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Sēdē piedalās:  

 

Valsts puse: 

 

Aiga Balode Nodarbinātības Valsts aģentūra, direktores vietniece 

Aina Liepiņa 

aizvieto R. Brīdaku 

Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas 

departamenta vecākā eksperte 

Edmunds Jansons Ekonomikas ministrijas, Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta vecākais eksperts 

Darba ņēmēju puse: 

Linda Romele Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vecākā eksperte izglītības 

un nodarbinātības jautājumos 

Darba devēju puse: 

Andris Vanags Biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" valdes 

loceklis 

Anda Ziemele Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas pārstāve 

Guntars Loba Latvijas Drošības biznesa asociācijas pārstāvis 

Iveta Liniņa Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāve 

Inga Lapiņa Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāve 

Ieva Kalve Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācija 

(LPSBVA), prezidente 

Iluta Arbidāne Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pārstāve 

Silvija Bruņa Projektu vadības profesionālās asociācijas valdes locekle 

Jānis Gavars Drošības nozares kompāniju asociācijas pārstāvis 

 

Pieaicinātie: 

Daiga Bukonte UD NEP koordinatore 

Ronalds Saksons VISC, Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas 

vadītājs 

Ieva Šuškeviča VISC, Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā 

referente 



Dagnija Vanaga Rīgas Valsts tehnikums, direktore 

Ieva Gūtmane Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, direktora vietniece 

mācību darbā 

Inga Zariņa – Bojāre Valmieras tehnikums, Izglītības metodiķe 

Indra Ruperte Liepājas Valsts tehnikums, pedagogs 

Inguna Antona Liepājas Valsts tehnikums, pedagogs 

Silvija Smeltere Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Barkavas struktūrvienības vadītāja 

Ilze Brante Ogres tehnikums, direktore 

Linda Ozoliņa Ogres tehnikums, direktores vietniece 

Inga Zilvere Saldus tehnikums; direktores vietniece 

Laima Beroza LDDK, darba drošības speciāliste 

Iveta Daugule Latvijas Universitāte, studiju programmas “Arodveselība un drošība 

darbā” direktore 

Jānis Ieviņš RTU, Darba un civilās aizsardzības institūta direktors 

 

 

Sēdē nodrošināts padomes locekļu kvorums. 

 

Sēdi vada: UD NEP priekšsēdētājs Guntars Loba 

Sēdi protokolē: UD NEP koordinatore Daiga Bukonte 

 

Darba kārtība: 

 

1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana - G. Loba; 

2. PII redzējums par izglītības programmu stratēģisko attīstību; 

3. Par PS “Darba aizsardzības inženieris” izstrādes un PS “Darba aizsardzības 

speciālista” un PS “Darba aizsardzības vecākā speciālista” aktualizāciju un 

piederību UD NEP – D. Bukonte, J. Ieviņš; 

4. Diskusija par UD NKS aktualizācijas nepieciešamību – G. Loba; 

5. Citi jautājumi. 

 

1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana - G. Loba 

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

 

G. Loba iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību. Priekšlikumu darba kārtības 

izmaiņām nav. 

 

Nolemj:  

1.1. Apstiprināt darba kārtību. 

 

Par 13, Pret 0, Atturas 0 

 

 

2. PII redzējums par izglītības programmu stratēģisko attīstību 

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

Ogres tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, 

Liepājas Valsts tehnikuma, Valmieras tehnikuma, Rīgas Tirdzniecības profesionālās 



vidusskolas, Rēzeknes tehnikuma un Saldus tehnikuma pārstāvji prezentē savu redzējumu 

par UD NEP kompetencē esošo izglītības programmu stratēģisko attīstību. 

 

Nolemj: 

2.1 Pieņemt zināšanai. 

 

 

3. Par PS “Darba aizsardzības inženieris” izstrādes un PS “Darba aizsardzības 

speciālista” un PS “Darba aizsardzības vecākā speciālista” aktualizāciju un piederību 

UD NEP – D. Bukonte, J. Ieviņš; 

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

 

D. Bukonte informē, ka ir saņemta Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas 

Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 

vēstule par darba aizsardzības jomas profesiju standartu pilnveidi.  

