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Guntars Loba Latvijas Drošības biznesa asociācijas pārstāvis 

Ieva Kalve Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācija 

(LPSBVA), prezidente 

Iluta Arbidāne Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pārstāve 

Inga Lapiņa Latvijas Kvalitātes biedrība (LKA) pārstāve 

Silvija Bruņa Projektu vadības profesionālās asociācijas valdes locekle 

 

Pieaicinātie: 
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Ronalnds Saksons VISC, Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs 

Ieva Šuškeviča  VISC, Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā 
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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. UD NEP elektroniski saskaņotie jautājumi starp UD NEP sanāksmēm - D. Bukonte; 

3. Par Grāmatvežu profesijas standartiem – G. Loba; 

4. Par uzņemšanas plānošanu Kandavas tehnikumā un Ventspils tehnikumā, D. Bukonte; 

5. Par profesijas standartu “Kultūras menedžeris” – I. Lapiņa; 

6. Citi jautājumi: 

− Informācija par 5. LKI līmeņa PS/PKP saraksta izstrādi ESF projekta "Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai"; 

− Informācija par konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās izglītības programmu 

finansēšanu”; 

− Informācija par Erasmus + mobilitātes programmu; 

− Par Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOP UD nozarē; 

− Par NEP semināru. 

 

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. 

2. UD NEP elektroniski saskaņotie jautājumi starp UD NEP sanāksmēm – D. Bukonte; 

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

 

D. Bukonte informē, ka starp sanāksmēm elektroniskai saskaņošanai virzīti 3 

jautājumi. 

UD NEP saskaņoja profesionālās pilnveides izglītības programmas (Projektu vadība, 

Uzņēmējdarbības pamati, Mazā biznesa vadība, Uzņēmējdarbības prasmju apguve, Mazā 

uzņēmuma darba organizēšana un vadīšana, Uzņēmējdarbības prasmes viesmīlībā, Projektu 

vadības pamati, Praktiskais mārketings, Biznesa uzsākšana, Praktiskā grāmatvedība, 

Grāmatvedības pamati, Vienkāršā ieraksta grāmatvedība) uzņēmējdarbības prasmju apguvei 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros. 

Ņemot vērā vairāku NEP locekļu iebildumus tika atlikta saskaņošana par papildus 

uzņemšanu mācību programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”, kvalifikācija  - 

lietvedis, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā un papildus uzņemšanu mācību programmā 

“Komerczinības” kvalifikācijā - komercdarbinieks (specializācija – iepirkumu speciālists), 

Ventspils tehnikumā.  Jautājumi tiks skatīti UD NEP sēdes laikā. 

D. Bukonte informē, ka 2020.gada10.jūnija PINTSA sēdē saskaņoti: 

• PS Komercdarbības speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI; 

• PS Industriālās vadības inženieris - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI; 

• PKP Tirgvedības speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI 

 

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai. 



 

3. Par Grāmatvežu profesijas standartiem – G. Loba  

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

 

D. Bukonte informē, ka 2020.gada 5. jūnijā saņemta Latvijas Republikas grāmatvežu 

asociācijas (LRGA) vēstule, kurā izklāstīta Latvijas un starptautiskā prakse grāmatvedības 

studiju īstenošanā. Saistībā ar profesiju standartu izstrādi LRGA pauž uzskatu, ka nav 

lietderīgi atsevišķi izstrādāt 5 PKL (6 LKI) līmeņa grāmatveža profesijas  standartus, savukārt 

ir atvērta sadarbībai, labprāt sniegs informatīvo un profesionālo atbalstu savas kompetences 

ietvaros 3 PKL (4 LKI) un 4 PKL (5 LKI) līmeņa standartu aktualizācijā un izstrādē. 

I. Arbidāne pauž bažas, ka izglītības iestādēm nebūs iespēju saņemt akreditāciju, jo 

nav aktuāls 5 LKI līmeņa standarts. Iepriekšējais standarts izstrādāts 2011. gadā. 

G. Loba atgādina, ka NEP profesijas standartus neizstrādā. Standartu izstrādes 

organizēšanu būtu jāuzņemas nozares asociācijai – Latvijas Republikas grāmatvežu 

asociācijai. 

A. Ziemele apstiprina, ka LRGA ir gatava iesaistīties 4 PKL (5LKI) līmeņa standarta 

izstrādē, un 3PKL (4LKI) līmeņa standarta pārskatīšanā, tikai jāvienojas un jāsaprot profesijas 

standarta izstrādes procedūra. 

