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Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un 

komerczinības) 
 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1 
 

2017.gada 11.jūlijā 

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 

Darba ņēmēju puse 

Anita Elste Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība (LTDA), LTDA 

priekšsēdētājas vietniece, SIA „Madonas patērētāju biedrība” 

Tirdzniecības vadītāja;  

 

Darba devēju puse 

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

priekšsēdētājs 

Dace Birzmale Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija 

Henriks Danusēvičs 

pārstāv pilnvarotais 

pārstāvis – 

Jānis Tomelis 

Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents 

Ieva Kalve Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācija, 

asociācijas prezidente 

Ilonda Lakševica RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja  

Iveta Liniņa Latvijas Tirgotāju asociācija, 

Guntars Loba Latvijas Drošības biznesa asociācija, eksperts profesionālās izglītības 

jomā  

Iveta Mietule Rēzeknes Uzņēmēju biedrība 

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 

Sarmīte Valaine  

Inga Zeide  

Līvija Zeibarte Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma vec.referente 

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 

Līga Saleniece  
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Sēdē nepiedalās: 

Valsts puse 

Ilze Baltābola 

Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļas 

vadītāja;  

Aiga Balode 
 

Direktores vietniece Nodarbinātības valsts aģentūra, direktores 

vietniece 

Ēriks Sīka Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības departamenta vecākais 

eksperts 

 

Darba ņēmēju puse 

Aleksejs Rosiļkovs Apsardzes darbinieku arodbiedrība (LANDA) 

Darba devēju puse 

Jānis Andžāns Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) 

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

Dainis Locāns Latvijas biznesa konsultantu asociācija, 

SIA „BIZNESAM.LV” valdes loceklis 

 

Protokolē: Uzņēmējdarbības NEP koordinatore Sandra Ģeida 

 

Darba kārtība: 

1. Uzņēmējdarbības NEP sēdes darba kārtības precizēšana.  

2. Iepazīšanās ar Uzņēmējdarbības NEP personālsastāvu un Nolikumu. 

3. Prezentācija par 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. 

4. Informācija par ESF projektu 8.5.2. "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās 

izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" un plānoto NEP iesaisti. 

5. Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas. 

6. Uzņēmējdarbības NEP sēžu grafika 2017.gadam apstiprināšana. 

 

 

1.jautājums 

Uzņēmējdarbības NEP sēdes darba kārtības precizēšana 

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

Sandra Ģeida iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību. (Tiek nolemts mainīt 

darba kārtību, un kā 3. un 4.punktu ielikt prezentācijas par projektiem). 
 

Nolemj: Pieņemt zināšanai. 
 

2.jautājums 

Iepazīšanās ar Uzņēmējdarbības NEP personālsastāvu un Nolikumu 

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

Sandra Ģeida informē klātesošos ar Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomes sēdē (PINTSA) 2017.gada 12.aprīlī apstiprināto Uzņēmējdarbības 

NEP personālsastāvu un Nolikumu (šī protokola pielikums Nr.1 un Nr.2). 
 

Nolemj: Pieņemt zināšanai 
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3.jautājums 

Prezentācija par ESF projektu „Profesionālo izglītības iestāžu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) 

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

ESF projekta „Profesionālo izglītības iestāžu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos” atbilstoši SAM 8.5.1. projekta vadītāja Jolanta Vjakse prezentē 

projekta būtību 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 kvalificetiem 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 (prezentācija protokola pielikumā Nr.3). 
   
Nolemj: Pieņemt zināšanai. 
 

4.jautājums 

Informācija par ESF projektu 8.5.2. "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" un plānoto NEP iesaisti. 

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

Par projektu informē. Inga Zeide: nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveides projekta 

vadītāja. Saņēmējs VISC. Līdz 2021.gadam, kopā mazliet virs 12 milj.eiro. Atbalstāmās 

darbības: sistēmas pilnveide, PS un prof.kval.izstrāde, modulāro programmu un eksāmenu 

izstrāde, mācību līdzekļu (tsk.digitālo) iegāde un mācību satura izstrāde. Sadarbojas arī ar 

IKVD. Pirmais atskaites periods: 2018.gada beigas, pirmo 60 standartu izstrāde ir uzsākta, 

modulārajām 10, izsludināts pirmais iepirkums, saskaņoti kvalifikāciju nosaukumi, notiek 

darbs pie kvalifikācijas .eksāmenu metodikas, būs 210 līdz projekta beigām, mācību 

.līdzekļu un simulācijas iekārtu iegāde - plānots 32+48 (vidēji 2 katrā nozarē), ir izsludināts 

iepirkums, apzinātas nepieciešamās iekārtas profesionālo skolu vajadzībām. Ko gaida no 

NEP? Pirmās programmas un iekārtu iepirkumi jau ir saskaņoti. Kvalifikāciju stuktūras 

saskaņošana, ekspertu deleģēšanu, PS saskaņošanu, pārstāvji modulāro un kval.eks un 

māc.līdz ekspertīzei. Kur vajadzēs kritērijus, tie ir vai būs. Ruta Porniece - LDDK izglītības 

jomas vadītāja, Projekta sadarbības partnera pārstāve. Būs 3 PS mūsu nozarē: grāmatvedis, 

finanšu darbinieks un transporta pārvadājumu komercdarbinieks. Līga Saleniece tuvākajā 

laikā sazināsies par ekspertu piesaisti šo standartu izstrādei.  

 

5.jautājums 

Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas 

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

Sandra Ģeida informē klātesošos NEP locekļus, ka saskaņā ar Uzņēmējdarbības NEP 

Nolikuma 12.punktu no NEP locekļu vidus uz vienu gadu ir jāievēl NEP priekšsēdētājs un 

priekšsēdētāja vietnieks, un lūdz NEP locekļus izvirzīt kandidātus šiem amatiem. Tiek ierosināts 

par Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāju ievēlēt Ievu Kalvi, bet par priekšsēdētāja vietnieku 

Ivetu Liniņu. Citu priekšlikumu nav.  

 

Balso: par 9, pret nav, atturas 2 (Ieva Kalve un Iveta Liniņa). 

 

Nolemj: Par Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāju ievēlēt Ievu Kalvi, par Uzņēmējdarbības NEP 

priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Ivetu Liniņu.  

 

Sēdi turpina vadīt Uzņēmējdarbības NEP priekšsēdētāja Ieva Kalve. 
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6.jautājums 

Uzņēmējdarbības NEP sēžu grafika apstiprināšana 2017.gadam 

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

NEP priekšsēdētāja Ieva Kalve aicina NEP locekļus apstiprināt sekojošu 

Uzņēmējdarbības NEP sēžu organizēšanas grafiku 2017.gadam: 5.septembris, 7.novembris; 

2018.gadam  9.janvāris, 6.marts, 8.maijs. 

 

Nolemj: Apstiprināt Uzņēmējdarbības NEP sēžu grafiku 2017.gadam: 5.septembris, 

7.novembris; 2018.gadam  9.janvāris, 6.marts, 8.maijs. 

 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

 

 
Sanāksmes vadītāja         I.Kalve 

  

Protokoliste          S.Ģeida 