J. Ieviņš informē, ka atbilstoši darba tirgus prasībām un nākotnes vajadzībām 

nepieciešams uzsākt darbu pie profesiju standarta “Darba aizsardzības inženieris” (6 LKI)  

izstrādes un PS “Darba aizsardzības speciālista” (5 LKI) un PS “Darba aizsardzības vecākā 

speciālista” (7 LKI) aktualizācijas.  Izstrādājot un aktualizējot šos profesijas standartus tiek 

nodrošināta arī izglītības nepārtrauktība, ļaujot pakāpeniski pilnveidot profesionālo 

kvalifikāciju. 

D. Bukonte informē, ka profesionālās kvalifikācijas Darba aizsardzības speciālists, 

Darba aizsardzības inženieris un Darba aizsardzības vecākais speciālists nav iekļaut kādā no 

nozares kvalifikācijas struktūrā (NKS), un aicina UD NEP vērtēt vai tās būtu piekritīgas UD 

NKS. 

UD NEP diskutē par kvalifikāciju piederību uzņēmējdarbības nozarei. 

 

Nolemj: 

 

3.1 UD NEP atbalsta profesijas standarta “Darba aizsardzības inženieris” izstrādes un 

profesijas standartu “Darba aizsardzības speciālista” un “Darba aizsardzības vecākā 

speciālista” aktualizācijas nepieciešamību; 

3.2 Profesijas standarti “Darba aizsardzības inženieris”, “Darba aizsardzības 

speciālists” un “Darba aizsardzības vecākā speciālists” nav piekritīgi 

uzņēmējdarbības nozarei un ir virzāmi kā starpnozaru standarti. 

Par 13, Pret 0, Atturas 0 

 

 

4. Diskusija par UD NKS aktualizācijas nepieciešamību – G. Loba; 

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

 

D. Bukonte informē par UD NKS iekļauto profesionālo kvalifikāciju standartu un 

profesionālo kvalifikācijas prasību statusu: 

− 7 LKI līmenī visi PS ir aktualizēti; 

− 6 LKI līmenī nav izstrādāti PS “Grāmatvedis” un PS “Drošības dienesta vadītājs”, kā 

arī PKP “Starptautisko sakaru vadītājs” un “Pārdošanas vadītājs”; 



−  5 LKI līmenī nav aktualizēti PS - “Biroja administrators”, “Grāmatvedis”, “Jurista 

palīgs”, “Drošības speciālists” un PKP - “Tirdzniecības speciālists” un “Pārdošanas 

speciālists”; 

− 4 LKI līmenī nav aktualizēti PS - “Komercdarbinieks”, “Sekretārs”, “Klientu 

apkalpošanas speciālists” un “Apsardzes organizators”; 

− 3 LKI līmenī nav izstrādāts PS “Apsargs” un  nav aktualizēti PS “Pārdevējs” un 

“Lietvedis”. 

 

G. Loba informē, ka notikušas drošības nozaru asociāciju tikšanās un ir nolemts 

izstrādāt profesijas standartus drošības nozarē. 

G. Loba vērš uzmanību, ka šobrīd nav skaidrs kas notiek ar grāmatvežu standartiem 

5 LKI un 6 LKI līmenī.  

NEP locekļi diskutē par grāmatvežu standartu izstrādes aktualitāti un Latvijas 

Republikas Grāmatvežu asociācijas iesaisti standartu izstrādē. 

 

 

Nolemj: 

 

4.1 Turpināt jautājuma izskatīšanu darba grupā ar Latvijas Republikas Grāmatvežu 

asociācijas pārstāvjiem. 

 

 

UD NEP priekšsēdētājs                                                                                 Guntars Loba 
 

Bukonte, 67225162 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 


