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BŪVNIECĪBAS NOZARES EKSPERTU PADOMES 

 
SĒDES PROTOKOLS Nr.6-10.1.1./3 

 
2019. gada 17. decembrī 
 
Sēde notiek: Rīgas Celtniecības koledža, Gaiziņa iela 3, Rīga 
 
Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

Valsts puses pārstāvji: 

Raimonds Brīdaks 
Labklājības ministrija Darba tirgus politikas departamenta 
vecākais eksperts 

Inese Rostoka  
Ekonomikas ministrija Būvniecības politikas departamenta vecākā 
eksperte 

Elita Barisa  Latvijas Nacionālā kultūras centra Izglītības sistēmas eksperte  
Darba ņēmēju puses pārstāvji: 

Ieva Gretere Latvijas būvniecības nozares arodbiedrība 

Darba devēju puses pārstāvji: 

Artūrs Graudiņš Skonto Group pārstāvis 

Ineta Geipele Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes valdes locekle 

Normunds 
Grīnbergs 

Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 

Ēvalds Jasāns SIA "Bazis Solutions" 

Iveta Stāmure Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 

Kaspars Bondars Latvijas Ģeotehniķu savienība 

Armands Liede Latvijas Jumiķu apvienības valdes priekšsēdētājs   

Jēkabs Leiškalns Latvijas būvuzņēmēju partnerība 

 

Pieaicinātās personas: 

Oksana Soročina Daugavpils būvniecības tehnikums 

Dina Sproģe  Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālās struktūrvienības 
skolotāja  

Nora Veignere  VISC ESF projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesi
onālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" Nr. 
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8.5.2.0/16/I/001 vadītāja p.i.  

Gunta Beperščaite LDDK, nozaru ekspertu padomju koordinatore 

Maira Apsīte  VIAA Informācijas un karjeras attīstības departamenta  Profesionālās 
meistarības konkursu nodaļas vadītāja  

Māris Dukurs  Valsts izglītības satura centra Profesionālās 
izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs  

Sandis Jamša Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvis 
Tatjana Ruhmane Rīgas Celtniecības koledžas pārstāve 
 

Sēdē nepiedalās: 

Valsts puses pārstāvji: 

Inga Zeide  Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 
izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības 
un iestāžu pārraudzības jomā   

Eva Lossane Nodarbinātības valsts aģentūra Pakalpojumu departamenta direktore 

Darba ņēmēju puses pārstāvji: 

Helēna Veitnere Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības priekšsēdētāja 

Darba devēju puses pārstāvji: 

Artūrs Graudiņš Skonto Group pārstāvis 

Angelika Bondare Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācijas valdes locekle 

Elga Zariņa Latvijas amatniecības kamera 

Zigmunds Valters Biedrība ''Latvijas ceļu būvētājs'' 

Zigurds Purmalis 

 

Biedrības ''Latvijas ceļu būvētājs'' izpilddirektora vietnieks 
profesionālo mācību jautājumos 

Natālija Ņitavska Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības pārstāve 

Helēna Endriksone Latvijas Būvinženieru savienības priekšsēdētājas vietniece 

Ģirts Beikmanis Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija 

Oskars Caune SIA Eko Enerģija Rīga valdes loceklis 

Anita Albrante Latvijas Kokkopju – arboristu biedrība 

Osvalds Tautietis Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 

Edgars Pudzis Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome” 

 

Sēdi vada - Normunds Grīnbergs, Būvniecības NEP priekšsēdētājs 

 

Protokolē - Gunta Beperščaite, LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore. 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 14.00. 

 

Darba kārtībā: 



3 
 

1. Darba kārtības izskatīšana/precizēšana. 

2. Pārskats par Būvniecības NEP sēžu starpposmā notikušajām aktivitātēm.  

Ziņo: Normunds Grīnbergs, Būvniecības NEP priekšsēdētājs. 

3. Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotās Skills konkursu (WorldSkills, 
EuroSkills un Skulls Latvija) aktivitātes. 

Ziņo: M.Apsīte, VIAA Informācijas un karjeras attīstības departamenta  
Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja. 

