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SĒDES PROTOKOLS Nr.8 
 

2020. gada 14.janvārī 

Sēde notiek: Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Raiņa bulvārī, 4. 5. stāvā. 

 

Sēdē piedalās:  

 

Valsts puse: 

Aiga Balode – Nodarbinātības Valsts aģentūras, direktores vietniece; 

Darba ņēmēju puse: 

Maira Muceniece - Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja; 

Linda Romele - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vecākā eksperte satura jautājumos; 

Darba devēju puse: 

Andris Vanags - Biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" valdes loceklis; 

Dainis Locāns - Latvijas biznesa konsultantu asociācija, SIA „BIZNESAM.LV” valdes 

loceklis; 

Guntars Loba – Latvijas Drošības biznesa asociācija, eksperts profesionālās izglītības jomā; 

Iveta Liniņa – Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāve; 

Inga Lapiņa - Latvijas Kvalitātes biedrība (LKA) pārstāve; 

Ieva Kalve - Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācija (LPSBVA), 

prezidente; 

Silvija Bruņa – Projektu vadības profesionālās asociācijas valdes locekle; 

Māris Bērziņa aizvietotāja Iveta Liniņa - Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāve; 

 

Pieaicinātie: 

 

Anita Līce – LDDK, Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja; 

Daiga Bukonte – UD NEP koordinatore; 

Rolands Saksons – VISC, Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs; 

Henrijs Kaļķis – Latvijas Universitātes pārstāvis; 

 

Sēdē nodrošināts padomes locekļu kvorums. 

 

Sēdi vada: UD NEP priekšsēdētājs Guntars Loba 

Sēdi protokolē: UD NEP koordinatore Daiga Bukonte 

 



Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana - G. Loba – 5 min.;  

2. Par profesijas standartu “Industriālās vadības inženieris”- D. Bukonte, H. Kaļķis – 30 min.; 

3. Latvijas Tirgotāju asociācijas aktualitātes un rosinājums veidot Tirdzniecības nozares 

ekspertu apakšpadomi  – I. Liniņa – 20 min.; 

4. Informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem PS/PKP – D. Bukonte 5 min.;  

5. Citi jautājumi  

 

1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – G. Loba 

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

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

izmaiņām nav. 

 

Nolemj:  

1.1. Apstiprināt darba kārtību. 

2.jautājums 

 

Par profesijas standartu “Industriālās vadības inženieris”- D. Bukonte, H. Kaļķis  

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

 

D. Bukonte informē, ka 2019. gada 29.augustā Biznesa efektivitātes asociācija 

iesniedza iesniegumu Valts izglītības satura centrā (VISC) par PS «Industriālās vadības 

inženieris» izskatīšanu. Augstākās izglītības standartu izstrādi un aktualizāciju organizē 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), tāpēc dokumenti pēc piekritības tika nosūtīti IZM.  

Ņemot vērā, ka nevienā nozaru kvalifikācijas struktūrā (NKS) nav iekļauta 

profesionālā kvalifikācija – Industriālās vadības inženieris, IZM UD NEP lūdza sniegt 

atzinumu par standarta piederību kādai NKS. UD NEP 2019. gada 19. septembra sēdē lēma, 

ka  PS «Industriālās vadības inženieris» ir starpnozaru standarts.   

Saņemot iebildumus no Būvniecības NEP, IZM lūdza atzinumus no visiem NEP par 

PS nepieciešamību un tā saturisko atbilstību profesijai. 

2019. gada 21.novembrī LDDK telpās tika sasaukta darba grupa, kurā piedalījās gan 

profesijas standarta izstrādātāji, gan vairāku NEP pārstāvji. Pēc PS izstrādātāju iesniegtajiem 

papildus pamatojumiem un papildinājumiem pašā standartā, darba grupā tika nolemts aicināt 

UD NEP atkārtoti izvērtēt vai PS nav iekļaujams UD NEP NKS.  

H. Kaļķis NEP locekļiem izskaidro PS “Industriālās vadības inženieris” 

nepieciešamību, plānotās studiju programmas plānojumu, sniedz informāciju par praktisko 

nodarbību realizēšanu, prasmju un kompetenču nostiprināšanu un noslēgtajiem līgumiem par 

praksēm uzņēmumos.  

