
 

Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, 

administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un 

komerczinības)  

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)  

Nozaru ekspertu padomes (UD NEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 4 
 

2019. gada 9.jūlijā 

Sēde notiek: Rīgas Tehniskās universitātes telpās Kalnciema ielā 6, Rīgā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

 

Valsts puse  

Aiga Balode  Nodarbinātības valsts aģentūra, direktores vietniece  

Aina Liepiņa 

(Raimonda Brīdaka 

vietā) 

Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta 

vecākā eksperte 

Baiba Bašķere Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo 

izglītības jomā 

 

Darba devēju puse 

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  

Iveta Liniņa Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāve  

Ieva Kalve 

 

Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja  vadītāju asociācija, 

asociācijas prezidente 

Inga Lapiņa Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāve 

Iluta Arbidāne Rēzeknes uzņēmēju biedrības pārstāve 

Jānis Gavars Drošības nozares kompāniju asociācijas (DNKA) pārstāvis 

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

priekšsēdētājs 

Silvija Bruņa Projektu vadības profesionālās asociācijas (PVPA) pārstāve  

 

Pieaicinātās personas 

 

Aldis Baumanis Biznesa augstskolas “Turība” rektors 

Andra Zvirbule Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultātes dekāne 
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Andris Vanags 

 

Biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" valdes 

loceklis 

Anita Līce LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

Ieva Šuškeviča  VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas 

vecākā referente 

Inese Paudere VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas 

vecākā referente  

Ingūna Jurgelāne-

Kaldava 

Rīgas Tehniskā universitāte  

Rosita Zvirgzdiņa 

 

Biznesa augstskolas “Turība” un Daugavpils Universitātes kopīgās 

doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju 

programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore 

Zane Drinķe 

 

Biznesa augstskolas “Turība” Uzņēmējdarbības vadības fakultātes 

dekāne 

 

Sēdē nepiedalās: 

 

Valsts puse 

 

Māris Jurušs Ekonomikas ministrijas (EM) Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas vecākais eksperts 

 

Darba ņēmēju puse 

 

Aleksejs Rosiļkovs Apsardzes darbinieku arodbiedrība (LANDA) pārstāvis 

Anita Elste Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA) 

priekšsēdētājas vietniece, SIA „Madonas patērētāju biedrība” 

Tirdzniecības vadītāja 

 

Darba devēju puse 

 

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

Grāmatvedības sistēmu Tildes Jumis biznesa analītiķe 

Ilonda Lakševica RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja  

Māris Krastiņš Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) 

valdes priekšsēdētājs 

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 – G. Loba. 

2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana – G. Loba. 

3. Iesniegumi par dalību UD NEP – G. Loba. 

4. Profesijas standarta “Uzņēmuma funkcionālais vadītājs” apstiprināšanas gaita  - I. 

Lapiņa. 
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5. Par profesijas „Uzņēmuma vadītājs” iekļaušanu nozares kvalifikāciju struktūras 

(NKS) 6.LKI līmenī un VISC NKS darba grupas (27.05.19.) lēmuma izpilde (Maza 

uzņēmuma vadītāja un Organizācijas vadītāja profesijas standarta projektu izstrāde, 

atšķirību definēšana starp 6. LKI un 7. LKI prasībām) – I. Liniņa. 

6. Iesniegtie viedokļi par nozares kvalifikāciju struktūru – G. Loba. 

7. Informācija par NEP koordināciju un sekretariāta izveidi – A. Līce. 

8. Dažādi jautājumi – G. Loba. 

9. Nākošās NEP sēdes datums – G. Loba. 

 

 

1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – G. Loba 

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

G. Loba iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību un piedāvā to pie “Dažādi 

jautājumi” papildināt ar jautājumu par UD NEP pārstāja deleģēšanu studiju programmas 

licencēšanas procedūrai. Citu priekšlikumu nav. 

 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt darba kārtību, to papildinot ar jautājumu par UD NEP pārstāja deleģēšanu 

studiju programmas licencēšanas procedūrai.  

 

 

2. jautājums 

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana – G. Loba 

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

G. Loba informē, ka par izsūtīto iepriekšējās (2019.gada 7.maija) NEP sēdes 

protokolu komentāri nav saņemti un aicina to apstiprināt.  

