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Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, 

administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un 

komerczinības)  

  

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)  

Nozaru ekspertu padomes (UD NEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 5 
 

2018. gada 20.novembrī 

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

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās 

 

Valsts puse  

Māris Jurušs 
Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

Uzņēmējdarbības vides nodaļas vecāko eksperts 

Raimonds Brīdaks 
Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais referents 

Aiga Balode Nodarbinātības valsts aģentūra, direktores vietniece  

Velta Baseviča 

(aizvieto Baibu 

Bašķeri) 

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta 

eksperte 

 

Darba ņēmēju puse 

Maira Muceniece 

(aizvieto Gaidu 

Jonasi)  

 

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA) 

priekšsēdētāja 

 

Darba devēju puse 

Jānis Gavars Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) 

Ieva Kalve 

 

Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja  vadītāju asociācija, 

asociācijas prezidente 

 

Inga Lapiņa 
Latvijas Kvalitātes biedrība 

Iveta Liniņa 

 

Latvijas Tirgotāju asociācija 

Guntars Loba 

 

Latvijas Drošības biznesa asociācija, eksperts profesionālās 

izglītības jomā  

Dainis Locāns 

 

Latvijas biznesa konsultantu asociācija, 

SIA „BIZNESAM.LV” valdes loceklis 

Iveta Mietule Rēzeknes Uzņēmēju biedrība 
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Ruta Šneidere Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija 

Gundega Dambe 

(aizvieto Evu Selgu) 

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 

Anda Ziemele 

 

ISO sertificēto grāmatvežu asociācija, valdes priekšsēdētāja, SIA 

„Tilde” Grāmatvedības sistēmu Tildes Jumis biznesa analītiķe 

 

Pieaicinātās personas 

 

Anita Līce LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

Sigita Misiņa  SEB Life and Pension; RISEBA 

Kristīne Rozīte Latvijas Universitāte 

Agnese Dāvidsone Vidzemes Augstskola 

Līga Peiseniece Banku Augstskola 

 

 

Sēdē nepiedalās: 

 

Darba ņēmēju puse 

Aleksejs Rosiļkovs Apsardzes darbinieku arodbiedrība (LANDA) 

  

Darba devēju puse 

Māris Bērziņš Cēsu uzņēmēju klubs, SIA „Cēsu tirgus” direktors un valdes 

priekšsēdētājs 

Dace Birzmale Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija 

Henriks Danusēvičs Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents 

Ilonda Lakševica RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja  

Edijs Liepiņš Biedrība „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija”, SIA „SERTEKS” 

 

Sēdi vada: Ieva Kalve, UD NEP priekšsēdētāja 

Protokolē: Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15:00 

 

 

Darba kārtība: 

1. UD NEP sēdes darba kārtības precizēšana.  

2. UD NEP sanāksmju grafiks 2019.gadam – Ieva Kalve. 

3. IZM atbilde uz vēstuli par izglītības klasifikāciju – Inga Lapiņa  

4. RTU vēstule par 2 programmu iekļaušanu mācībās nodarbinātajiem – Ieva Kalve. 

5. Kvalifikāciju struktūra augstākajā izglītībā – Ieva Kalve  

6. Dažādi jautājumi 

 

1.jautājums 

Uzņēmējdarbības NEP sēdes darba kārtība 

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

I.Kalve iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību un vaicā, vai kādam ir 

kādi iebildumi. Iebildumu nav.  

 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt darba kārtību.  
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2. jautājums 

 UD NEP sanāksmju grafiks 2019.gadam 

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

I. Kalve aicina NEP locekļus apstiprināt sekojošu Uzņēmējdarbības NEP sēžu 

organizēšanas grafiku 2019.gadam: 8.janvārī, 12 martā, 7.maijā, 9.jūlijā, 10.septembrī, 

12.novembrī. 

 

Nolemj:  

2.1.  Apstiprināt Uzņēmējdarbības NEP sēžu grafiku 2019. gadam: 8.janvārī, 12 martā, 

7.maijā, 9.jūlijā, 10.septembrī, 12.novembrī. UD NEP sēdes notiks LDDK birojā Raiņa 

bulvārī 4, 2.stāvā, 15:00. Plānojot UD NEP sēžu darba kārtību, ņemt vērā PINTSA sēžu 

datumus.  

