
 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un komerczinības) nozaru ekspertu padome (NEP) sēde 

 

Nr.4 

Rīgā, 2018. gada 11.septembrī         

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), 2.stāva zāle, Raiņa bulvāris 4 

 

Piedalās:    

Baiba Bašķere Izglītības un zinātnes ministrija 

Iveta Liniņa Latvijas Tirgotāju asociācija 

Ieva Kalve Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja  vadītāju asociācija 

Ilga Bidzāne Valsts izglītības satura centrs 

Jānis Gavars Drošības nozares kompāniju asociācija  

Guntars Loba Latvijas Drošības biznesa asociācija 

Ruta Šneidere Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija 

Anda Ziemele ISO sertificēto grāmatvežu asociācija 

Ruta Porniece Latvijas Darba devēju konfederācija 

Iluta Arbidāne Rēzeknes uzņēmēju biedrība  

Inga Lapiņa Latvijas Kvalitātes biedrība, RTU 

Agnese Dāvidsone Vidzemes augstskola 

Līga Peiseniece Banku augstskola  

Maija Muceniece  Latvijas Darba devēju konfederācija 

Velta Baseviča Izglītības un zinātnes ministrija 

Māris Jurušs Ekonomikas ministrija  

 

Darba kārtībā: 

 

1. Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – Ieva Kalve – 5 minūtes. 

2. Iesniegumu dalībai UD NEP sastāvā izskatīšana – Latvijas Nacionālās projektu vadības 

asociācijas un Projektu vadības profesionālās asociācijas pārstāvji – 10 minūtes, 

diskusija – 5 minūtes. 

3. Informācija par darba vidē balstītu mācību jautājumu turpmāku risināšanu – DVB 

koordinatore Maija Muceniece – 10 minūtes. 

4. Par ekspertu deleģēšanu profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu 

akreditācijai – Ieva Kalve – 5 minūtes. 

5. Par turpmāko valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanu 2019.gadā un vidējā 

termiņā, kā arī izteikt viedokli par nepieciešamajiem speciālistiem sadalījumā pa 

izglītības tematiskajām jomām, ņemot vērā tautsaimniecības attīstību – Ieva Kalve – 10 

minūtes. 

6. Par kvalifikāciju struktūru  augstākajā izglītībā – neformālās 3 augstskolu darba grupas 

priekšlikums – Inga Lapiņa, Ginta Tora un Dace Peiseniece – 10 minūtes. 

7. Par PS izstrādes metodiku augstākajā izglītībā – Inga Lapiņa – 10 minūtes. 

8. Diskusija un vienošanās par turpmāk veicamo ar kvalifikācijas struktūru – vada Ieva 

Kalve – 20 minūtes. 

9. Par PS “Nodokļu ekonomists” – Ieva Kalve – 5 minūtes. 

10. Dažādi jautājumi. 

Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un 

komerczinības)  
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1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – I.Kalve  

SĒDĒ NOLĒMA:  

1.1.Apstiprināt 11.09.2018. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozaru ekspertu padome 

(turpmāk – UD NEP) sēdes precizēto darba kārtību bez iebildumiem.  

 

2.jautājums 

Iesniegumu dalībai UD NEP sastāvā izskatīšana 

Dalībai UN NEP sastāvā ir saņemti priekšlikumi no Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas 

asociācijas un Projektu vadītāju profesionālās apvienības. Pārstāvji nav ieradušies uz UD NEP 

sēdi. 

 

SĒDĒ NOLĒMA:  

2.1. Jautājumu atlikt uz UD NEP sēdi, kad pārstāvji var piedalīties. 

 

 

3.jautājums 

Informāciju par darba vidē balstītu mācību (DVB) jautājumu turpmāku risināšanu 

sniedz DVB koordinatore M.Muceniece, atbilstoši pielikumā esošai shēmai.  

 

SĒDĒ NOLĒMA:  
3.1. Pieņemt zināšanai M.Mucenieces piedāvāto DVB atzinumu sniegšanas shēmu. 

3.2. M.Muceniece kā NEP koordinators DVB jautājumos paraksta atzinumus NEP vārdā, 

ievērojot shēmā norādīto un reizi 2 mēnešos informē NEP par sniegtajiem atzinumiem.  

 

4.jautājums 

Par ekspertu deleģēšanu profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu 

akreditācijai – ziņo I.Kalve . 

 

SĒDĒ NOLĒMA: 

4.1. Deleģēt papildus akreditācijas ekspertus Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, 

administrēšanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību nozarē:  

1) Māri Jurušu, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas Uzņēmējdarbības 

vides nodaļas vecāko ekspertu, tālr.: 67013044, e-pasts: Maris.Juruss@em.gov.lv; 

2) Ingu Lapiņu, Eksperta kvalifikācijas nozare: Kvalitātes vadība un atbilstības novērtēšana, 

ekonomika, komerczinības un uzņēmējdarbība, administrēšana.  