 

Nolemj:  

2.1. Apstiprināt iepriekšējās UD NEP sēdes protokolu. 

 

 

3. jautājums 

Iesniegumi par dalību NEP – G. Loba 

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

G. Loba informē, ka ir saņemti divu organizāciju iesniegumi par dalību UD NEP:  

1) Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) iesniegums par LTRK 

valdes locekļa, AS Sakret Holdings Padomes priekšsēdētāja Andra Vanaga dalību UD 

NEP, un 

2) Turības Mentoru asociācijas (TMA) iesniegums par TMA pārstāves, Biznesa 

augstskolas “Turība” (BAT) Komercdarbības katedras profesores Rositas Zvirgzdiņas 

dalību UD NEP.  

Pēc G.Lobas aicinājuma abi pārstāvji prezentē sevi un deleģējošās organizācijas: 

A. Vanags informē, ka jau vairāk kā 10 gadus piedalās LTRK valdē. LTRK kā 

lielākā uzņēmējus apvienojošā organizācija var sniegt nozīmīgu ieguldījumu nepieciešamo 

kompetenču definēšanā uzņēmējdarbības izglītības attīstībai. LTRK darbojas Zināšanu un 

ekonomikas padome, kurā darbojas arī lielāko augstskolu pārstāvji. Šī padome atbalstīja 

LTRK pārstāvja deleģēšanu dalībai UD NEP. 

R. Zvirgzdiņa informē, ka TMA pastāv neilgi, šobrīd tajā ir 48 biedri, no tiem visi 

uzņēmēji – uzņēmuma vadītāji vai īpašnieki. Asociācija sniedz konsultācijas biznesa 

uzsākšanai, kā arī, kopā sanākot, pārspriež aktualitātes darba tirgū. 
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I.Kalve jautā, vai abas asociācijas deleģējušas aizvietotāju? Ņemot vērā TMA ciešo 

saistību ar BAT norāda, ka 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.485 

“Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. liedz augstskolu pārstāvjiem piedalīties NEP sastāvā. 

Uzsver, ka NEP sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties arī tie, kas nav patstāvīgie NEP 

locekļi. 

G.Loba pauž viedokli, ka nesaskata problēmu, ja cilvēki piedalās un sniedz 

pienesumu, un apņemas pats nosargāt NEP neitralitāti.  

A.Liepiņa informē, ka vienas interešu grupas pārsvara problēma bija novērojama 

Būvniecības NEP, kas kavēja NEP pilnvērtīgu darbošanos.  

I.Lapiņa: Ja asociācijas nosaukumā ir minēta augstskola, tas rada jautājumus, vai šī ir 

darba devēju organizācija.  

A.Līce skaidro, ka LDDK ir jautājis BAT par TMA atbilstību MK noteikumos 

Nr.485 minēto organizāciju veidam, kuru pārstāvji var būt NEP sastāvā: darba devēju 

organizācijai vai nozares profesionālajai organizācijai. LDDK saņēma informāciju, ka 

TMA ir apvienoti pieredzējuši uzņēmēji (visi uzņēmumu vadītāji vai īpašnieki) un dažādu 

nozaru eksperti, kuri kā mentori ir gatavi dalīties pieredzē un ar savu padomu atbalstīt 

studentus. 

NEP locekļi diskutē, ka TMA uzņemšana NEP sastāvā varētu motivēt arī citu 

augstskolu organizācijas iesaistīties, un ka būtu nepieciešams aicināt piedalīties UD NEP 

arī citas mentoru organizācijas.  

I.Lapiņa aicina, pirms lemt par TMA uzņemšanu, apspriesties ar Profesionālās 

izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi (PINTSA), kā vērtēt šādus 

gadījumus, ņemot vērā, ka PINTSA apstiprina NEP sastāvu.  

G.Loba aicina balsot par LTRK un tās deleģētā pārstāvja A. Vanaga iekļaušanu 

UD NEP sastāvā.  

Balsojums: PAR – 13 (vienbalsīgi).  

 

Nolemj: 

3.1. Papildināt UD NEP sastāvu ar LTRK un tās deleģēto pārstāvi A.Vanagu.  

3.2. NEP koordinatoram LDDK veikt konsultācijas ar PINTSA par organizāciju, kas cieši 

saistītas ar specifiskām augstskolām, iekļaušanu NEP sastāvā.  

