
 

Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, 

administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un 

komerczinības)  

  

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)  

Nozaru ekspertu padomes (UD NEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 
 

2019. gada 12.martā 

Sēde notiek: Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Raiņa bulvārī 4, 2.stāvā, Rīgā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās 

 

Valsts puse  

Aina Liepiņa 
Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta 

vecākā eksperte 

Eva Lossane  

(Aigas Balodes vietā) 

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu departamenta 

direktore 

Māris Jurušs 
Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas vecākais eksperts 

 

Darba ņēmēju puse 

Gaida Jonāse (Anita 

Elstes vietā) 

Cēsu RT arodorganizācijas priekšsēdētāja, Kooperatīvās 

sabiedrības  „Cēsu rajona patērētāju biedrība” izpilddirektore 

 

Darba devēju puse 

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

Grāmatvedības sistēmu Tildes Jumis biznesa analītiķe 

Gundega Dambe 

(Evas Selgas vietā) 

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 

Guntars Loba 

 

Latvijas Drošības biznesa asociācija, eksperts profesionālās 

izglītības jomā  

Henriks Danusēvičs Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents 

Ieva Kalve 

 

Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja  vadītāju asociācija, 

asociācijas prezidente 

Iluta Arbidāne 

(Ivetas Mietules vietā) 

Rēzeknes uzņēmēju biedrība 

Inga Lapiņa Latvijas Kvalitātes biedrība  

Iveta Liniņa Latvijas Tirgotāju asociācija 

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

priekšsēdētājs 

Silvija Bruņa Projektu vadības profesionālās asociācija 
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Pieaicinātās personas 

 

Anita Līce LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

Ieva Šuškeviča Valsts izglītības satura centrs 

Iluta Arbidāne  Rēzeknes Uzņēmēju biedrība  

Kristīne Rozīte LIKTA 

Sanita Bērziņa LDDK Apakšprojekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos” 

 

Sēdē nepiedalās: 

Valsts puse 

Baiba Bašķere IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora 

vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā 

Darba ņēmēju puse 

Aleksejs Rosiļkovs Apsardzes darbinieku arodbiedrība (LANDA) 

  

Darba devēju puse 

Dainis Locāns 

 

Latvijas biznesa konsultantu asociācija, 

SIA „BIZNESAM.LV” valdes loceklis 

Ilonda Lakševica RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja  

Ingūna Lazdiņa-

Ķuze 

Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes locekle 

Jānis Gavars Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) 

Ruta Šneidere Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija 

Vineta Pinte-Sereb-

rjakova 

Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija 

 

Sēdi vada: Ieva Kalve, UD NEP priekšsēdētāja 

Protokolē: Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15:00 

 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – Ieva Kalve. 

2. Pārskats par Darba vidē bāzētas izglītības projektā paveikto – Sanita Bērziņa. 

3. Informācija par Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes (PIPP) lēmumiem 

projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – Ieva Kalve. 

4. Ierosinājumi profesiju standartu/profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes 

metodikas pilnveidei augstākās izglītības līmenī – Inga Lapiņa. 

5. Nozares kvalifikāciju struktūras apspriešana VISC un tālākā virzība – Ieva Kalve. 

6. Nozares ekspertu deleģēšana VISC darba grupā par nozares kvalifikāciju struktūras 

izstrādi – Ieva Kalve.  

7. Grozījumi UD NEP nolikumā (4.punkts – pārstāvju skaits no organizācijas) – Ieva 

Kalve. 

8. UD NEP sastāva aktualizēšana – Anita Līce.  

9. UD NEP priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas – Ieva Kalve, Anita Līce.  

10. LIKTA informācija par profesijas standarta projektu “E-biznesa vadītājs" – Kristīne 

Rozīte. 

11. Dažādi jautājumi – 10 minūtes. 
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1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana/precizēšana  

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

I.Kalve iepazīstina klātesošos ar iepriekš NEP locekļiem izsūtīto sanāksmes darba 

kārtību un rosina to papildināt ar LIKTA prezentāciju par profesijas standarta projektu “E-

biznesa vadītājs”. Vaicā, vai kādam ir kādi iebildumi. Iebildumu nav.  