 

 

3. jautājums 

IZM atbilde uz vēstuli par izglītības klasifikāciju 

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

I.Lapiņa informē, ka ir saņemta IZM atbilde uz UD NEP priekšlikumu precizēt 

grupu klasifikāciju MK 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.322 “Noteikumi par Latvijas 

izglītības klasifikāciju” (turpmāk – MK noteikumi Nr.322), kas pašlaik nosaka nepareizu 

iedalījumu un līdz ar to nepareizu budžeta vietu sadalījumu, attiecībā uz izglītības 

programmām “Telemātika”, “Loģistika”, “Kvalitātes nodrošināšana un vadība” un 

“Ražošanas inženierzinības un vadība”, kas tika nosūtīts IZM saskaņā ar UD NEP 

2018.gada 11.septembra lēmumu Nr. 5.1. Savā vēstulē IZM nav atbildējusi uz UD NEP 

priekšlikumu pēc būtības, bet norāda, ka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra  ir piesaistīta 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstrukūrai un ka Latvijas izglītības klasifikācija veidota tā, lai 

būtu salīdzināma ar starptautisko standartizēto izglītības un mācību nozaru klasifikāciju 

ISCED-F 2013. 

Notiek diskusija par to, ka būtu nepieciešams nosūtīt IZM vēl vienu vēstuli, 

sniedzot precīzāku skaidrojumu par augstāk minēto izglītības programmu atbilstību citām 

izglītības klasifikācijas jomām, atkārtoti lūdzot ņemt vērā UD NEP priekšlikumu un 

atbilstoši veikt grozījumus MK noteikumos Nr.322 un palielināt budžeta vietu skaitu 

minētajām izglītības programmām. 

 

Nolemj:  

3.1.  Nosūtīt IZM UD NEP vēstuli, sniedzot precīzāku skaidrojumu par UD NEP 

priekšlikumu un atkārtoti lūdzot veikt atbilstošus grozījumus MK noteikumos Nr.322., kā 

arī palielināt budžeta vietu skaitu izglītības programmām “Telemātika”, “Loģistika”, 

“Kvalitātes nodrošināšana un vadība”. 

  

4. jautājums 

 RTU vēstule par 2 programmu iekļaušanu mācībās nodarbinātajiem 

 

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

I.Kalve informē, ka ir saņemta vēstule no Rīgas Tehniskās universitātes Darba un 

civilās aizsardzības institūta (turpmāk – Institūts), kurā Institūts aicina UD NEP atbalstīt 

divu izglītības programmu – “Ugunsdrošības un darba aizsardzības speciālists” (160 

stundas) un “Darba aizsardzības speciālists” (60 stundas) – iekļaušanu Valsts izglītības 

attīstības aģentūras (VIAA) 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci” projekta (turpmāk - Projekts), ietvaros īstenojamo 
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izglītības programmu sarakstā, lai dotu iespēju nodarbinātām personām tās apgūt ar 90% 

valsts līdzfinansējumu apmācību izdevumu segšanai.  

Notiek diskusija par to, kā tiek saskaņots izglītības programmu saraksts Projekta 

ietvaros, kā līdz šim tika konsultēts UD NEP un kā būtu korektāk sniegt viedokli 

turpmāk, lai nodrošinātu UD NEP viedokli par visām Projektā īstenojamām izglītības 

programmām, kas būtu attiecināmas uz UD NEP jomu, nevis atsevišķām pēc individuālu 

izglītības iestāžu pieprasījuma. 

  

Nolemj: 

4.1. Informēt VIAA, ka UD NEP var sniegt viedokli par izglītības programmu 

piedāvājumu, kas būtu jāīsteno Projekta ietvaros un kas attiecas uz UD NEP jomu, 

apkopotā veidā. Atsevišķus izglītības iestāžu pieprasījumus par UD NEP atbalstu 

izglītības programmu īstenošanai Projekt ietvaros UD NEP neizskatīs.  

4.2. Par NEP lēmumu informēt Institūtu, aicinot vērsties VIAA. 

 

 

5. jautājums 

Kvalifikāciju struktūra augstākajā izglītībā  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.Kalve informē par UD NEP nozares kvalifikāciju struktūru (NKS) augstākajā 

izglītībā. Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome 

(PINTSA) 2018.gada 11.aprīļa sēdē apstiprināja UD NEP NKS bez augstākās izglītības 

kvalifikācijām, kā arī uzdeva UD NEP turpināt diskusiju par 5., 6. un 7. LKI līmeņu 

profesionālo kvalifikāciju nepieciešamību un līdz 01.11.2018. atbilstoši 2016.gada 

