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

 

Sēdi vada: Guntars Loba, UD NEP priekšsēdētājs 

Protokolē: Daiga Bukonte, UD NEP koordinatore 

 

Sēdē ir nodrošināts kvorums. 

Sēdes dalībnieku saraksts pielikumā. 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00 

 

Darba kārtība: 

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

2. Informācija par UD NEP elektroniski saskaņotajiem dokumentiem – D. Bukonte; 

3. Informācija un balsojums par izmaiņām UD NEP sastāvā – G. Loba; 

4. Uzņemšanas rezultāti profesionālās izglītības programmās 2019.gadā – D. Bukonte; 

5. Darba devēju ekspertu deleģēšana studiju virzienu akreditācijai –  D. Bukonte; 

6. NEP izstrādātie priekšlikumi PS un PKP izstrādes un aktualizācijas procesa 

uzlabošanai – D. Bukonte; 

7. Pieaugušo profesionālās izglītības piedāvājuma un  darba tirgus pieprasījuma 

atbilstība – B. Bašķere ; 

8. Latvijas Tirgotāju asociācijas aktualitātes un rosinājums veidot Tirdzniecības nozares 

ekspertu padomi  – A.Grigule ; 

9. Skolu programmas “Dzīvei gatavs” piedāvājums – E. Malašenko ; 

10. Citi jautājumi: 

- 2020. gada UD NEP sēžu saskaņošana; 

- Informācija par NEP semināru 12. decembrī; 

  



1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – G. Loba 

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

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

izmaiņām nav. 

 

Nolemj:  

1.1. Apstiprināt darba kārtību. 

 

2. Informācija par UD NEP elektroniski saskaņotajiem dokumentiem – D. Bukonte 

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

 

D. Bukonte informē, ka laika periodā no 2019.gada 10. septembra, kad notika 

iepriekšējā NEP sanāksme, elektroniski saskaņoti 2 jautājumi: 

1. Elektroniskais balsojums par PS “Industriālās vadības inženieris” atzīšanu kā  

starpnozaru standartu. 

Vienbalsīgs lēmums: PS «Industriālās vadības inženieris» ir starpnozaru 

standarts. 

2. Profesionālās izglītības iestāžu valsts budžeta finansēto izglītības programmu un 

izglītojamo skaita projekta saskaņošana,  izglītojamo uzņemšanai 2020.gadā. 

Vienbalsīgs lēmums: saskaņot valsts budžeta finansēto izglītības programmu un 

izglītojamo skaita projektu,  izglītojamo uzņemšanai 2020.gadā. 

 

Nolemj: 

2.1 Pieņemt zināšanai. 

 

3. Informācija un balsojums par izmaiņām UD NEP sastāvā – G. Loba 

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

 

G. Loba informē, ka darbību UD NEP uzsāk Ekonomikas ministrijas deleģētā 

pārstāve Ilze Vanka – Krilovska (Aizvieto Ilze Baltābola), Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības deleģētā pārstāve Linda Romele un Latvijas Juristu apvienības deleģētā pārstāve 

– Anta Rugate. Savukārt, darbību UD NEP pārtrauc Māris Jurušs, Aleksejs Rosiļkovs un 

Ilonda Lakševica. 

 

Nolemj: 

3.1 Pieņemt zināšanai. 

 

4. Uzņemšanas rezultāti profesionālās izglītības programmās 2019.gadā – D. 

Bukonte 

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

D. Bukonte informē par uzņemšanas rezultātiem izglītības programmās 2019./ 

2020. mācību gadā.  

Kvalifikāciju “Pārdevējs” (3LKI) 2019./2020. m.g. uzsācis  apgūt 21 audzēknis 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskolā. 

Kvalifikāciju “Lietvedis” (3KLI) Rīgas 3.arodskolā uzsākuši apgūt 30 audzēkņi. 

2020./2021. m.g. šo kvalifikāciju varēs iegūt arī Ogres tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā, 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 



Kvalifikāciju “Grāmatvedis” pēc 12. klases, apgūstot 1,5 gadus ilgu programmu 

var iegūt Smiltenes tehnikumā, bet pēc 9. klases, apgūstot 4 gadus ilgu programmu – 

Liepājas Valsts tehnikumā, Ogres tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā, Valmieras 

tehnikumā un Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 2010./2020. m.g. šajā programmā uzņemti 

100 audzēkņi. 