D. Bukonte informē, ESF projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”, ietvaros būs iespējams 

izstrādāt 40 5. LKI līmeņa standartus. Sadarbojoties VISC, NEP sekretariātam un LBAS ir 

izstrādāts saraksts ar potenciālajiem profesijas standartiem, kurus varētu izstrādāt projekta 

ietvaros un šajā sarakstā ir iekļauts arī PS “Grāmatvedis”. 

G. Loba informē, ka no izglītības iestādēm, kuras īsteno bakalaura līmeņa 

grāmatvedības studijas saņemta informācija, ka šobrīd Latvijā tiek īstenotas tikai akadēmiskā 

bakalaura programmas un standartu izstrāde nav nepieciešama, līdz ar to būtu jāveic arī 

izmaiņas UD NKS, izslēdzot kvalifikāciju – Grāmatvedis 6 LKI līmenī. 

D. Bukonte informē, ka līdzīgu viedokli telefonsarunā paudis arī Ekonomikas un 

kultūras augstskolas studiju programmas “Grāmatvedība un audits“ direktors: Staņislavs 

Keišs. 

I. Arbidāne norāda, ka grāmatvedības studiju programmas, kuras iepriekš tikušas 

īstenotas kā profesionālās programmas tuvojoties akreditācijai mainītas uz akadēmiskajām, jo 

nav izstrādāts 6 LKI līmeņa profesijas standarta. Aicina LRGA uzņemties iniciatīvu un 

izstrādāt arī augstākā līmeņa standartus. 

I. Lapiņa atgādina, ka 2019.gada februāra PINTSA tika apstiprināta UD NEP nozares 

kvalifikāciju struktūra (NKS), kurā iekļauta kvalifikācija - Grāmatvedis (6 LKI) tieši pēc 

LRGA lūguma un argumentiem par šādas kvalifikācijas nepieciešamību bakalaura līmenī. 

Lapiņa pauž viedokli, ka grāmatveži būtu jāgatavo profesionālajās programmās nevis 

akadēmiskajās programmās, līdz ar to nesaskata argumentus UD NKS izmaiņām. 

Līdzīgu viedokli, ka darba tirgū nepieciešami profesionālajās studiju programmās 

sagatavoti grāmatveži pauž arī citi NEP locekļi.  

I. Kalve un I. Lapiņa aicina sagatavot atbildes vēstuli LRGA, kurā būtu pausts UD 

NEP kopējais viedoklis, aicinājums LRGA – kā profesionālo nozares asociāciju iestāties par 

darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības īstenošanu, kā arī aicinājums sagatavot plānu, kurā 

būtu atrunāti nozares profesijas standartu izstrādes termiņi. 

G. Loba atgādina, ka joprojām aktuāls jautājums ir par kvalifikāciju nosaukumiem. 

UD NKS gan 4., gan 5., gan 6. LKI līmenī ir vienādi kvalifikāciju nosaukumi – “Grāmatvedis”. 

G. Loba jautā kāda nostāja šajā jautājumā ir VISC? 

R. Saksons atbild, ka situācijas mēdz būt dažādas. Būtu nepieciešams papildus 

diskusijas. Viens no variantiem varētu būt kvalifikācijas gradēšana.  

R. Saksons vērš uzmanību, ka standartos, kuri ir izstrādāti 4 LKI un 5 LKI līmenim 

ir iekļautas ļoti plašas kompetences un prasmes un svarīgi saprast kādas zināšanas, prasmes un 



kompetences būs iekļautas augstākā līmeņa standartā, lai nebūtu dublēšanās, bet būtu 

nodrošināta pēctecība. Aicina diskusijā iesaistīt izglītības iestādes, kuras īsteno grāmatvedības 

programmas. 

A. Ziemele norāda, ka 4 LKI līmeņa standarts ir labs un tajā iekļautas minimālās 

prasības, kuras nepieciešamas, lai iegūtu kvalifikāciju – grāmatvedis. Ir iespējams nodrošināt 

pēctecību 5. un 6. LKI līmeņa kvalifikācijās. 

I. Lapiņa jautā VISC cik lietderīgi ir veidot 1,5 gadus ilgas mācību programmas, kas 

paredzētas pēc 12. klases, ja 2 gados iespējams iegūt jau koledžas līmeņa izglītību, kā arī rosina 

aktualizēt diskusiju par grāmatveža kvalifikācijas nosaukuma atbilstību prasībām 

profesionālajā vidējā izglītībā.  