3) Ivetu Liniņu, Latvijas Tirgotāju asociācija, iveta.linina@turiba.lv 26306922. 

4.2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta apmācībās 2018.gadā deleģēt šādus esošos ekspertus: 

Jāni Zepu, Guntaru Lobu, Juri Matisānu. 

4.3. Precizēt Ilutas Arbidānes darbavietu – Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, Ekonomikas un 

pārvaldības fakultāte. 

 

5.jautājums 

 

Par turpmāko valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanu 2019.gadā un vidējā 

termiņā, kā arī izteikt viedokli par nepieciešamajiem speciālistiem sadalījumā pa izglītības 

tematiskajām jomām, ņemot vērā tautsaimniecības attīstību – Ieva Kalve – 10 minūtes. 

Diskusija: Galvenais secinājums ir, ka vispirms ir jāsakārto Ministru kabineta noteikumi Nr. 

322 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, pēc kuriem tiek veidotas programmu 

grupas. Pretējā gadījumā darba tirgū pieprasītās starpnozaru specialitātes, piemēram, loģistika, 

mailto:Maris.Juruss@em.gov.lv
mailto:iveta.linina@turiba.lv
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ražošanas inženierzinātnes un vadība u.c., šobrīd ir klasificētas grupā Sociālās zinātnes. Līdz ar 

to tām tiek izdalīts mazs valsts budžeta finansēto vietu skaits, lai gan loģistikas nozare Latvijā 

tiek izvirzīta kā prioritāra, tāpat kā ražošana.  

Ņemot vērā darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozes Ekonomikas ministrijas 

ieskatā valsts budžeta vietas potenciāli varētu palielināt: “Dabaszinātnes, matemātikas un 

informācijas tehnoloģijas” un “Inženierzinātnes, ražošanas un būvniecības” grupās. Aicinām 

izvērtēt iespēju pārdalīt no sociālo zinātņu grupām – “Humanitārās zinātnes un māksla” un 

“Informācijas un komunikācijas zinātnes” (piemēram, žurnālistika, bibliotēku darbība). 

 

SĒDĒ NOLĒMA: 

5.1. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt grupu klasifikāciju Ministru kabineta 2017.gada 

13.jūnija noteikumos Nr.322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (4.pielikumā) 

(turpmāk – MK noteikumi N.322), kas pašlaik nosaka nepareizu iedalījumu un līdz ar to 

nepareizu budžeta vietu sadalījumu, nepieciešams: 

a) “Telemātika” (345 07) pārcelt uz izglītības programmu grupu “Elektronika un 

automātika” (523), apvienojot “Telemehānika”; 

b) “Loģistika” pārcelt uz “Transporta pakalpojumi” (840); 

c) “Kvalitātes nodrošināšana un vadība” (345 04) pārcelt uz “Ražošana un pārstrāde” 

(54), aizvietojot vārdu “vadība” ar vārdu “kontrole”;  

d) “Ražošanas inženierzinības un vadība” pārcelt uz “Ražošana un pārstrāde” (54). 

Pēc minētām izmaiņām MK noteikumos N.322, attiecīgi nepieciešams palielināt valsts 

budžeta finansēto studiju vietu skaitu iepriekš norādītajās izglītības tematiskajās grupās.  

Līdz brīdim kamēr izmaiņas MK noteikumos N.322 netiek veiktas, ir nepieciešams 

attiecīgajām izglītības programmu kopām izglītības programmu grupā “Vadība un 

administrēšana” (345) atbilstoši palielināt valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu.  

 

 

 

6.jautājums 

Par kvalifikāciju struktūru  augstākajā izglītībā – neformālās 3 augstskolu darba grupas 

priekšlikums – Inga Lapiņa, Ginta Tora un Dace Peiseniece – 10 minūtes 

Skatīt Pielikumā 3 augstskolu sagatavotu “Nozares profesiju, tajās ietilpstošo 

specializāciju, saistīto profesiju pārskats”, kas veido iztrūkstošo daļu nozares kvalifikāciju 

struktūrai.  