 

 

4. jautājums 

Profesijas standarta “Uzņēmuma funkcionālais vadītājs” apstiprināšanas gaita  -  

I. Lapiņa 

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

I. Lapiņa informē, ka profesijas standartu (PS) “Funkcionālais vadītājs” 

(5.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6.LKI) saskaņoja 2019.gada 12.jūnija PINTSA 

sēdē. PS projekta izskatīšanas un apstiprināšanas process bija salīdzinoši ātrs, pateicoties 

aktīvai LM un IZM līdzdarbībai un atbalstam. PS 5. daļa (“Profesionālās darbības 

pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, 

VISPĀRĒJĀS zināšanas un kompetences”) ir izmantojams arī citos PS UD nozarē. Vairāki 

ekspertu darba grupas locekļi rosināja mainīt nosaukumu uz “Funkcionālais vadītājs”, 

noņemot vārdu “Organizācijas”, kas tika atbalstīts. Tagad profesionālās kvalifikācijas 

prasību (PKP) projektus visām Funkcionālā vadītāja specializācijām (Personāla vadītājs, 

Tirgvedības (Mārketinga) vadītājs, Pārdošanas vadītājs, Starptautisko sakaru vadītājs, 

Finanšu vadītājs) var iesniegt VISC tālākai izskatīšanai ekspertu darba grupā un 

apstiprināšanai PINTSA. Ar Finanšu nozares asociācijas atbalstu ir izveidota profesionāla 

darba grupa, kas izstrādā 1 PKP un 3 PS projektus, kas saistīti ar finanšu nozari. Šī 

asociācija arī ir izteikusi ieinteresētību iesaistīties UD NEP.  Šobrīd tiek izstrādātas arī 
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Personāla vadītāja, Tirgvedības (Mārketinga) vadītāja un Starptautisko sakaru vadītāja 

PKP. Aicina LTRK uzņemties Pārdošanas vadītāja PS izstrādi.  

Organizācijas vadītāja (5. PKL, 7. LKI līmenī) PS  darba grupa arī savu darbu ir 

pabeigusi, un šis PS ir iesniegts VISC un nosūtīts IZM izskatīšanai ekspertu darba grupā 

un apstiprināšanai PINTSA. Kad visu šo PS izstrādes process būs pabeigts, tad UD nozarē 

būs paveikts milzīgs darbs attiecībā uz PS aktualizāciju.  

G. Loba jautā par izglītības programmu veidošanu. Lapiņa skaidro, ka programma 

var saukties dažādi, piemēram, Uzņēmējdarbības vadība. Absolvents iegūs bakalaura grādu 

biznesa vadībā /uzņēmējdarbībā, bet iegūtā profesionālā kvalifikācija būs nozares 

kvalifikāciju struktūrā iekļautajā specializācijā, piemēram, Mārketinga vadītājs vai 

Personāla vadītājs. Tādējādi iespējams iegūt vienu grādu un dažādas profesionālās 

kvalifikācijas. Mērķis ir kvalifikācijām, kurām ir kopīga daļa (piemēram, vadība) veidot 

kopīgu programmas daļu, lai studenti varētu elastīgāk pāriet no vienas programmas uz citu.  

A. Zvirbule (LLU) komentē, ka augstskolas var veidot specializācijas virzienus. 

Apšauba, vai darba devējs sapratīs, kas ir “funkcionālais vadītājs”. Argumentē, ka tas 

veido šaurāku studiju programmu specializāciju. LLU ir bioekonomikas u.c. ar nozari 

saistītas programmas, vai varēs piešķirt vadītāja kvalifikāciju katrā no šīm jomām? 

Piemēram, kādu kvalifikāciju varēs piešķirt lauksaimniecības uzņēmuma vadītājiem?  Pauž 

neizpratni, kāpēc jādod kvalifikācija katrā augstākās izglītības līmenī. Aicina neveidot 

administratīvi sarežģītu profesionālās izglītības struktūru augstākajā izglītībā. Citas valstis 

nesaprot Latvijas augstākās izglītības dalījumu akadēmiskajā – profesionālajā austākajā 

izglītībā, kas apgrūtina veidot kopīgās studiju programmas. 