 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt darba kārtību, papildinot to ar LIKTA prezentāciju.  

 

2. jautājums 

Pārskats par Darba vidē bāzētas izglītības projektā paveikto 

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

S.Bērziņa informē, ka LDDK projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” laika posmā no 

2018.gada septembra līdz 2019.gada februārim UD NEP sniegusi 62 atzinumus nozares 

uzņēmumiem par atbilstību īstenot DVB mācības. DVB mācības UD nozarē sadarbībā ar 

uzņēmējiem šobrīd īsteno šādas profesionālās izglītības iestādes: Ogres Tehnikums, 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Valmieras Tehnikums, Daugavpils Tehnikums. 

 

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 

3. jautājums 

Informācija par Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes (PIPP) lēmumiem 

projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

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

I.Kalve informē, ka UD NEP sagatavotie priekšlikumi par VIAA projektā 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenotām pieaugušo 

izglītības programmām Uzņēmējdarbības nozarē nav ņemti vērā, jo Pieaugušo izglītības 

pārvaldības padome (PIPP) 2019.gada 1.februārī lēma par to, ka Uzņēmējdarbības nozares 

izglītības programmas projekta ietvaros vispār nebūtu jāīsteno. Aicina UD NEP 

koordinatoru sagatavot vēstuli IZM un VIAA, aicinot turpmāk vairs neuzdot UD NEP 

sniegt viedokli, ko nav plānots ņemt vērā, respektējot UD NEP locekļu veltīto laiku 

viedokļa sagatavošanā. 

 

Nolemj: 

3.1. Nosūtīt IZM un VIAA vēstuli, aicinot respektēt UD NEP locekļu veltīto laiku viedokļa 

sagatavošanā un turpmāk vairs neuzdot UD NEP sniegt viedokli, kuru nav plānots ņemt 

vērā. 

 

4. jautājums 

Ierosinājumi profesiju standartu/profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes 

metodikas pilnveidei augstākās izglītības līmenī  

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

I.Lapiņa informē par problēmām, kas saistītas ar profesiju standartu 

(PS)/profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes metodikas augstākās izglītības 

(LKI 6.-7.) līmenī: 

- Saskaņā ar 2016.gada 27.septembra MK noteikumiem Nr.633 “Profesijas standarta, 

profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un 

nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” 6.punktu, IZM “organizē PS vai PKP (ja 

profesijai neapstiprina PS) izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši ietvarstruktūras 6.–7. 
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līmenim”, taču realitātē tas nenotiek. Augstākajā izglītībā PS tiek aktualizēti ļoti gausi. 

Parasti PS izstrādā vai aktualizē augstskolas, kas realizē attiecīgās studiju programmas.  

- Esošā VISC izstrādātā PS izstrādes metodika ir piemērota profesionālajai vidējai 

izglītībai. Līdz 4. PKL, profesionālo izglītību regulē tikai PS. Taču augstākajai izglītībai 

vēl ir jāizpilda grāda piešķiršanas  prasības.  

- Latvijas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem atbilstošo zināšanu, prasmju un 

kompetenču apraksti precīzi paskaidro gan zināšanas, gan prasmes, gan kompetences. 

- 2014.gada 26.augusta MK noteikumi Nr.512. “Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” līdz pat priekšmetu līmenim nosaka 

vispārizglītojošo kursu prasības (studiju programmu obligāto saturu), tostarp par civilo 

aizsardzības iekļaušanu studiju programmas saturā. 