I.Lapiņa skaidro, ka “Centāmies iekļaut visu, kas tika pārrunāts un kopīgi izlemts vasaras 

sākumā augstskolu un NEP kopīgajā sanāksmē. Attiecīgi izveidojām aprakstus visām 

profesijām (kvalifikācijām), kurām izdevās atrast kompetentus profesionāļus. Pagaidām nav 

iekļauta tikai jaunā ideju par “Biznesa procesu vadītāju”, jo, pētot starptautisko pieredzi, 

nonākam pie secinājuma, ka tas ir Bachelor of Business Administration, kas neparedz 

profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu. Tātad, Latvijas šī brīža izpratnē, tā ir bakalaura 

akadēmisko studiju programma uzņēmējdarbībā un vadībā. Līdz ar to šī ideja vēl ir nopietni 

jādiskutē NEP. Nav iekļauts arī “Sabiedrisko attiecību vadītājs”, šajā gadījumā būtu jāsagatavo 

profesijas apraksts, ja NEP uzskata, ka šādai profesijai jāveido standarts. Karti varēsim izveidot, 

kad būsim vienojušies, kura paliek profesija un, kura specializācija. Un kurai no tām veido 

standartu un kuru raksta absolventam diplomā, turklāt tā, lai saprot gan Latvijas, gan 

starptautiskais darba devējs. Šajā ziņā ir vairāki izaicinājumi”.   

Notiek diskusija par PS Finansists – Ekonomists. Vai vajadzētu lietot šādu kombināciju. 

Šobrīd ne finansists, ne ekonomists nav iekļauts MK noteikumu projektā “Obligāti 

piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību, ja profesijai nav 

nepieciešams izstrādā profesijas standartu, saraksts”.  

Notiek diskusija par profesiju Grāmatvedis – šobrīd Grāmatveža PS ir izstrādāts trešā 

profesionālās kvalifikācijas līmenī (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 



 4 

līmenim) un šis profesijas standarts ir iekļauts MK noteikumu projektā “Obligāti piemērojamo 

profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību, ja profesijai nav nepieciešams 

izstrādā profesijas standartu, saraksts”. 

 

 

SĒDĒ NOLĒMA: 

6.1. Pieņemt zināšanai I.Lapiņas sagatavoto informāciju.  

6.2. Turpināt diskusiju par kvalifikācijām “Finansists”, “Ekonomists”, “Grāmatvedis”.  

 

7.jautājums 

Inga Lapiņa ziņo par profesijas standartu (PS) izstrādes metodiku augstākajā izglītībā. 

R.Porniece norāda, ka PS un profesionālās kvalifikācijas prasības (PKP)izstrādā saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.633 (pieejami: https://likumi.lv/doc.php?id=285032) un tie attiecas gan uz 

profesionālo vidējo, gan profesionālā augstākā izglītība. Šie noteikumi attiecas arī uz nozaru 

kvalifikāciju struktūru izstrādi, saskaņošanu. Nozaru kvalifikāciju struktūras (t.sk., profesiju 

kartes) un iesnieguma forma to grozīšanai vai papildināšanai ir pieejamas: 
https://visc.gov.lv/profizglitiba/nozkval.shtml  
 

SĒDĒ NOLĒMA: 

7.1. Atbalstīt atsevišķas PS izstrādes metodikas izstrādi augstākajai izglītībai 

 

8.jautājums 

Diskusija un vienošanās par turpmāk veicamo ar kvalifikācijas struktūru – vada Ieva Kalve – 

20 minūtes 

 

SĒDĒ NOLĒMA: 

8.1. Vadības/ biroja atbalsta speciālistu aizstāt ar Administratīvā atbalsta speciālistu.  

 

9.jautājums 

Par PS “Nodokļu ekonomists” – Ieva Kalve – 5 minūtes. Sniedz informāciju, ka saņemts 

profesijas standarts (PS) Nodokļu ekonomists. Atbilstoši nozaru kvalifikāciju struktūrai šis 

standarts veidojams kā profesionālās kvalifikācijas pamatprasības. 

SĒDĒ NOLĒMA: 

9.1. Atbalstīt profesijas “Nodokļu ekonomists” izstrādi kā profesionālās kvalifikāciju prasības 

un atkārtoti iesniegt NEP. 

 

10.jautājums 

Dažādi jautājumi. 

 

I.Kalve ziņo, ka ir saņemti SIA Sit right un SIA Amie Export ar aicinājumu papildināt mācības 

nodarbinātiem piedāvājumu ar šādiem kursiem: ISO 9001 Kvalitātes vadība, 

Energoefektivitātes standartu LVS NE ISO 50 001:2012 ISO 14001- Vides aizsardzības vadība. 

SĒDĒ NOLĒMA: 

10.1. Neatbalstīt SIA Sit right un SIA Amie Export priekšlikumu.  

 

Sēdes vadītāja         I.Kalve  

 

Protokoliste              R.Porniece 

https://likumi.lv/doc.php?id=285032
https://visc.gov.lv/profizglitiba/nozkval.shtml