27.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās 

kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares 

kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” 3.2. punktam iesniegt VISC iesniegumu par 

nozares kvalifikāciju struktūras aktualizācijas nepieciešamību un lietderību, norādīt 

aktualizējamo informāciju. UD NEP jau ilgstoši ir diskutējis par NKS augstākajā izglītībā 

un šobrīd ir nepieciešams to apstiprināt, lai neierobežotu iespējas augstākās izglītības 

iestādēm atbilstošās izglītības programmas īstenot. Viņa informē par priekšlikumu 

strukturēt nozares specializācijas grupās atbilstoši profesijas nosaukumam, kas apvienotu 

radniecībās specializācijas. Profesija “Struktūrvienības/ funkcionālais vadītājs”, kas 

apvieno dažādas specializācijas, piemēram, personāla vadītāju, projekta vadītāju u.c., 

izglītības programmās tiktu izstrādāta tikai kopā ar specializāciju, nevis atsevišķi, un 

profesijas kartē tā tiek iekļauta ar mērķi sistematizēt un apkopot radniecīgās  

specializācijas. Līdzīgs risinājums tiek piedāvāts attiecībā uz 5. EKI/LKI līmeņa 

specializācijām “Biroja administrators” un “Personāla speciālists”, kas tiktu apvienotas 

zem profesijas “Speciālists”.  

Notiek diskusija par NKS, profesiju un specializāciju grupām, nosaukumiem. Tāpat 

arī NEP locekļi pauž viedokli par nepieciešamību NKS norādīt starpnozaru profesijas, lai 

mazinātu to profesiju un specializāciju skaitu, kas tiek virzīti uz apstiprināšanu PINTSA 

nekontrolētā veidā, bez NEP saskaņojuma. 

 

Nolemj:  
5.1. UD NEP NKS 5. EKI/LKI līmenī esošās profesijas nosaukumu “Grāmatvedības 

speciālists” mainīt uz “Grāmatvedis”, lai nodrošinātu vienādu šīs profesijas nosaukumu 4., 

5. un 6. EKI/LKI līmenī.  

5.2. UD NEP NKS 5. EKI/LKI līmenī papildināt ar specializācijām “Biroja administrators” 

un “Personāla speciālists”, apvienojot tās zem profesijas “Speciālists”. Profesiju 

“Speciālists” īstenot tikai kopā ar kādu no specializācijām. 



5 

 

5.3. UD NEP NKS 6. EKI/LKI līmenī iekļaut profesiju “Struktūrvienības / funkcionālais 

vadītājs” ar specializācijām: “Personāla vadītājs”; “Projektu vadītājs”; “Starptautisko 

sakaru vadītājs”; “Tirgvedības (Mārketinga) vadītājs”; “Pārdošanas vadītājs”; “Sabiedrisko 

attiecību vadītājs”, “Finanšu vadītājs”. Profesiju “Struktūrvienības / funkcionālais vadītājs” 

īstenot tikai kopā ar kādu no specializācijām. 

5.4. UD NEP NKS 6. EKI/LKI līmenī iekļaut profesiju “Finansists” ar specializāciju 

“Finanšu analītiķis”.  

5.5. UD NEP NKS 6. EKI/LKI līmenī iekļaut profesiju “Ekonomists” ar specializāciju 

“Nodokļu ekonomists. 

5.6. UD NEP NKS 6 EKI/LKI līmenī iekļaut profesiju “Grāmatvedis”. 

5.7. UD NEP NKS 7. EKI/LKI līmenī iekļaut profesiju “Organizācijas / Uzņēmuma 

vadītājs” (skat. Pielikumu Nr.1). 

5.8. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (LIKTA) asociācijai izvērtēt 

nepieciešamību iekļaut profesiju “E-komercijas vadītājs” UD NEP NKS.   

5.9. Iesniegt iesniegumu Valsts izglītības satura centram (VISC) par UD NEP NKS 

aktualizāciju.   

 

 

 

Sēde tiek slēgta: 17:00  

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

 

 

Pielikumā: Pielikums Nr.1. UD NEP NKS priekšlikumu grafiskais attēlojums 6. un 7. 

EKI/LKI līmenim – uz 1 lp. 

 Pielikums Nr.2. UD NEP NKS apraksts – uz 8 lp.  

 

 

 

 

  
Sanāksmes vadītāja  I.Kalve 

 

 

Protokoliste A.Līce 
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Pielikums Nr.1.  

UD NEP NKS priekšlikumu grafiskais attēlojums 6. un 7. EKI/LKI līmenim 
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Pielikums Nr.2 

Nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskats 

 
2.1.  

Profesijas 

nosaukums 

 
2.2.  