A. Ziemele norāda, ka profesionālajā vidējā izglītībā iegūtās zināšanas der 

grāmatvežiem, kuri strādā ar nelieliem uzņēmumiem, fiziskām personām vai individuālajiem 

komersantiem, bez sarežģītas grāmatvedības uzskaites. Koledžas programmā ir nopietnāka 

prasības. Šobrīd veidojas situācija, kad darba devējam nav saprotams ar kādām zināšanām ir 

grāmatvedis un kāda līmeņa izglītību. Nepieciešams ir veidot gradāciju ar atšķirīgiem 

nosaukumiem, lai ir skaidrs iegūtais izglītības līmenis un zināšanas. 

 

 

Nolemj: 

 

3.1. Sagatavot atbildes vēstuli LRGA, kurā pausta UD NEP nostāja par akadēmisko 

studiju programmu īstenošanu grāmatvežiem un 5. un 6 LKI līmeņa grāmatvedības 

profesijas standartu izstrādi; 

3.2 Organizēt tikšanos ar LRGA, IZM, VISC, un PII pārstāvjiem par grāmatvežu 

kvalifikāciju nosaukumiem, prasībām un profesija standartiem.  

 

 

4. Par uzņemšanas plānošanu Kandavas tehnikumā un Ventspils tehnikumā -  

D. Bukonte  

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

D. Bukonte informē, ka 09.06. 2020 saņemta Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 

vēstule, kurā Kandavas lauksaimniecības tehnikums informē, ka vēlas uzsākt izglītības 

programmu piedāvājumu pieaugušo izglītībai, attiecīgi paplašinot programmu piedāvājumu 

arī turpmākajos gados Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā un lūdz saskaņojumu uzņemt 

2021./2022.m.g valsts budžeta finansētajā programmā arodizglītības mācību programmu 

“Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”. 

D. Bukonte informē, ka 20.05.2020 saņemta Ventspils tehnikuma vēstule, kurā 

Ventspils tehnikums lūdz lūdzam saskaņot iepriekš neplānotu uzņemšanu profesionālā vidējā 

izglītības programmā kvalifikācijā “Komercdarbinieks” (specializācija – iepirkumu 

speciālists), mācību ilgums 1,5 gadi. 

NEP locekļi norāda, ka  vēstulēs iekļautā informācija ir nepilnīga, lai paustu viedokli, 

līdz ar to aicina lūgt izglītības iestādēm precizējumus par programmu un audzēkņu skaitu. 

 

Nolemj: 

4.1. Lūgt Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam un Ventspils tehnikumam precizēt 

vēstulē minēto informāciju; 

 

5. Par profesijas standartu “Kultūras menedžeris” – I. Lapiņa 

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

 

D. Bukonte informē, ka 2020. gada 10. jūnija PINTSA sēdē tika skatīts jautājums par 

PS “Kultūras menedžeris” saskaņošanu. Ņemot vērā PINTS dalībnieku iebildumus pret 



profesijas standarta nosaukumu, tas netika apstiprināts. PINTSA sēdē I. Lapiņa vērsa 

uzmanību, ka profesijas standarts būtu jāsaskaņo arī UD NEP, jo ietver plašas vadības 

kompetences. 

I. Lapiņa pauž viedokli, ka standartā iekļautās zināšanas, prasmes un kompetences ir 

koledžas līmenim par augstu un pēc apraksta nav skaidri saprotams ko darīs šie speciālisti un 

kādi būs to pienākumi, kā arī norāda uz izaicinājumiem piemērota standarta nosaukuma 

atrašanā. 

I. Lapiņa informē, ka Latvijas Kultūras darbinieku biedrība ir sagatavojusi vēstuli, 

kurā aicina PINTSA ekspertus izvērtēt profesijas standarta nosaukuma maiņu uz “ Kultūras 

procesu pārvaldības speciālists”.  

NEP diskutē par standarta nosaukumu un vienojas, ka nosaukums “ Kultūras procesu 

pārvaldības speciālists” vai “Kultūras projektu vadītājs” nebūtu piemēroti. 

R. Saksons izskaidro standarta būtību un informē, ka jūlija beigās notiks paplašinātā 

darba grupa, kurā piedalīsies I. Lapiņa, Labklājības ministrijas pārstāvis, VISC pārstāvji un 

standarta izstrādātāji par standarta saturu un nosaukumu. 

 

Nolemj: 

5.1 Pieņemt zināšanai. 

 

 

6. Citi jautājumi 

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

6.1 Informācija par 5. LKI līmeņa PS/PKP saraksta izstrādi ESF projekta "Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai". 