Tāpat arī I.Lapiņa informē par priekšlikumu nepieciešamām izmaiņām PS/PKP 

izstrādes metodikas un PS/PKP izstrādes veidlapas pielāgošanai augstākajai izglītībai (LKI 

6.-7.) līmeņiem: 

1. Prasmes un attieksmes formulēt ļoti vispārīgi, ja nepieciešams, paskaidrojot 

pienākuma un/ vai pamatuzdevuma specifiku (alternatīva - šo sadaļu augstākās izglītības 

PS/PKP neizmantot vispār). Prasmes visdrīzāk pēc jēgas dublēs pienākumus un/vai 

pamatuzdevumus (īpaši LKI 7.līmenī). Taču, lai nav jāmaina MK noteikumi, var formāli 

šo kolonnu aizpildīt (vai neizmantot šo sadaļu vispār). Ja konkrētai profesijai tiešām ir 

nepieciešams, tās var formulēt, paskaidrojot pienākuma un/vai pamatuzdevuma specifiku. 

2. Profesionālās zināšanas formulēt plašākos zināšanu blokos (jo tās mainās ļoti 

strauji). 5.PKL zināšanas nav nepieciešams un bieži nemaz nevar dalīt pa līmeņiem 

(priekšstats, izpratne, lietošana), jo vairumā gadījumu tās ir integrētas un kompleksas. 

3. Kompetences formulēt atbilstoši pienākumam un/vai pamatuzdevumam. 5. PKL šī 

ir būtiskākā sadaļa, jo tieši kompetenču formulējums sniedz augstskolām nepieciešamo 

informāciju par prasībām darba tirgū. 

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās 

prasmes un attieksmes, vispārējās zināšanas un kompetences PS/PKP izstrādes veidlapā 

jau daļēji aizpilda, par pamatu izmantojot 2014.gada 26.augusta MK noteikumos Nr.512.  

formulētās prasības, tās standartizētā veidā iekļaujot tabulā un papildinot, ja to pieprasa 

profesijas specifika. 

Tādējādi tiktu atvieglota PS izstrāde, jo PS/PKP izstrādes veidlapu būtu jau 

papildināta ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām studiju programmu realizācija, un PS 

izstrādes darba grupām nebūtu nepieciešams interpretēt normatīvajos aktos noteiktās 

prasības augstākajai izglītībai, bet būtu nepieciešams tikai pievienot specifisko profesijas 

daļu. Tāpat arī šādas izmaiņas neprasa grozījumu veikšanu normatīvajos aktos.  

NEP locekļi diskutē priekšlikumu un pauž atbalstu, jo tas gan risina problēmas, kas 

saistītas ar pašreizējās PS/PKP izstrādes veidlapas nepiemērotību augstākajai izglītībai, gan 

neprasa MK noteikumu grozījumus. Jautā, vai NEP izstrādās PS augstākajai izglītībai. 

I.Kalve skaidro, ka NEP izskata PS priekšlikumus, kā arī deleģē ekspertus PS izstrādes 

darba grupām. Bet būtu vēlams, ka PS izstrādi iniciē un veic nozaru un profesionāļu 

asociācijas. Rosina nosūtīt priekšlikumus IZM un informācijai – VISC.  

I.Šuškeviča (VISC) komentē, ka UD NEP var izstrādāt PS/PKP izstrādes veidlapu 

UD nozarei, kā arī iebilst pret darba uzdošanu VISC, jo VISC ir atbildīgs tikai par PS 

publiskošanu. I.Kalve skaidro, ka augstākās izglītības valsts standarta prasības attiecas uz 

visu augstāko izglītību, ne tikai UD jomu. UD NEP priekšlikumus nosūtīs IZM, kas atbild 

par PS izstrādi augstākās izglītības līmenī. 

 

Nolemj:   

4.1. Nosūtīt priekšlikumus Profesiju standartu/profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes 

metodikas pilnveidei augstākās izglītības līmenī (LKI 6.-7.) IZM un informācijai VISC. 
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5. jautājums 

Nozares kvalifikāciju struktūras apspriešana VISC un tālākā virzība 

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

I.Kalve informē, ka Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadome (PINTSA) 2019.gada 6.februārī apstiprināja šādas profesijas un 

kvalifikācijas no UD NEP nozares kvalifikāciju struktūras (NKS): 

1. Grāmatvedis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst piektajam Latvijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (5. LKI); 

2. Grāmatvedis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst sestajam Latvijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (6.LKI); 

3. Biroja administrators - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst piektajam 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (5. LKI); 

4. Personāla speciālists - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst piektajam 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (5. LKI); 

5. Finansists – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst sestajam Latvijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (6.LKI) un no tās izrietošās profesionālās 

kvalifikācijas prasības - Finanšu analītiķis; 

6. Ekonomists - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst sestajam Latvijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (6. LKI) un no tās izrietošās  profesionālās 

kvalifikācijas prasības  - Nodokļu ekonomists. 