I. Lapiņa skaidro, ka kvalifikācijas “Funkcionālais vadītājs” ieraksta diplomā nebūs, 

jo saskaņā ar apstiprināto Funkcionālā vadītāja PS, tas “tiek izmantots tikai kopā ar 

profesionālās kvalifikācijas prasībām”, respektīvi, šis PS veido 40% no studiju 

programmas satura, bet iegūtā profesionālā kvalifikācija būs atbilstoši kādai no 5 PS 

minētajām specializācijām. “Ekonomists” ir atsevišķa profesija. Kopīgās studiju 

programmas ar citu valstu augstskolām var veidot kā akadēmiskās studiju programmas, jo, 

tiešām, citas valstis nesaprot Latvijā pastāvošo dalījumu akadēmiskajā un profesionālajā 

augstākajā izglītībā.  

A. Līce papildina, ka NEP nevar atbildēt par IZM veidotām izglītības sistēmas 

reformām, tostarp pāreju uz 8 kvalifikācijas līmeņiem, kas ierobežos augstskolām iespējas 

piešķirt 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Taču NEP 

ir deleģēta valsts funkcija lemt par nozares kvalifikāciju struktūru (NKS), attiecīgi NEP ir 

jāvienojas, kuras profesionālā kvalifikācijas izglītībā piešķirt. Kā strukturēt kvalifikācijas 

iekš NKS – atsevišķi (kā profesijas) vai sagrupētas (kā profesijas ar specializācijām), tas ir 

izglītības metodikas jautājums, vērtējot to, cik liela ir kopīgā daļa dažādām profesijām. 

Ņemot vērā papildu administratīvo slogu profesionālo studiju programmu izveidē, kā arī 

to, ka UD NKS vēl nav pilnībā saskaņota, ir augstskolas, kas ir izvēlējušās īstenot 

akadēmiskās studiju programmas, kuras pabeidzot, absolvents iegūst tikai grādu, nevis 

profesionālo kvalifikāciju. Uzsver, ka akadēmisko studiju programmu statuss neliedz 

augstskolām šīs studiju programmas veidot saturiski profesionālas un organizēt prakses.  

Vienlaikus LDDK jau ir prezentējis PINTSA priekšlikumus sistēmas vienkāršošanai un 

dalījuma akadēmiskās-profesionālās studiju programmās atcelšanai, lai veicinātu 

profesionālu studiju programmu piedāvājumu. 

A. Baumanis aicina NKS izstrādē primāri skatīties, kādas profesijas ir darba tirgū, lai 

nebūtu tādas situācijas, ka sagatavotu speciālistus, kas nav darba tirgū pieprasīti.  

I. Kalve skaidro par to, kas ir “funkcionālais vadītājs” – tā ir tikai kopīgā daļa 

dažādām kvalifikācijām, ko dažādu studiju programmu studenti var mācīties kopā.  

 

Nolemj:   

4.1. Pieņemt zināšanai I.Lapiņas sniegto informāciju.  
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5. jautājums 

Par profesijas „Uzņēmuma vadītājs” iekļaušanu nozares kvalifikāciju struktūras 

(NKS) 6.LKI līmenī un VISC NKS darba grupas (27.05.19.) lēmuma izpilde (Maza 

uzņēmuma vadītāja un Organizācijas vadītāja profesijas standarta projektu izstrāde, 

atšķirību definēšana starp 6. LKI un 7. LKI prasībām) – I. Liniņa 

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

I. Liniņa atspēko argumentus pret vispārīgas kvalifikācijas “uzņēmuma vadītājs” 

iekļaušanu NKS bakalaura līmenī. 3 galvenie argumenti pret: 1. Uzņēmuma vadītājs nav 

profesija. 2. Nav atšķirības starp Uzņēmuma vadītāja (bakalaura līmenī jeb 6.LKI) aprakstu 

un Organizācijas vadītāja (maģistra līmeni jeb 7.LKI) aprakstu. 3. Ka tā pasaulē nedara. 