4. Par Latvijas augstākās izglītības pārvaldes modeļa maiņu.  

Ziņo: R.Blese, LDDK Izglītības eksperts  

5. Apdares darbu tehniķa un apdares darbu 
strādnieka profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs (ESF projekts 
Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās 
izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”). 

Ziņo: D. Sproģe, PKE satura izstrādes darba grupas dalībniece 

Diskusija par modeli kā izglītības iestādēs īstenot eksāmenu. 

Ziņo:  Oksana Soročina, Davgavpils Būvniecības tehnikuma direktora vietniece 
6. Citi jautājumi: 
 Aktuālais Nekustamā īpašuma ekspluatācijas un pārvaldīšanas jomā; 

Ziņo: I. Geipele, Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes valdes locekle 

 Pieaugušo izglītības piedāvājums; 
 Profesionālās izglītības iestāžu aktivitātes ceļu būvtehniķa profesijas 

satura īstenošanā; 
 NEP sēžu grafiks 2020. gadam. 

Ziņo: G.Beperščaite, LDDK NEP koordinatore. 
 

 

1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana/precizēšana  

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

N.Grinbergs iepazīstina NEP locekļus ar sēdes darba kārtības projektu. N.Grinbergs 
ierosina, lai eksperti varētu pietiekamu laiku veltīt 3. - 5. darba kārtībā plānotajiem 
jautājumiem,  darba kartības 7. punktu “Aktuālais būvniecības speciālistu sagatavošanā 
Rīgas Celtniecības koledžā, iepazīšanās ekskursija - RCK mācību  
materiālais nodrošinājums”  pārcelt uz nākošo sēdi. Nākošo sēdi noturēt RCK un darba 
kārtību sākt ar skolas apskati.  Sēdes dalībnieki atbalsta N.Grīnberga priekšlikumu. 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

Nolemj:  

1.1. Darba kārtības 7. punktu “Aktuālais būvniecības speciālistu sagatavošanā Rīgas 
Celtniecības koledžā, iepazīšanās ekskursija - RCK mācību 
materiālais nodrošinājums”  pārcelt uz nākamo sēdi. Apstiprināt darba kārtību. 

1.2. Nākamo Būvniecības NEP sēdi noturēt Rīgas Celtniecības koledžā. 
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2. jautājums 

Pārskats par Būvniecības NEP sēžu starpposmā notikušajām aktivitātēm.  

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

N. Grīnbergs informē par jaunākajām norisēm augstskolu tipoloģijas izstrādē. RCK 
ir iesniegusi savus priekšlikumus. 

I.Geipele jautā, vai mainoties augstskolu tipoloģijai, tajās būs profesionālās studiju 
programmas. 

N.Grīnbergs atbild, ka NEP sekos līdzi augstskolu tipoloģijas izstrādes procesam. 
Viņa vērtējumā, starp koledžām un pārējām augstākās izglītības iestādēm ir jābūt novilktai 
robežai. 

N.Grīnbergs iepazīstina sēdes dalībniekus ar IZM un EM rīkotās sanāksmes par 
izglītību būvniecībā rezultātiem. Centrālā problēma - būvniecības nozarē netiek prasīti 
izglītību apliecinoši dokumenti. IZM Valsts sekretāre aicināja šo jautājumu risināt. 
N.Grīnbergs sanāksmes dalībniekiem ierosinājis par paraugu ņemt Lietuvas pieredzi. 

N.Grīnbergs informē par augstākās izglītības Profesijas standartu izstrādes procesa 
virzību. Profesijas standartu izstrādes procesam paralēli ir jāveic Būvniecības nozares 
kvalifikāciju struktūras analīze un tās aktualizēšana.  

I.Geipele ierosina balstīties uz starptautisko izglītības klasifikāciju, kas tiek 
aktualizēta atbilstoši pasaules tendencēm. 

N.Grīnbergs informē par plānotajām izmaiņām Profesionālās izglītības likumā, kur 
tiks precizētas arī NEP funkcijas. 

 

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai N.Grīnberga sniegto informāciju. 

 

3. jautājums 

Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotās Skills konkursu (WorldSkills, 
EuroSkills un Skulls Latvija) aktivitātes. 

