u.tml. – Ieva Kalve 

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

Ieva Kalve informē par aktivitātēm profesiju kartes jomā. Cik bieži karti var 

atjaunot, vajadzētu max universālu karti. Prezentācija - profesiju grupu kāpnes. 

G.Loba: padarīt darba tirgu elastīgāku, profes.klasifikāc. padarīt nozarei tuvāku, 

saprotamāku. 

L.Meņģelsone: Tāpēc ir izveidotas NEP, ko vajag, kā vajag nosaka darba devēji. 

Nozarēm pašām jānosaka sava darba alga- vidējā nozarē, nevis pēc statistikas. Darba tirgus 

- darba spēka nepietiekamība - NEP jābūt tam forumam identificēt problēmu. 

Profes.jāpasaka, kas jāmaina, lai mazinātu konkrēto normatīvismu, tālāk uz Labklāj.min., 

Ekonom.min.. 

Par nosaukumiem: dokumentu kārtotājs - lietveža palīgs. Augstsk.vajag 

sinhronizāciju. 

R.Brīdaks:  klasif.nekad neatstāj vienaldzīgu. Pag.gadā izmaiņas profes.klasif., 

ekspertu padomes apspriežas, iesniedz Labklājības min.. 

I.Kalve: iesaka sadarbojoties ar citu NEP kartēm ilgtermiņā profesiju nosaukumu 

universālās daļas (darbinieks, speciālists...) iespēju robežās kartēs saskaņot. 

Pieaicinātie no augstskolām: 1) terminoloģijas problēma - amatu uzskaitījumi, 

profesijas, kvalifikācija – tas Latvijā tiek ļoti jaukts.; 2) starpdisciplinārās lietas - kā pēc 

izglītības kartes ir robotika, kur to likt: mehānika, elektronika?; 3) starptautiskums - 

augstskolas gatavo plašāka līmeņa speciālistus (par valsts valodas prasībām PS: ja 

pasniedzēji, studenti ir no ārvalstīm). Profes.standarts iegrūž pagātnē. Augstsk.grib strādāt 
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Darba devēju interesēs. Ietekmēt MK noteik.par profesiju standartu. Par 5.līm Darba 

devējam tiks prasīts, NEP ielikts kā ķīlnieks. Augstskolām saka: ja nebūs kartē, slēgs 

izglītības programmu/neakreditēs.  

Z.Finka: tāpēc mūsu projektā 8.pielik. pie augstsk.līm ir pētniecība u.tml., tas jau ir 

iestrādāts.. 

L.Meņģelsone: jābūt citai pieejai, jāiedod rāmi, nevar un nevajag nodefinēt 

detalizēti to, kas būs pēc 3 g, jāiezīmē skaidras vadlīnijas, nevis sadrumstalot.  

Nolemj: Pieņemt diskusiju 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 

Par nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 484 Rīgā 2016. 

gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 42. §) „Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas 

mācības” 

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

Prezentācija. 

Projekta vadītāja Jolanta Vjakse informē par nepieciešamību veikt grozījumus sekojošos 

normatīvajos aktos saistībā ar darba vidē balstītām mācībām: 1. 15.07.2017. Ministru 

kabineta noteikumos Nr. 484 „Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas 

mācības”: a) Mainīt 2.punkta redakciju uz: 2. Izglītības iestāde organizē un īsteno darba 

vidē balstītas mācības izglītojamam, kurš pie komersanta, iestādē, biedrībā, 

nodibinājumā, pie fiziskas personas, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, 

pašnodarbinātais vai individuālais (ģimenes) uzņēmums, tai skaitā zemnieku vai 

zvejnieku saimniecība, kā arī pie citiem subjektiem, kas nodarbojas ar saimniecisko 

(ekonomisko) darbību, tai skaitā pie publiskas atvasinātās personas (turpmāk - 

uzņēmums) īsteno individuālu darba vidē balstītu mācību plānu (turpmāk - individuālais 

plāns) atbilstoši licencētai profesionālās izglītības programmai, kuras apguves rezultātā 

iegūstama profesionālā kvalifikācija, izņemot piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni 

(turpmāk - izglītības programma). b) Mainīt 6.punkta 6.1.1. un 6.1.2. esošo redakciju uz: 

6.1.1. vismaz 20 procenti no kopējā izglītības programmas apjoma, neieskaitot 

kvalifikācijas praksi, izņemot šo noteikumu 6.1.2. apakšpunktā minētās programmas; 

6.1.2. vismaz 20 procenti no kopējā izglītības programmas apjoma arodizglītības un 

profesionālās vidējās izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves c) 7.punktā 
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izslēgt: Mācību līgumu slēdz ne mazāk kā uz vienu semestri. d) Veikt izmaiņas 

9.8.punktā, nosakot, ka: var noslēgt ar izglītojamo vai tā likumisko pārstāvi, ja 

izglītojamais ir nepilngadīga persona, darba līgumu atbilstoši darba tiesisko attiecību 

normatīvajam regulējumam vai vienošanos par darba vidē balstītu mācību stipendijas 

piešķiršanu 2. 15.07.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr. 483 „Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās 

mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi”: a) Paplašināt 2.2.punkta 

esošo redakciju uz: 2.2. izglītības iestāde - izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības, 

arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības,e–studiju (tālmācības) 

programmas, kas dod iespēju iegūt pirmā, otrā, trešā un ceturtā līmeņu profesionālo 

kvalifikāciju, un arodizglītības programmas, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju. b) Papildināt fiksēto izmaksu sarakstu, nemainot to kopējo 

apmēru: 27.9.1.1. un 27.10.1.1. fiksētās izmaksas: apdrošināšanas izmaksas pret 

nelaimes gadījumiem, civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas, to individuālo aizsardzības 

līdzekļu izmaksas, kuri paredzēti normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām, 

lietojot individuālos līdzekļus, uzsākot darbu, vakcinācijas izmaksas, ja nepieciešams, un 

normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu 

izmaksas, darba apģērba izmaksas, nepārsniedzot kopējo izmaksu apmēru 225 euro uz 

vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā. 3. Veikt grozījumus likumā “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli”, papildinot 9.panta 8.1 punktu: stipendijas līdz 280 euro 

mēnesī, ko izglītojamam atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā organizē 

un īsteno darba vidē balstītas mācības un prakses, izmaksā komersants, iestāde, biedrība, 

nodibinājums, fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī 

individuālais uzņēmums, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecība, un citi 

saimnieciskās darbības veicēji. Piebilde. Par 3.jautājumu NEP loceklis Labklājības 

ministrijas pārstāvis Raimonds Brīdaks pauž atšķirīgu viedokli un ir pret ierosinājumu, 

ka var tikt noslēgts darba līgums vai vienošanās par stipendiju. 

Mudinam ministriju iet līdzi laikam – e-studijas, 1.kvalif.līmenis – pavāra palīgs (pārsvarā 

apgūst cilvēki ar īpašām vajadzībām - Jūrmalas SIVA, Alsviķi u.c. 

 

NEP darba devēju un darba ņēmēju puses Nolemj atbalstīt priekšlikumus.  

NEP loceklis Labklājības ministrijas pārstāvis Raimonds Brīdaks pauž atšķirīgu viedokli 

un ir pret ierosinājumu, ka var tikt noslēgts darba līgums vai vienošanās par stipendiju. 

 

Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāja      I.Kalve 

 

Protokolēja         S.Ģeida 

 