(skatīt pievienoto prezentāciju). Vadītājs, kas ir ieguvis augstāko izglītību 6.LKI līmenī: 

orientējas un pārzin vietējo tirgu un tā procesus; iegūst, analizē un sistematizē nozares un 

saistīto informāciju stratēģisko priekšlikumu izstrādei, sadarbībā ar funkcionāliem 

vadītājiem izstrādā biznesa un attīstības plānus, budžetu; vada loģistikas procesus, organizē 

mārketingu un pārdošanu, pārzin personāla vadību, finanšu analīzi. Savukārt vadītājs ar 

augstāko izglītību 7.LKI līmenī, orientējas un pārzin globālo tirgu un tā procesus, var 

pārstāvēt sava uzņēmuma nozari un lobēt tās intereses, plāno, organizē un uzrauga 

organizācijas darbu, salīdzina ar tendencēm nozarē un globālajiem procesiem; spēj integrēt 

dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai 

profesionālās darbības metožu attīstībā, ieviest inovatīvus risinājumus, parādīt izpratni un 

ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.  

I. Lapiņa komentē, ka vadītāja profesija jau ir iekļauta UD nozares NKS. Atgādina, ka IZM 

VISC PS darba grupā prasīja profesijas aprakstā parādīt atšķirības starp 6. un 7. LKI 

līmeni, ko I.Liniņa ir paveikusi. Norāda, ka Uzņēmuma vadītāja profesijas aprakstā 

nevajadzētu minēt “vada loģistikas procesus”, jo to dara Loģistikas vadītājs.  Uzņēmuma 

vadītājs ir plaši izglītots absolvents, kas nepārzin profesionālo jomu tik detalizēti kā jomas 

profesionāļi. Aicina izstrādāt profesijas standartu, lai to varētu virzīt uz apstiprināšanu. 

A.Vanags informē, ka vada rūpnīcu Baltijas valstīs un, ņemot vērā pieredzi, atbalsta, ka 

darbiniekam ir jābūt pēc iespējas universālākām zināšanām. Rūpnīcu Igaunijā tagad vada 

kāds, kas ir mācījies par mārketinga vadītāju. Ja iemācīsim prasmes, ka cilvēks spēj 

komunicēt un izprast visus uzņēmējdarbības aspektus, tas ļaus cilvēkam veiksmīgāk 

darboties uzņēmējdarbībā. Tāpat arī, mums ir jādara viss, lai ārvalstu studenti brauktu uz 

Latviju šeit mācīties universālas prasmes.  

B. Bašķere atgādina, ka augstskolas neatrisinās visas Latvijas darba tirgus problēmas, visas 

profesijas nav reglamentētas, un ka jaunieši vairs nevēlas studēt garās programmās un 

augstākās izglītības plānošanai būtu jāpieiet elastīgāk.    

NEP locekļi diskutē par nepieciešamību NKS iekļautajai profesijai “Maza uzņēmuma 

vadītājs” mainīt nosaukumu uz “Uzņēmuma vadītājs”, atbilstošu studiju programmu 

īstenošanas iespējām augstskolās, NKS atbilstību darba tirgum, nepieciešamām 

kompetencēm absolventiem veiksmīgai darbībai uzņēmējdarbībā un lai nekļūtu par 

bezdarbniekiem. Vienojas mainīt profesijas nosaukumu uz “Uzņēmuma vadītājs” un 

rosina, ka Uzņēmuma vadītāja PS izstrādā LTRK.  

I. Šuškevica (VISC) skaidro procedūru, ka NEP ir jāiesniedz VISC informācija par 

profesiju vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, tās nosaukumu un to, kurā līmenī 

profesija atrodas. Iesniegumu VISC par profesijas standarta izstrādi var iesniegt jebkura 

valsts vai pašvaldību institūcija, kā arī juridiska persona.   

 

Nolemj:  

5.1. UD NEP iesniegt iesniegumu VISC par izmaiņu nozares kvalifikāciju struktūrā – 

profesijas “Maza uzņēmuma vadītājs” nosaukuma maiņu uz “Uzņēmuma vadītājs”.  
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5.2. LTRK izstrādāt Uzņēmuma vadītāja profesijas standartu un to iesniegt VISC.  

 

 

6. Jautājums 

Iesniegtie viedokļi par nozares kvalifikāciju struktūru – G.Loba 

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

 G. Loba informē par saņemtu vēstuli no Latvijas Tirgotāju asociācijas (2019.gada 

18.jūnija vēstule Nr.ag061802), kurā LTA pauž viedokli, ka UD NKS neatbilst pašreizējai 

Latvijas tautsaimniecības politikai, ierobežojot iespējas jaunajiem uzņēmējiem iegūt plašas 

un nepieciešams prasmes bakalaura studiju programmās. G. Loba uzsver, ka ne jau visa 

NKS ir problemātiska, un aicina organizācija turpmāk sniegt viedokli un priekšlikumus par 

konkrētiem problēmu jautājumiem.  