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

M.Apsīte  iepazīstina klātesošos ar Skills kustības mērķi: apliecināt Latvijas 
profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālo prasmju izcilību dažādās nozarēs, 
veicināt profesionālās izglītības pievilcību Latvijā, pilnveidot sadarbību starp darba 
devējiem un izglītības iestādēm, atlasīt kandidātus dalībai starptautiskajos profesionālo 
prasmju konkursos EuroSkills un WorldSkills. 
 SkillsLatvia 2020 notiks 2020.gada 28. un 29.aprīlis, Ķīpsalas hallē. Tajā būs 22 
prasmju konkursi, Try a Skill zonas un paraugdemonstrējumi. Konkursā piedalīsies 37 
profesionālās izglītības iestādes, 151 konkursants finālā. Notiks 6 pusfināli. Konkursantus 
vērtēs 72 eksperti - nozaru profesionāļi. 2019.gada septembrī - oktobrī ir notikuši 26 
semināri pedagogiem.  

SkillsLatvia 2020 Celtniecības un būvniecības tehnoloģiju prasmju konkursi: 
Elektriskās instalācijas, Inženierkomunikācijas, Flīzēšana, Krāsošana un dekoratīvā apdare, 
Sausā būve.  
Konkursi notiek ne tikai Skills kustības ietvaros. Projekta ietvaros tiek rīkoti arī jauno 
profesionāļu meistarības konkursi. 2019.gada 5. - 6.novembrī sadarbībā ar Daugavpils 
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Būvniecības tehnikumu un ceļu būves firmu SIA «Binders» notika Ceļu būves nozares 
jauno profesionāļu meistarības konkurss, kurā piedalījās 3 komandas no  
Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma. 

M.Apsīte informē par Starptautiskā jauno profesionāļu meistarības konkursa 
WorldSkills prasmju konkursiem Construction and Building Technology grupā. Konkursu 
spektrs būvniecības nozarē ir ļoti plašs. 

VIAA organizē konkursantu sagatavošanu un nodrošina dalību starptautiskajos 
jauno profesionāļu meistarības konkursos. No 2019.gada 22. līdz 27.augustam Kazaņā, 
Krievijā   notika WorldSkills 2019, kurā piedalījās 7 konkursanti 7 prasmju konkursos – 
elektriskās instalācijas, ēdienu gatavošana, restorānu serviss, grafiskais dizains, skatlogu 
noformēšana, smago spēkratu apkope, mēbeļu galdniecība. Diemžēl, būvniecības nozarē 
konkursanti no Latvijas nepiedalījās. 2020.gadā no 16. - 20. septembrim  Grācā, Austrijā 
notiks EuroSkills 2020.  Pieteikta 20 konkursantu dalība18 prasmju konkursos, tajā skaitā 
būvniecībā: galdniecība, flīzēšana, krāsošana un dekoratīvā apdare, sausā būve un apdare. 

A.Liede uzdod jautājumu, kāpēc Latvijas pārstāvis nepiedalās Skills jumiķu 
konkursos. 

M.Apsīte skaidro ES projekta prasības, kas ir ierobežojošas, ne visu var veikt 
optimāli, tā, kā tas būtu labākais risinājums Latvijas apstākļos. 

T.Ruhmane jautā kā notiek EuroSkills un WorldSkills konkursantu sagatavošanas 
budžeta plānošana. Būtu labi, ja skolai, kas sagatavo konkursantus, tiktu atvēlēts 
finansējums, kas sedz sagatavošanas izdevumus. 

M.Apsīte atbild, ka projektā nav paredzēta izmaksu pozīcija skolām. Skolu 
pedagogu darbs ir sirds darbs, brīvprātīgs entuziasms. Līdzīgi strādā arī nozares eksperti. 

N.Grīnbergs jautā kāda ir starptautisko Skills konkursantu sagatavošanas 
finansēšanas kārtība citās valstīs. 