Tāpat arī PINTSA lēma: 

1. Pārskatīt Finanšu vadītāja PKP atbilstību PS Struktūrvienības/funkcionālais 

vadītājs 6.LKI un izvērtējot, vai Finanšu vadītāja PKP nav loģiskāk savienot ar PS 

Finansists. 

2. Divu nedēļu laikā no PINTSA protokola apstiprināšanas izveidot ekspertu darba 

grupu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra noteikumu Nr.633 “Profesijas 

standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas 

standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” 7.punkta 7.1. apakšpunktā 

noteiktajam, kas turpinātu darbu pie nozares kvalifikāciju struktūras, precizējot tajā 

iekļaujamās profesijas un no tām izrietošās profesionālo kvalifikāciju prasības 6.LKI un 

7.LKI. 

VISC ekspertu darba grupā par UD NEP NKS izstrādi apspriedīs šādus galvenos 

jautājumus:  

1) vai  profesijas “Struktūrvienības/funkcionālais vadītājs” kvalifikācijas būtu 

jānorāda kā atsevišķas profesijas vai kā kvalifikācijas (NEP šajā jautājumā nav īpašas 

nostājas jo sākotnēji NEP piedāvāja veidot atsevišķas profesijas, bet pēc VISC 

ierosinājuma formulēja kā kvalifikācijas); 

2) kādā izglītības līmenī jāpiedāvā vadītāja kvalifikācija: bakalaura vai maģistra (daļa 

NEP uzskata, ka bakalaura līmenī vadītājam bez specializācijas nebūtu jābūt vispār, taču 

augstskolu piedāvāto programmu dēļ lēma par “Mazā uzņēmuma vadītāja” kvalifikācijas 

iekļaušanu bakalaura līmenī).  

 

Nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 

6. jautājums 

Nozares ekspertu deleģēšana VISC darba grupā par NKS izstrādi 

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

I.Kalve informē, ka UD NEP ir nepieciešams deleģēt pārstāvi darbam VISC 

ekspertu darba grupā par UD NEP NKS izstrādi. Aicina izteikt ierosinājumus kandidātiem, 

aicina I.Lapiņu pieteikties.  
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I.Šuškeviča (VISC) atgādina, ka VISC vēstulē bija norādīts lūgums NEP nedeleģēt 

pārstāvi, kurš strādā augstskolā, jo augstskolu pārstāvi jau deleģē Rektoru padome.  

Pēc diskusijas NEP aicina LPVA pārstāvi G.Dambi piedalīties VISC darba grupā kā 

UD NEP pārstāvi, bet I.Lapiņu – kā viņas aizvietotāju, un viņas piekrīt. 

Nolemj:  
6.1. Deleģēt Gundegu Dambi no LPVA kā UD NEP pārstāvi VISC ekspertu darba grupā 

par NKS izstrādi, bet Ingu Lapiņu – kā aizvietotāju. 

 

7. jautājums 

Grozījumi UD NEP nolikumā 

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

I.Kalve skaidro, ka, pārskatot UD NEP dalībnieku dalību UD NEP sēdēs, radās 

jautājums, vai UD NEP būtu nepieciešams veikt grozījumu UD NEP nolikuma 4.punktā, 

nosakot, ka katra dalībpuses organizācija vai institūcija var nominēt vienu pārstāvi. 

Vienlaikus būtu jānosaka, ka katram pārstāvim ir deleģēts aizvietotājs. Skaidro, ka šādas 

izmaiņas palīdzētu nodrošināt kvorumu UD NEP sēdēs.  

H.Danusevičs iebilst pret jautājuma skatīšanu, jo balsu skaita ierobežojums no vienas 

organizācijas UD NEP nolikumā būtu lielo organizāciju, kāda arī ir LTA, diskriminācija. 