 

Nolemj: 

6.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 

 

7. jautājums 

Informācija par NEP koordināciju un sekretariāta izveidi – A.Līce 

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

 A. Līce informē, ka LDDK 2019.gada jūnijā ir noslēgusi līgumu ar IZM par 

deleģēto funkciju īstenošanu (nozaru ekspertu padomju darbības koordinēšanu saskaņā ar 

Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.485 “Nozaru ekspertu padomju 

izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība” ar mērķi nodrošināt nozaru 

ekspertu padomju uzdevumu izpildi atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 12.panta 

otrajā daļā noteiktajai nozaru ekspertu padomju kompetencei) līdz 2019.gada beigām. 

Attiecīgi LDDK šobrīd veido NEP sekretariātu, tostarp rekrutējot 3 jaunus darbiniekus, kas 

būs NEP koordinatori un kas darbu uzsāks jau š.g. augustā. Paralēli IZM ir izstrādājusi 

grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas paredz, ka NEP darbības koordināciju 

finansēs no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz šim NEP koordinācija ir veikta gan ES 

līdzfinansētu projektu ietvaros, gan arī, pateicoties LDDK, nozaru asociāciju un NEP 

priekšsēdētāju ieguldījumam.  

 Saskaņā ar vienošanos ar NEP priekšsēdētājiem, tiks izveidota NEP padome, kurā 

piedalīsies NEP priekšsēdētāji un kuras atbildības jomas būs NEP sekretariāta pārvaldība, 

stratēģiska NEP vadība, starpnozaru jautājumu risināšana, NEP darbības izvērtēšana un 

lemšana par NEP darbības iekšējās kārtības noteikumiem. 

 

Nolemj:  
7.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 

 

8. jautājums 

Dažādi jautājumi – G.Loba 

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

 8.1. G. Loba un I. Lapiņa informē par saņemtu Akadēmiskās informācijas centra 

(AIC) vēstuli, kurā AIC aicina UD NEP deleģēt darba devēju ekspertu Biznesa vadības 

koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Biznesa 

loģistika” (studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”) 

licencēšanai. Pēc konsultācijām ar Transporta un loģistikas NEP (TL NEP), tapa skaidrs, 

ka šī studiju programma atbilst TL NEP kompetencei, attiecīgi aicina atbalstīt to, ka 

ekspertu šīs programmas licencēšanas procedūrai deleģē TL NEP, nevis UD NEP.  
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8.1. I. Lapiņa informē, ka, ņemot vērā, ka Latvijā nav aktīvas ekonomistus 

pārstāvošas profesionālas organizācijas, kas varētu iesniegt Ekonomista un Nodokļu 

ekonomista PS projektus VISC, NEP varētu aicināt EM vai nu šos PS iesniegt VISC, vai, 

ja kāda organizācija tomēr to uzņemsies, vismaz aktīvi atbalstīt šo PS izskatīšanu un 

virzību uz apstiprināšanu.   

 

Nolemj: 

8.1. Nedeleģēt ekspertu “Biznesa loģistika” studiju programmas licencēšanai, bet aicināt to 

darīt Transporta un loģistikas NEP.  

8.2. Aicināt EM atbalstīt Ekonomista un Nodokļu ekonomista PS virzību uz 

apstiprināšanu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot PS projektus VISC.  

 

 

9. jautājums 

Nākošās NEP sēde – G.Loba 

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

 G. Loba informē, ka saskaņā ar NEP sēžu grafiku 2019.gadam nākošā UD NEP 

sēde plānota 2019.gada 10. septembrī 15:00. Sēdes norises vieta būs LDDK birojs Raiņa 

bulvārī 4. Izmaiņu gadījumā NEP locekļi tiks informēti. NEP locekļi aicināti sniegt 

priekšlikumus sēdes darba kārtībai.  

 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

  
Sanāksmes vadītājs G. Loba 

 

 

Protokoliste A. Līce 
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