 

D. Bukonte informē, par 5. LKI līmeņa PS/PKP saraksta izstrādi ESF projekta 

"Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai”, kurā iekļauti PS “Grāmatvedis”,  “Jurista palīgs”, “Biroja administrators”, 

savukārt nav iekļauts PS “Drošības speciālists”. Drošības speciālists netika iekļauts,  jo ņemot 

vērā ilgstošās diskusijas Aizsardzības ministrijā, projekta vadītājiem ir bažas par to, ka šo PS 

nevarēs paspēt izstrādāt projekta termiņā. 

Šim apgalvojumam nepiekrīt G. Loba, norādot, ka nozares asociācija jau ir 

konceptuāli vienojusies par standartu izstrādi.  

NEP locekļi diskutē par standarta izstrādes aktualitāti un ir vienisprātis, ka standarta 

izstrāde ir ļoti nepieciešama un aktuāla. 

 

Nolemj: 

 

6.1.1 Sagatavot vēstuli projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenotājiem ar lūgumu 

rast iespēju iekļaut projektā profesijas standartu “Drošības speciālists”. 

 

 

6.2 Informācija par konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās izglītības programmu 

finansēšanu”. 

 

D. Bukonte informē, ka IZM ir izstrādāts konceptuālā ziņojuma projekts “Par 

profesionālās izglītības programmu finansēšanu”, kurā ir sniegti profesionālās IP finansēšanas 

pilnveides risinājumi ko bāzes finansējuma paaugstināšanu profesionālās IP īstenošanai un ir 

piedāvātas alternatīvas pašvaldību un citu dibinātāju izglītības iestādēs īstenoto profesionālās 

izglītības programmu īstenošanas finansēšanai. 



D. Bukonte aicina NEP locekļus sekot aktuālajai informācijai IZM mājas lapā 

(www.izm.gov.lv) un sabiedriskajā apspriešanā izteikt viedokli par konceptuālo ziņojumu. 

 

6.3  Informācija par Erasmus + mobilitātes programmu. 

 

D. Bukonte informē, ka ņemot vērā Covid-19 vīrusa izraisīto pandēmiju, 

starptautiskais jauno profesionāļu meistarības konkurss EuroSkills 2020, kam bija jānotiek no 

2020.gada 16.septembra līdz 20.septembrim, ir pārcelts un norisināsies no 2021. 

gada 6.janvāra līdz 10. janvārim. Norises vieta ir nemainīga - Austrija, Grāca.   

D. Bukonte informē, ka LDDK neturpina Erasmus + projekta «Nozaru profesionālās 

izglītības attīstība Latvijā, pārņemot starptautisku Skills konkursu pieredzi»  realizēšanu, līdz 

ar to  NEP sekretariāts meklēs citus alternatīvus veidus kā stiprināt darba devēju izpratni un 

iesaisti karjeras izglītības un profesionālās meistarības konkursu attīstībā. 

 

6.4 Par Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOP UD nozarē. 

 

LDDK un prakse.lv organizētajā aptaujā, kurā piedalījās 2660 uzņēmumu, tika 

noskaidrots Darba devēju ieteiktāko Skolu un studiju TOPs 2020. Darba devēju ieteiktāko 

skolu un studiju TOP UD nozarē apskatāms vietnē https://www.prakse.lv/top/1/1/0/0/-1/94 

 

6.5 Par NEP semināru. 

 

D. Bukonte pateicas visiem, kuriem bija iespēja piedalīties NEP seminārā 30. jūnijā. 

Pārskats par pārrunātajiem jautājumiem pieejams šeit: 

• https://lddklvl.sharepoint.com/:w:/s/NEP/EXSybJoISwpGhkm1YXqih2IBMv_SoGE

71ETsIQurAPnOvQ?e=Ok6e3Z 

Semināra video aplūkojami šeit: 

• https://www.youtube.com/watch?v=gYqUlfKvkXo 

• https://www.youtube.com/watch?v=v9Qbaqj5g0A 

• https://www.youtube.com/watch?v=Kooz7bsEXuA 

• https://www.youtube.com/watch?v=_c9X5SdvagY 

• https://www.youtube.com/watch?v=0-sBhwvRydQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=wf4qcqe5vBM 

Dalībnieku prezentācijas pieejamas šeit: https://ej.uz/NEP_seminars 

 

Nākamā UD NEP sēde 8. septembrī, Raiņa bulvārī 4 

 

 

 

UD NEP priekšsēdētājs                                                                                 Guntars Loba 
 

Bukonte, 67225162 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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