Kvalifikāciju “Klientu apkalpošanas speciālists” 1,5 gadu programmā uzsākuši 

apgūst 15 audzēkņi Daugavpils tehnikumā, bet 4 gadu programmā kopā 152 audzēkņi 

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā, Daugavpils tehnikumā, Jelgavas tehnikumā, 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, 

Rīgas Valsts tehnikumā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā un Rīgas Tehniskajā 

koledžā.  

Lai iegūtu kvalifikāciju “Finanšu darbinieks” (4 LKI) kopā mācības uzsākuši 65 

audzēkņi Liepājas Valsts tehnikumā (29), Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 

(29) un Malnavas koledžā (7). 

Liepājas Valsts tehnikumā mācības uzsākuši 12 audzēkņi programmā ar iegūstamo 

kvalifikāciju “Rūpnīcas komercdarbinieks”. 

Kvalifikāciju “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” (4 LKI) uzsākuši apgūt 

140 audzēkņi 4 izglītības iestādēs – Liepājas Valsts tehnikumā (15), Rīgas Tirdzniecības 

profesionālajā vidusskolā (28), Rīgas Valsts tehnikumā (60), Rīgas Tūrisma un radošo  

industriju tehnikumā (37).  

Kvalifikāciju “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” uzsākuši apgūt 70 

audzēkņi 3 izglītības iestādēs – Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (25), 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā (27). 

 

NEP locekļi diskutē par to, ka atsevišķu kvalifikāciju nosaukumi maldina skolēnus 

par iegūstamo kvalifikāciju un izglītības programmas saturu, līdz ar to NEP uzdevums būtu 

pievērts uzmanību izglītības iestāžu piedāvājumam un aicināt izglītības iestādes rīkoties 

atbildīgi, sniedzot pilnīgu informāciju par iegūstamo kvalifikāciju un profesijas 

pienākumiem. 

I. Lapiņa ierosina nākamajā gadā uzsākt diskusijas par UD NKS aktualizāciju un 

paust skaidru nozares pasūtījumu izglītībai. 

 

Nolemj: 

4.1 Pieņemt zināšanai D. Bukontes sniegto informāciju; 

4.2 2020. gadā aktualizēt UD nozares kvalifikāciju struktūru. 

 

5. Darba devēju ekspertu deleģēšana studiju virzienu akreditācijai –  D. Bukonte; 

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

D. Bukonte informē, ka saņemti 13 ekspertu pieteikumi uz studiju virzienu 

akreditāciju. 

I. Lapiņa ierosina atkārtoti izsūtīt LDDK aicinājumu visām asociācijām un aicina 

katru organizāciju virzīt savu ekspertu. 

 

Nolemj: 

5.1 Atkārtoti izsūtīt LDDK aicinājumu pieteikties par ekspertu studiju virzienu 

akreditācijas procesam. 

 

6. NEP izstrādātie priekšlikumi PS un PKP izstrādes un aktualizācijas procesa 

uzlabošanai – D. Bukonte 



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

D. Bukonte informē, ka tā kā esošais profesiju standartu (PS) un profesionālo 

kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes un aktualizācijas process ir apgrūtināts un neefektīvs, 

kas būtiski apgrūtina darba devēju iesaisti PS/PKP izstrādē un kavē profesionālās augstākās 

izglītības attīstību, rosinot augstskolas pārveidot profesionālās studiju programmas par 

akadēmiskajām, NEP sekretariāts ir izstrādājis  priekšlikumus PS un PKP izstrādes un 

aktualizācijas procesa uzlabošanai: 

1. pilnu atbildību par PS/PKP izstrādi un aktualizāciju uzņemties vienai valsts 

institūcijai – VISC, jo PS/PKP izstrāde ir cieši saistīta ar profesionālās izglītības saturu. 

VISC nodrošinātu pilnvērtīgu metodisku un redakcionālu atbalstu PS un PKP izstrādes 

darba grupām; 

2. PS/PKP izstrādā viena darba grupa, kas ir metodiski atbalstīta un finansēta;  

3. MK noteikumos Nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas 

prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras 

izstrādes kārtība” jāprecizē norma, ka NEP sniedz atzinumu par PS/PKP pirms tā virzīšanas 

uz PINTSA, kad darbs pie tā izstrādes jau ir noslēdzies;  

4. Pārnest pilnu atbildību par PS/PKP izstrādi uz sākotnējā PS/PKP projekta izstrādes darba 

grupu, vienlaikus sniedzot tai visu nepieciešamo atbalstu kvalitatīva PS/PKP projekta 

izstrādei. 