NEP locekļi diskutē par termina “inženieris” nozīmi un profesijas nepieciešamību 

darba tirgū un secina, ka starptautiski vārdam “inženieris” ir daudz plašāka nozīme kā Latvijā 

un ierobežojot programmas īstenošanu tikai terminu dēļ tiktu mazināta programmas 

starptautiskā konkurētspēja.  

NEP locekļi pauž viedokļus, ka šāda profesija ir aktuāla un vajadzīga, bet tā 

neiederas UD NKS, līdz ar to atzīstama kā starpnozaru profesionālā kvalifikācija. 



D. Locāns jautā ar ko konkrētas nozares inženieris atšķiras no industriālo vadību 

inženiera? 

H. Kaļķis skaidro, ka piemēram, būvinženieris ir reglamentēta profesijas, kam 

nepieciešamas specifiskas zināšanas, bet industriālās vadības inženieris ir procesu 

pārvaldnieks un nav pie nozares piesaistīts, līdzīgi kā kvalitātes vadības inženieris. 

I. Kalve uzskata, ka jābūt vienveidībai un konsekvencei, attiecīgi, ja UD NEP atzina 

PS “Kvalitātes vadības inženieris” kā starpnozaru standartu, tad to vajadzētu arī attiecībā uz 

PS “Industriālo vadības inženieris”.  

I. Lapiņa min starpnozaru profesijas standartu piemērus – “Projektu vadītājs”, 

“Kvalitātes vadības inženieris” un “E- komercijas vadītājs”. 

NEP diskutē par to vai visām kvalifikācijām būtu jābūt kādā NKS un kādi ir kritēriji 

nosaka vai standarts ir starpnozaru. 

A. Līce informē, ka ir uzsākts darbs pie kritēriju un vadlīniju izstrādes, kas ļautu 

noteikt profesijas standartu piederību. 

I. Kalve rosina mainīt standarta nosaukumu uz Industriālo sistēmu vadītājs, veidojot 

to kā Funkcionālā vadītāja specializāciju.  

I. Lapiņa rosina standartu iesniegt kā starpnozaru standartu un aicināt IZM sasaukt  

standarta projekta izskatīšanas darba grupu, kurā metodiski darba grupas dalībnieki lemtu 

par standarta piederību. Ja IZM rodas pamatotas (izglītības metodikā balstītas) šaubas, ka PS 

“Industriālās vadības inženieris” neatbilst starpnozaru standarta kritērijiem, tad UD NEP 

aicina VISC sasaukt UD NKS  saskaņošanas ekspertu darba grupu un lemt par šīs profesijas 

iekļaušanu UD NKS, veidojot jaunu profesijas  “Funkcionālais vadītājs” specializāciju 

“Industriālo sistēmu vadītājs”. 

 

 

Nolemj: 

 

2.1 UD NEP Profesijas standartu “Industriālās vadības inženieris” konceptuāli 

atbalsta; 

Par 10, Pret 0, Atturas 1 

2.2 UD NEP aicina IZM veidot ekspertu darba grupu standarta saskaņošanai un 

standartu virzīt kā starpnozaru PS; 

Par 10, Pret 0, Atturas 1 

2.3 Ja IZM rodas pamatotas (izglītības metodikā balstītas) šaubas, ka PS “Industriālās 

vadības inženieris” neatbilst starpnozaru standarta kritērijiem, tad UD NEP aicina 

Valsts izglītības satura centru (VISC) sasaukt UD Nozaru kvalifikācijas struktūras 

(NKS) saskaņošanas ekspertu darba grupu un lemt par šīs profesijas iekļaušanu UD 

NKS, veidojot jaunu profesijas  “Funkcionālais vadītājs” specializāciju “Industriālo 

sistēmu vadītājs” 

Par 9, Pret 0, Atturas 2 

3.jautājums 

 

Latvijas Tirgotāju asociācijas aktualitātes un rosinājums veidot Tirdzniecības nozares 

ekspertu apakšpadomi  – I. Liniņa  

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



 

I. Liniņa iepazīstina NEP locekļus ar Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) darbību, 

biedru skaitu un asociācijas darbības jautājumiem. 