M.Apsīte atbild, Vācijā, piemēram ir duālā izglītība, kur lielu daļu no mācību laika 
jaunietis pavada uzņēmumā. Līdz ar to, uzņēmumi un asociācijas ir tie, kas sagatavo 
savējos konkursam. Latvijā jaunietim, kurš piedaloties nacionālajā konkursā ir izcīnījis 
iespēju gatavoties starptautiskajiem konkursiem, ir jārēķinās, ka tie būs divi gadi pēc 
skolas pabeigšanas, kad viss savs brīvais laiks būs jāvelta, lai sagatavotos konkursam. Tur 
vajag lielu gribasspēku un entuziasmu. 
 

Nolemj: 

3.1. Pieņemt zināšanai M.Apsītes sniegto informāciju. 

 

4. jautājums 

Par Latvijas augstākās izglītības pārvaldes modeļa maiņu. 

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

R.Blese informē par apstākļiem, kāpēc ir nepieciešama augstākās izglītības 
pārvaldības modeļa maiņa un pasākumiem, kas tiek īstenoti, lai izveidotu vienotu izpratni 
par iespējamo augstākās izglītības pārvaldības modeli. R.Blese raksturo esošo situāciju. 
Augstskolu skaits Latvijā 2018. gadā: 16 augstākās izglītības iestādes, 11 valsts koledžas, 
11 privātās augstskolas, 8 privātās koledžas, 2 ārvalstu augstskolu filiāles, 6 valsts 
koledžas, augstskolu aģentūras. 
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R.Blese raksturo dažādus pārvaldības modeļus Latvijā un Eiropā un ārējo partneru 
iesaisti augstākās izglītības pārvaldībā dažādās ES un Pasaules valstīs. OECD vērtējums 
par ārējo partneru iesaisti, Latvija ir viena no trīs ES valstīm, kur nav piesaistīti ārējie 
partneri. Tiek sniegta informācija par Valsts kontroles vērtējumu, FICIL rekomendācijām 
un Latvijas augstskolu pozīciju. 

R.Blese iepazīstina ar LDDK biedru sanāksmē pausto pozīciju: 
 pārmaiņu atbilstība mērķim – Latvijas konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes 
veicināšana; 
 visos augstskolu pārvaldības līmeņos ir iespējama plašāka darba devēju iesaiste 
(studiju saturs, zinātne, stratēģiski jautājumi); 
 darba devēji vēlas turpināt līdzšinējo iesaisti/atbildību augstskolu padomnieku 
konventos; 
 augstskolu pašpārvaldes princips, kas nozīmē, ka tās lemj par ārējo partneru 
plašāku iesaisti pārvaldībā un par pašu pārvaldības modeli; 
 profesionalitātes paaugstināšana augstskolu pārvaldībā. 
R.Blese iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar Saeima Izglītības, kultūras un 

zinātnes Komisijas pozīciju. Vīzija: Vismaz viena AII pasaules reitingos TOP 5 (prestižs, 
studentu noturēšana, ekonomikas izaugsme, valdības deklarācija). Mērķis: Efektīvāka, 
saprotamāka, zinātniskā izcilība, sinhronizēta ar citu valstu pieredzi. Tipoloģija: 
Universitātes (zinātne: 60%) un augstskolas (pārējās) (University; University of aplied 
sciences). Universitātes – būtiski attīstīta zinātniskā pētniecība vairākās nozares, tiek 
īstenots zinātnē balstīts studiju process ar orientāciju uz augstākā līmeņa studijām. 
Augstskolas – izteikta specializācija attiecīgās industrijas prasību apmierināšanai un lielākā 
daļa augstskolas kapacitātes ir koncentrēta vienā vai neliela skaita studiju virzienos. 
Zinātniskā darbība attīstīta augstskolai atbilstoši īstenotajos studiju virzienos.  
Plānā tiek paredzēts noteikt 4  atsevišķas augstskolu apakšgrupas: 

 nozaru augstskolas – augstskolas, kas koncentrējas konkrētas nozares studiju 
procesa un zinātniskās darbības īstenošanā; 
 reģionālās augstskolas – ar izvietojumu reģionā un orientāciju gan uz valsts, gan 
reģiona līmeņa aktuālajam studiju un zinātnes jomām; 
 mākslu augstskolas – ar specializāciju mākslās un specifiskām prasībām 
zinātniskās darbības un doktorantūras īstenošanas jautājumos; 
 drošības un militārās jomas augstskolas – ar specializāciju militārajā jomā un 
specifiskām prasībām akadēmiskā personāla ievēlēšanā. 