Aicina UD NEP šo jautājumu neapspriest. Vienīgā organizācija, kas dalībai UD NEP ir 

deleģējusi divus pārstāvjus, ir LTA, un LTA atrisinās dalības jautājumu, abiem pārstāvjiem 

viens otru aizvietojot uz sēdēm, ja gadījumā kāds nevarēs piedalīties. 

I.Lapiņa skaidro, ka šāds ierosinājums tika izteikts iepriekšējā NEP sēdē. 

M.Jurušs pauž viedokli, ka no katras organizācijas UD NEP sēdēs var piedalīties 

neierobežots pārstāvju skaits, taču galvenais jautājums ir par balstiesībām. 

I.Kalve aicina NEP locekļus balsot par grozījumu veikšanu UD NEP nolikuma 

4.punktā, nosakot, ka katra dalībpuses organizācija vai institūcija darbam UD NEP var 

nominēt vienu pārstāvi. 

Balsojuma rezultāti: 

Pret: 3; Atturas: 3; Par: 8  

Nolemj: 

7.1. Veikt grozījumus UD NEP nolikuma 4.punktā, nosakot, ka katra dalībpuses 

organizācija vai institūcija darbam UD NEP var nominēt vienu pārstāvi. 

7.2. Aicināt visas organizācijas un institūcijas, kas nominējušas savu pārstāvi darbam UD 

NEP, bet nav nominējušas aizvietotājus, nominēt arī aizvietotāju. 

 

8. jautājums 

UD NEP sastāva aktualizēšana 

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

 A.Līce informē, ka Rimi pārstāve I.Lakševica izteica ieinteresētību turpināt darbu 

UD NEP. Tāpat arī informē, ka saņemts iesniegums no Rēzeknes uzņēmēju biedrības 

(RUB), ka RUB Ivetas Mietules vietā, kas ir ievēlēta par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 

(RTA) rektori, darbam UD NEP deleģē Ivetu Arbidāni.  

I.Arbidāne informē par savu līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarības jomā, kā arī 

motivāciju piedalīties UD NEP. I.Arbidāne ir ieguvusi ekonomikas zinātņu doktora grādu, 

apakšnozarē Finanses un kredīts Daugavpils Universitātē. Šobrīd strādā Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijā un darbojas Rēzeknes uzņēmēju biedrībā.    

Nolemj: 

8.1. Apstiprināt I.Arbidāni UD NEP sastāvā. 

8.2. Ņemot vērā UD NEP 7.2.lēmumu par pārstāvju aizvietotāju deleģēšanu, iekļaut UD 

NEP sastāva aktualizāciju arī nākošās UD NEP sēdes darba kārtībā.  
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9. jautājums 

UD NEP priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas 

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

I.Kalve informē, ka saskaņā ar UD NEP nolikuma 12.punktu NEP priekšsēdētājs un 

vietnieks tiek ievēlēti uz vienu gadu no NEP locekļu vidus. Aicina NEP locekļus sniegt 

priekšlikumus kandidātiem, pati izvirza G.Lobu kā UD NEP priekšsēdētāju un I.Lapiņu kā 

priekšsēdētāja vietnieci. G.Loba un I.Lapiņa piekrīt izvirzījumam. Citi kandidāti izvirzīti 

netiek. 

G.Loba informē par savu līdzšinējo pieredzi un motivāciju uzņemties UD NEP 

priekšsēdētāja amatu. Darbojas NEP no pirmās NEP izveidošanās dienas kā deleģēts 

eksperts no Latvijas Drošības biznesa asociācijas. No 1994.gada līdz 2010. gadam vadīja 

apsardzes uzņēmumu un pašlaik ir uzņēmuma daļu īpašnieks. Pieredze par profesionālās 

izglītības sistēmu iegūta astoņu gadu laikā, strādājot ar profesionālo izglītību saistītos 

amatos publiskajās un privātajās iestādēs, organizācijās. Ir iegūts izglītības zinātņu 

maģistra grāds pedagoģijā. Uzskata, ka profesionālās izglītības sistēma ir salīdzināma ar 

augļu dārzu, par kura kopšanu ir jārūpējas tiem, kuri bauda augļus. NEP būtu viens no 

instrumentiem, kuru var un vajag izmantot dārza kopšanā. “Pienākums pret šo dārzu, no 

kura pārtiek mana ģimene, liek man darboties NEP.”  