I. Liniņa izsaka vēlmi dibināt tirdzniecības nozares NEP apakšpadomi, jo ir 

nepieciešams izstrādāt un aktualizēt vairākus ar nozari saistītos profesijas standartus. Liniņa 

pauž viedokli, ka UD NEP sastāvā ir daudz un dažādu profesiju eksperti, bet jautājumi, kuri 

saistīti ar tirdzniecības nozari ir specifiski un būtu nepieciešams piesaistīt papildus ar nozari 

saistītus speciālistus.  

I. Liniņa pauž viedokli, ka ir nepieciešams aktualizēt nozares NKS 4. un 5. LKI 

līmeni, sakārtojot kvalifikāciju nosaukumus, jo tie maldina sabiedrību un tiek izstrādātas 

mācību programmas, kuras neatbilst konkrētajām kvalifikācijām, kā arī nepieciešams 

aktualizēt profesiju standartus, jo tie ir zaudējuši aktualitāti un nav atbilstoši darba tirgus 

prasībām.  

NEP diskutē par UD NKS iekļauto kvalifikāciju nosaukumiem un pauž atbalstu I. 

Liniņas viedoklim.  

 D. Bukonte skaidro atšķirību starp apakšpadomi un darba grupu. Pēc MK 

noteikumiem 485 «Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības 

koordinācijas kārtība» padomei ir tiesības izveidot apakšpadomes vai darba grupas konkrētu 

padomes kompetencē esošu jautājumu risināšanai.  

Apakšpadomes izveides gadījumā NEP iekšēji vienojas par darba organizāciju, 

lēmumu pieņemšanas procedūru un veic izmaiņas NEP nolikumā. Apakšpadomes sastāvā 

var būt tikai tās personas, kuras ir UD NEP, tāpēc konkrētajā situācijā atbilstošāka būtu 

profesijas standartu izstrādes darba grupas izveide, kurā var piesaistīt personas, kuras nav 

UD NEP. Darba grupā izstrādātie priekšlikumi tiek prezentēti un virzīti apstiprināšanai UD 

NEP. 

I. Liniņa atsauc priekšlikumu veidot UD NEP apakšpadomi. NEP vienojas par darba 

grupas izveidi, kuras darbu koordinē LTA.   

 

Nolemj: 

3.1  Pieņemt zināšanai I. Liniņas sniegto informāciju; 

3.2  Atbalstīt LTA ieceri veidot darba grupu, kurā tiktu izstrādāti nozarei aktuāli profesijas 

standarti un risināti citi ar nozares izglītību saistītie jautājumi; 

3.3 Aktualizēt Uzņēmējdarbības NKS aktualizāciju. 

 

 

4.jautājums 

 

Informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem PS/PKP – D. Bukonte  

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

 

D. Bukonte informē, ka 2019.gada 11.septembra PINTSA sēdē tika apstiprināti 

profesiju standarti: “Organizācijas vadītājs”, “Uzņēmuma vadītājs”, “Ekonomists”, “E- 

biznesa vadītājs” un profesionālās kvalifikācijas prasības: “Nodokļu ekonomists”, 

“Personāla vadītājs” un “Tirgvedības vadītājs”.  

2019. gada 11.decembra  PINTSA sēdē tika apstiprināts profesijas standarts 

“Projektu vadītājs”.  

Izstrādes un saskaņošanas procesā esošie PS/PKP: “Pārdošanas vadītājs”, 

“Komercdarbības speciālists”, “Tirgvedības speciālists”, “Komercdarbinieks”, “Pārdevējs”, 

“Pārdevēja palīgs”. 

 



Nolemj: 

4.1 Pieņemt zināšanai. 

5. Citi jautājumi 

 

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

5.1 D. Bukonte informē par Erasmus+ mobilitātes projektu, kura ietvaros nozares ekspertiem 

būs iespēja doties pieredzes apmaiņā uz konkursu Euroskills 2020 Austrijā, lai veicinātu 

profesionālo meistarības kustību Latvijā. 

Kā eksperts konkursā piedalīsies I. Liniņa. 

 

Sanāksmes vadītājs G. Loba 

 

 

Protokoliste D. Bukonte 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 