 R.Blese pauž LDDK pozīciju. Koledžām Latvijas augstākās izglītības sistēmā ir 
specifisks pastāvēšanas mērķis: 

 nodrošina darba tirgum nepieciešamo profesionāļu ātru un kvalitatīvu 
sagatavošanu; 
 paplašina piekļuvi augstākajai izglītībai; 
 nodrošina izglītības piedāvājumu, kas ir sasitošs visu vecumu auditorijai, tādējādi 
sekmējot mūžizglītības kultūru. 

Ir jābūt elastīgai pieejai atbilstoši katras koledžas stratēģiskajiem mērķiem, koledžas un 
darba devēju pārstāvju iesaiste  lēmuma pieņemšanā par koledžas institucionālo statusu, 
atbalstāma koledžu stratēģiskā partnerība ar universitātēm, lai nodrošinātu studentu 
mācīšanās rezultātu atzīšanu augstāka līmeņa studiju programmās, resursu koplietošanu, kā 
arī pētniecības atziņu integrāciju mācību procesā, atbalstāma koledžu stratēģiska partnerība 
ar profesionālās izglītības iestādēm, lai veicinātu augstākās izglītības pieejamību un 
resursu koplietošanu, nepieciešams investēt koledžu infrastruktūrā un mācībspēkos, lai 
celtu izglītības kvalitāti un prestižu, koledžu kā augstākās izglītības iestāžu skaita 
samazināšana nevar būt pašmērķis  
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Nolemj:   

4.1. Pieņemt zināšanai R.Bleses sniegto informāciju. 

 

5. jautājums 

Apdares darbu tehniķa un apdares darbu strādnieka profesionālās kvalifikācijas 
eksāmena saturs (ESF projekts Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”). 

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

N.Veignere iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar Profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu  
satura izstrādes metodiku. Ir būtiskas izmaiņas pieejai kādu eksāmena saturu veidot. Vairs 
nav obligāta prasība, ka eksāmenā ir jāiekļauj teorētisks tests, vērtēšanas principi vairs nav 
standartizēti pēc vienāda punktu skaita. Projekta ietvaros tiek izveidots vislabākais 
iespējamais eksāmena saturs. Tas, vai eksāmens tiks ieviests kā obligāts vai neobligāts, vēl 
ir diskusijas jautājums. 

D.Sproģe iepazīstina par principiem pēc kuriem tika izveidots apdares darbu 
strādnieka un apdares darbu tehniķa eksāmena saturs. D.Sproģe informē, ka RVT Limbažu 
struktūrvienībā eksāmens pēc šāda principa tiek īstenots. Klātesošie uzdod jautājumu par 
eksaminējamo skaitu. D.Sproģe atbild, eksaminējamo skaits ir 7 – 8 audzēkņi. 

O.Soročina iepazīstina BNEP ekspertus ar Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
pedagogu veikto izvērtējumu kā organizēt un īstenot PKE atbilstoši ESF projekt 
Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 
attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros izstrādātajam saturam. Plānojot eksāmena 
norisi pēc projekta ietvaros izstrādātajiem ieteikumiem, tā ir iespējama vismaz  trijos 
veidos, bet kopumā 10 dienu garumā. Palielinātais eksāmena norises dienu skaits rada 
neatbilstību ar esošo MK noteikumu prasībām. Nākošais jautājums uz ko ir jāmeklē 
atbilde, rodas papildus sagatavošanās darbi, kur jānodrošina eksāmena norises 
nepieciešamās darba vietas būvobjektos vai PII. DBT eksāmenu parasti kārto 25 – 30 
audzēkņi, struktūrvienībās vēl papildus līdz 15 audzēkņiem. Eksāmena norise ir 
jānodrošina vienlaicīgi, vai atbilstoši IP īstenošanas plānam, dažu dienu laikā, visiem, kas 
to kārto. Īstenojot eksāmenu būvobjektos jārisina papildus juridiskie jautājumi, kas saistīti 
ar darba likumdošanu, drošību utt.. Neatbildēts jautājums ir kā atbilstoši MK noteikumu 
prasībām nodrošināt PKE komisijas locekļu darbību un palielinātu komisijas darba 
finansējumu. Būtiski sarežģās materiālu un iekārtu nodrošināšana PKE norisei, it īpaši, ja 
eksāmenā vienlaicīgi piedalās liels izglītojamo skaits. Katram, kas kārto eksāmenu, 
atbilstoši noteikumiem 100% apjomā ir jābūt nodrošinātam ar visu eksāmenā 
nepieciešamo. Ir jārisina jautājums kā administrēt PKE norisi, ja tas tiek īstenots vairākos 
celtniecības objektos reģionā vai pilsētā, kā nodrošināt komisijas darbības atbilstību MK 
noteikumiem. Būtiski ir saprast kā var notikt finanšu administrēšana, ja eksāmens notiek 
reāli darbojošos būvobjektos. 