Attiecīgi process varētu izskatīties šādi: 

1. Iesniedzējs piesaka VISC PS/PKP “ideju” vai “sākotnējo priekšlikumu” (nevis jau 

izstrādāta PS/PKP projekta), iespējams arī priekšlikumu PS/PKP izstrādes darba grupas 

locekļiem. 

2. VISC izveido PS/PKP izstrādes darba grupu, konsultējoties ar NEP, tajā iekļaujot 

PS/PKP iniciatoru, valsts iestāžu, organizāciju, NEP, darba devēju pārstāvjus. 

3. VISC sasauc darba grupas sēdes, vadot tās darbu, kā arī veicot moderatora/ 

metodiskā atbalsta/ sekretariāta  funkciju.  Darba grupas locekļi attiecīgi sniedz pienesumu 

savas kompetences ietvaros – par PS/PKP saturu. Veiksmīga darba grupas darba rezultātā 

VISC sagatavo PS/PKP projektu, ko tālāk saskaņo NEP un iesniedz PINTSA.  

5. Ja PS/PKP process tiktu sakārtots, nodrošinot PS/PKP izstrādei kompetentu 

organizatorisku, metodisku, redakcionālu VISC atbalstu, tad varētu paredzēt kā vienu no 

iespējamiem PS/PKP ierosinātājiem arī NEP. 

D. Bukonte norāda, ka ja tiktu uzlabots PS un PKP izstrādes un aktualizācijas 

process, tiktu mazināts nelietderīgi veikts darbs, formālu darba grupu sasaukšana, uzlabota 

PS/PKP kvalitāte un izstrādes process, tādējādi veicinot iespējas profesionālajai izglītībai 

ātrāk piemēroties mainīgām darba tirgus prasībām. 

 

Nolemj:  

6.1. Atbalstīt NEP sekretariāta priekšlikumus PS un PKP izstrādes un aktualizācijas procesa 

uzlabošanai. 

 

7. Pieaugušo profesionālās izglītības piedāvājuma un  darba tirgus pieprasījuma 

atbilstība – B. Bašķere  

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

B. Bašķere NEP locekļiem izskaidro kā tiek īstenota un strukturēta pieaugušo 

izglītības politikā valstī. Attiecīgi, Izglītības un zinātnes ministrija ESF projekta 

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros finansē pieaugušo 

izglītību, Labklājības ministrija strādā ar bezdarbniekiem, savukārt Ekonomikas ministrija 

strādā ar uzņēmumu atbalstu nodarbināto izglītošanā.  



B. Bašķere informē par mācību rezultātiem projekta "Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide" programmās. 

1., 2. un 3. mācību kārtā. 1.-3. mācību kārtā mācības uzsākuši 17186 nodarbinātie.  

A. Vanags jautā cik daudz projektā iesaistīto mācības pamet? 

B. Bašķere norāda, ka tie ir aptuveni 10%. No 3973 mācības uzsākušajiem 

nodarbinātajiem 1.mācību kārtā izvēlēto izglītības programmu apguvuši jau 3672, mācības 

pametuši, nepabeidzot – 286, mācības turpina 15. 2.mācību kārtas ietvaros 2018.gada 

vasarā mācības uzsāka 4883 nodarbinātie, 4407 – mācības pabeiguši, 370 – mācības 

pametuši, bet  106 vēl turpina mācības. No 8330 mācības uzsākušajiem nodarbinātajiem 

3.mācību kārtā izvēlēto izglītības programmu apguvuši jau 6827, mācības pametuši, 

nepabeidzot – 549, mācības turpina 954. 

Lielākais īpatsvars - 69% no projektā iesaistītajiem ir vecumā no 25 – 44 gadiem.  

B. Bašķere informē, ka populārākais izglītības programmas veids ir neformālās 

izglītības programmas. Tās izvēlējušies 79% projektā iesaistīto, jo šīs programmas ir īsākas 

un visbiežāk cilvēki šīs programmas izvēlas personisko interešu īstenošanai. 

B. Bašķere norāda, ka plašāk tika analizēta projekta 4. kārta, īpaši pievēršot 

uzmanību programmu piedāvājumam un personu izvēlei. 

4. atlases kārtā noslēgti sadarbības līgumi ar 83 izglītības iestādēm par vairāk nekā 

800 izglītības programmu īstenošanu. Populārākās programmas, ko izvēlās ir saistītas ar 

datu analīzi, digitālo mārketingu, komandas un projektu vadību.  