I.Lapiņa informē par savu līdzšinējo pieredzi un motivāciju uzņemties UD NEP 

priekšsēdētāja amatu: Dr. Inga Lapiņa ir RTU profesore, kā arī profesionālās un augstākās 

izglītības kvalitātes eksperte ar starptautisku pieredzi, UD NEP pārstāv Latvijas Kvalitātes 

biedrību. Pieredze darba tirgus un izglītības iestāžu sadarbības organizēšanā un veicināšanā 

jau no 1999.gada, piedaloties ES PHARE Programmas projektos „Biznesa izglītības 

reforma Latvijā” un “Profesionālā izglītība 2000”. Ļoti rūp uzņēmējdarbības un 

ekonomikas jomu izglītības kvalitāte, ir piedalījusies vairāk nekā 10 profesijas standartu 

veidošanā un atjaunošanā. Šobrīd strādā CESAER darba grupā “Science and Technology 

Education for the 21st Century” un ir valdes locekle BMDA – Baltic Management 

Development Association un pārstāve EQUAL - A Forum Around Quality Assurance. 

Pārstāv RTU IEVF Apvienoto Nāciju (ANO) iniciatīvā PRME - Principles of Responsible 

Management Education. Vienlaikus ir arī uzņēmēja. 

 

Balsojuma rezultāti: 

Par G.Lobu: Pret – 0. Atturas – 0. Ievēlēts vienbalsīgi.   

Par I.Lapiņu: Pret – 2. Atturas – 0. Ievēlēta ar balsu vairākumu.  

 

Nolemj: 

9.1. Apstiprināt G.Lobu par UD NEP priekšsēdētāju un I.Lapiņu par priekšsēdētāja 

vietnieci uz vienu gadu. 

 

10.jautājums 

LIKTA informācija par profesijas standarta projektu “E-biznesa vadītājs" 

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

 K.Rozīte (LIKTA) informē par izstrādāto profesijas standarta (PS) projektu “E-

biznesa vadītājs", kura izstrādi koordinēja LIKTA. Šis ir starpnozaru PS, jo gan 

izstrādes, gan testēšanas, gan datu apstrādes darbs, gan darbs digitālajā vidē ir saistīts ar 

IKT nozares zināšanām, taču šīs zināšanas tiek pielietotas, lai palīdzētu uzņēmumiem 

darboties. LIKTA ir iesniegusi iesniegumu IZM, un jau ir izveidota darba grupa PS 

saskaņošanai. Jautā par starpnozaru profesiju iekļaušanu NKS.   

I.Šuškeviča (VISC) skaidro, ka starpnozaru profesijas nav jāiekļauj NKS. 

Svarīgākais, lai būtu PS, un lai tas būtu minēts 2018.gada 9.oktobra MK noteikumos 

Nr.626 “Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās 
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kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās 

kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību”.  

NEP locekļi diskutē, ka starpnozaru profesijām PS saskaņošanas procedūra ir 

vieglāka nekā nozaru PS saskaņošanas procedūra, jo nav nepieciešams saskaņot ar NEP. 

Izsaka pateicību LIKTA par informēšanu par PS izstrādi. 

 

Nolemj: 

10.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 

11. Dažādi jautājumi 

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

Citi jautājumi netiek ierosināti. 

Nākošā UD NEP sēde saskaņā ar UD NEP 2019.gada sēžu grafiku būs 2019.gada 

7.maijā, LDDK telpās. 

 

 

Visi lēmumi, kur nav norādīts citādi, pieņemti vienbalsīgi. 

 

  
Sanāksmes vadītāja     I.Kalve 

 

 

Protokoliste    A.Līce 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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