Klātesošie diskutē par iespējamām finansēšanas problēmām, ja rīkojot eksāmenu 
būvobjektā, pēc tā darbs ir jāpārstrādā. Eksperti uzdod jautājumus, kā eksāmenu norise 
būvobjektos iespaidos konkurenci nozarē.  

N.Veignere ierosina noturēt ESF projekts Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 
nodrošināšanai” ietvaros izstrādāto eksāmenu satura aprobāciju. BNEP eksperti atbalsta 
ierosinājumu un aicina VISC īstenot aprobāciju. 
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Nolemj: 

5.1. Aicināt Valsts izglītības satura centru īstenot ESF projekts Nr.8.5.2.0/16/I/001 
“Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 
nodrošināšanai” ietvaros izstrādāto apdares darbu strādnieka un apdares darbu tehniķa 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura aprobāciju. 

 

6. Jautājums 

Citi jautājumi: 
 Aktuālais Nekustamā īpašuma ekspluatācijas un pārvaldības jomā; 

Ziņo: I. Geipele, Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes valdes locekle 

 Pieaugušo izglītības piedāvājums; 
 Profesionālās izglītības iestāžu aktivitātes ceļu būvtehniķa profesijas 

satura īstenošanā; 
 NEP sēžu grafiks 2020. gadam. 

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

I.Gepele informē par Nekustamā īpašuma ekspluatācijas un pārvaldības jomas 
studiju programmu  izglītības klasifikācijas neatbilstību starptautiskajai izglītības un 
mācību nozaru klasifikācijai (International Standard Classification of Education: fields of 
education and training, turpmāk ISCED – F 2013 ) un Būvniecības nozares kvalifikāciju 
struktūrai.  

Atbilstoši starptautiskajai ISCED – F 2013 klasifikācijai  Nekustamā īpašuma 
ekspluatācijas un pārvaldības (ICCED – F 2013 “Building maintenance”) joma tiek 
klasificēta 0732 koda grupā “Building and civil engineering”. 2017. gada 13. jūnija 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”  
ICED – F 2013 kods 0732 atbilst  izglītības tematiskās jomas “Arhitektūra un celtniecība”, 
izglītības programmu grupas “Būvniecība un civilā celtniecība” 582 kodam. 

Šobrīd Latvijā Nekustamā īpašuma ekspluatācijas un pārvaldības jomas studiju 
programmas tiek klasificētas izglītības tematiskās jomas “Individuālie pakalpojumi” 
izglītības programmu grupā “Citi pakalpojumi” ar 818 kodu, kas ir pretrunās ar 
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) 
2019. gada 10. aprīļa sēdē, protokols Nr.2, apstiprināto Būvniecības nozares kvalifikāciju 
struktūru un starptautisko izglītības un mācību nozaru klasifikāciju. 

Sanāksmes dalībnieki diskutē par Latvijas izglītības klasifikācijas neatbilstību 
starptautiskajai izglītības un mācību nozaru klasifikācijai. N. Grīnbergs izsaka 
priekšlikumu Būvniecības NEP vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu novērst 
Nekustamo īpašumu ekspluatācijas un pārvaldības jomas studiju programmu klasifikācijas 
neatbilstību starptautiskajai izglītības un mācību nozaru klasifikācijai un Būvniecības 
nozares kvalifikāciju struktūrai. Sēdes dalībnieki vienbalsīgi atbalsta N.Grīnberga 
priekšlikumu. 