B. Bašķere vērš uzmanību, ka izglītības iestāžu piedāvājums ir  nesamērīgi liels, 

savukārt saņemto pieteikumu skaits uz programmām ir neliels. Izglītības iestādēm ar 

nesamērīgi lielo piedāvāto programmu skaitu turpmākā projekta laikā tiks pievērsta 

pastiprināta uzmanība.  

NEP locekļi diskutē par iespēju ieviest kritērijus, lai izskaustu negodīgas izglītības 

iestādes, kuras nespēj nodrošināt atbilstošas kvalitātes izglītības programmas un kurās nav 

nodrošināta materiāltehniskā bāze. 

B. Bašķere informē, ka pētot kādi cilvēki pieteikušies apmācībām tika secināts, ka 

ir salīdzinoši neatbilstība projekta prioritārajai mērķa grupai − personas ar zemām 

prasmēm, jo mācībās vairāk pieteikušies cilvēki ar augstām prasmēm.  

A. Līce uzskata, ka būtu jāveicina valsts līdzekļu efektīvāka izlietošana, jo projekta 

mērķauditorija ir cilvēki ar zemu kvalifikācijas līmeni. Cilvēkiem ar augstāku izglītības 

līmeni vairāk ir tendēti mācīties, līdz ar to, cilvēki ar zemāku izglītības līmeni būtu īpaši 

jāuzrunā un jāpiesaista, jo pašiem trūkst pozitīvās mācīšanās pieredzes.  

A. Līce uzskata, ka būtu jādiferencē līdzfinansējums apmācībām, jo cilvēki ar 

augstāku izglītību visticamāk ir arī materiāli nodrošinātāki un var atļauties vairāk samaksāt 

par mācībām, kā arī vērš uzmanību uz to, ka cilvēkiem ar zemāku izglītības līmeni, digitālo 

prasmju trūkuma dēļ ir grūti pieteikties apmācībām elektroniskajā sistēmā.  

B. Bašķere informē, ka šie izaicinājumi tiek risināti un meklētas jaunas pieejas 

piedāvājuma ziņā un apzinātas iespējas kā piesaistīt un palīdzēt cilvēkiem ar zemu izglītības 

līmeni gan pieteikties, gan izvēlēties atbilstošo izglītības programmu, gan paaugstināt 

motivāciju mācīties. 

A. Līce informē, ka no VIAA ir saņemts aicinājums NEP sniegt priekšlikumus 

projekta 5. kārtai. Aicinājums ir sniegt priekšlikumus profesionālās pilnveides 

programmām, tālākizglītības programmām un modulāro izglītības programmu un moduļu 

vai moduļu kopu apguvei atbilstošas nozares izglītības programmām. 

 

Nolemj: 

7.1 Pieņemt zināšanai B. Bašķeres sniegto informāciju; 



7.2 Sagatavot priekšlikumus mācību vajadzību veidošanai projekta 5. mācību kārtas 

nodrošināšanai. 

 

8. Latvijas Tirgotāju asociācijas aktualitātes un rosinājums veidot Tirdzniecības 

nozares ekspertu padomi  – A. Grigule  

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

 

G. Loba ierosina šo jautājumu skatīt nākamajā UD NEP sēdē. 

 

Nolemj: 

8.1 Pārcelt jautājuma izskatīšanu uz nākamo sēdi 14.01.2020. 

 

9. Skolu programmas “Dzīvei gatavs” piedāvājums – E. Malašenko ; 

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

 

E.Malašenko informē par skolu programmu “Dzīvei gatavs” ideju, mērķiem un 

organizāciju iespēju iesaistīties.  

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem 

dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un 

prasmju pielietojumu dzīvē. 

Dažādu nozaru uzņēmumi un iestāžu eksperti vieslekcijā vai uzņēmuma/ iestādes 

apmeklējuma ekskursijas ietvaros aicināti sniegt priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un 

situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas. 

Vairāk informācijas par programmu www.dziveigatavs.lv. 

 

Nolemj: 

9.1 Pieņemt zināšanai. 

10. Citi jautājumi 

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

10.1 2020. gadā UD NEP sēdes notiks 14.01, 10.03, 12.05, 14.07, 8.09, 10.11. 

10.2 D. Bukonte aicina NEP locekļus uz NEP semināru “ NEP un profesionālās izglītības 

attīstība: iespējas un risinājumi”, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales 

ielā 26, Rīgā, pl. 10.00 – 14.30. 

 

Sēde tiek slēgta 17.00 

 

Sanāksmes vadītājs G. Loba 

 

 

Protokoliste D. Bukonte 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