I.Geipele informē par Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes un  Latvijas Namu 
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas iniciatīvu BNEP ietvaros veidot nekustamā 
īpašuma ekspluatācijas un pārvaldības ekspertu darba grupu.  

Klātesošie diskutē par grupas darbības kārtību. 
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BNEP eksperti atbalsta nekustamā īpašuma ekspluatācijas un pārvaldības ekspertu 
darba grupas izveidi BNEP ietvaros, vienojas nākamajā sēdē izskatīt BNEP ietvaros 
izveidoto darba grupu darbības kārtību. 

G.Beperščaite informē par Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lūgumu 
nozaru ekspertu padomēm sniegt priekšlikumus Eiropas Sociālā fonda projektu 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mācību vajadzību 
piedāvājumam 5. projekta kārtā. VIAA īpaši ir uzsvērusi vērību pievērst mācību vajadzību 
noteikšanai nodarbinātām personām ar zemu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta 
pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība). Sēdes dalībnieki vienojas būvniecības nozarē 
mācībām piedāvāt būvniecības nozarē izstrādātās modulārās izglītības programmas, 
programmās iekļautos moduļus un neformālās izglītības programmas atbilstoši 4. kārtā 
noteiktajam piedāvājumam. 

G.Beperščaite informē par 11.12.2019. BNEP saņemto Saldus tehnikuma direktores 
I.Bērziņas vēstuli par darba grupas sanāksmi, kuras laikā notika Saldus tehnikuma, 
Smiltenes tehnikuma, Daugavpils Būvniecības tehnikuma un darba devēju diskusija 
“Aktualitātes “Ceļu būvtehniķu” programmu īstenošanā”.  Izglītības iestādes vēstulē 
informē BNEP par aktivitātēm Transportbūvju būvtehniķa izglītības programmas satura 
pilnveidošanā un ieviešanā. Sēdes dalībnieki vienojas nākamajā NEP sēdē izskatīt aktuālo 
Transportbūvju būvtehniķa kvalifikācijas ieviešanā. 

G.Beperščaite iepazīstina sēdes dalībniekus ar 2020. gada BNEP sēžu grafika 
projektu, tiek izteikts priekšlikums sēdes noturēt 26.02.2020., 15.04.2020., 03.06.2020. un 
21.10.2020. Sēdes dalībnieki vienojas sēžu grafiku saskaņot nākamajā BNEP sēdē. 
Nākamo BNEP sēdi noturēt 26.02.2020.  

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 

Nolemj: 

6.1. Vērsties IZM ar lūgumu novērst Būvniecības nozares Nekustamā īpašuma 
ekspluatācijas un pārvaldības jomas studiju programmu klasifikācijas neatbilstību 
starptautiskajai izglītības un mācību nozaru klasifikācijai “International Standard 
Classification of Education: fields of education and training” (ISCED – F 2013) un 
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) 
2019. gada 10. aprīļa sēdē, protokols Nr.2, apstiprinātajai Būvniecības nozares 
kvalifikāciju struktūrai. Būvniecības nozares Nekustamā īpašuma ekspluatācijas un 
pārvaldības jomas studiju programmas klasificēt Ministru kabineta noteikumu Nr. 322 
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” izglītības tematiskās jomas “Arhitektūra 
un celtniecība” izglītības programmu 582 koda grupā  “Būvniecība un civilā celtniecība”. 
Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju 
asociācijas pārstāvjiem Būvniecības NEP sagatavot priekšlikumus vēstules saturam. 

6.2. Atbalstīt nekustamā īpašuma ekspluatācijas un pārvaldības ekspertu darba 
grupas izveidi BNEP ietvaros. 

6.3. Nākamajā sēdē izskatīt BNEP ietvaros izveidoto darba grupu darbības kārtību. 
6.4. Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” mācību vajadzību piedāvājumam 5. kārtā atbalstīt būvniecības 
nozarē izstrādāto modulāro izglītības programmu, programmās iekļauto moduļu un  4. 
kārtā noteikto neformālās izglītības programmu piedāvājumu.  