Kvalifikācija

s līmenis 

 
2.3. 

Profesijas 

kods 

 
2.4. Profesijas raksturojums** 

 
2.5. Saistītās 

profesijas, 

profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis*** 

Organizācijas/ 

uzņēmuma 

vadītājs 

7.LKI 1120 Profesijas būtības apraksts:  

Organizācijas/ uzņēmuma vadītājs vada organizāciju, nodrošina misijas, 

vīzijas, mērķu formulēšanu un aktualizēšanu, inovatīvu organizācijas darbību. 

Nodrošina globālo nozares procesu un organizācijas procesu pārraudzību, 

koordinē starp-organizāciju, starpnozaru sadarbību. Plāno, organizē un 

uzrauga organizācijas darbu, attīstību, analizē ieguldījumus fiziskās vides un 

resursu pilnveidē, salīdzina ar tendencēm nozarē un globālajos procesos. 

Sadarbībā ar struktūrvienību/funkcionāliem vadītājiem izstrādā biznesa un 

attīstības plānus, budžetu. Iegūst, analizē un sistematizē nozares un saistīto 

informāciju stratēģisko priekšlikumu izstrādei, kas vērsti uz efektīvāku un 

lietderīgāku organizācijas resursu izmantošanu. Pārstāv un prezentē 

organizāciju. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas 

profesionālas problēmas, argumentē un pieņem un lēmumus, kas saistīti ar 

organizācijas vadību un attīstību. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot 

ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības 

metožu attīstībā, ieviest inovatīvus, pierādījumos balstītus sasniegumus darbā, 

parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo 

ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par 

sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās nozares vai profesionālās jomas 

aspektiem. 

 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: Nav. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: Chief Executive (ISCO, ESCO),  Managing Director, CEO (Chief 

Executive Officer) (ISCO). 

 

Struktūrvienības/ 

funkcionālais vadītājs,  

5. PKL atbilst 6. LKI 

Struktūrvienības 6.LKI Nav Profesijas būtības apraksts:  Organizācijas/ 
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/ funkcionālais 

vadītājs 
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Struktūrvienības/ funkcionālais vadītājs atbilstoši specializācijai (skat.  profesijas 

specializāciju aprakstu), analizē konkrētās funkcionālās jomas procesus, 

pilnveido tos, plāno, vada un kontrolē stratēģijas izpildi, ikdienas darījumus, 

organizāciju struktūrvienību efektīvu un racionālu darbību vienā vai vairākās 

jomās, ievieš inovācijas, izstrādā un ievieš funkcionālās sistēmas. Spēj 

patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot savas darbības jomas 

lēmumu pieņemšanā, rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros 

apstākļos attiecīgajā funkcionālajā sfērā vai profesijā. Spēj analītiski aprakstīt 

informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem, 

izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj piedalīties 

atbilstošās profesionālās jomas attīstībā, patstāvīgi profesionāli pilnveidoties, 

risināt problēmas, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu, izprot profesionālo ētiku. 

 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: Nav. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: Administrative and Commercial Managers / Business and Administration 

Professionals (ISCO): 

Personnel Manager, Human Resource Manager (ISCO) 

Project Manager,  

International Relations Manager,  

Marketing Manager (ISCO),  

Sales Manager (ISCO), 

Public Relations Manager (ISCO), 

Finance Manager (ISCO), Financial director (ISCO, ESCO). 

 

Profesiju īstenot kopā ar kādu no specializācijām. 
 

Profesijas specializācijas: 

Personāla vadītājs 

Personāla vadītājs nosaka un formulē uzņēmuma personāla attīstības un 

vadības stratēģiju, politiku un mērķus atbilstoši uzņēmuma mērķiem; analizē, 

novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu; plāno un prognozē 

uzņēmuma personāla resursus; izstrādā un pielāgo darba samaksas sistēmas 

uzņēmuma vadītājs, 5. 

PKL atbilst 7. LKI 
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atbilstoši organizācijas darbības specifikai, izstrādā un uztur personāla 

attīstības sistēmu organizācijā organizē un vada uzņēmuma personāla 

struktūrvienības darbu; piedalās darba aizsardzības sistēmas izveidē un 

darbības nodrošināšanā; seko un kontrolē, lai uzņēmumā tiktu ievērotas darba 

tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības; atbild par pozitīvu 

darba devēja tēla veidošanu, sadarbojas ar uzņēmuma vadību un citu 

struktūrvienību vadītājiem personāla vadības stratēģisko mērķu sasniegšanā. 

Konsultē uzņēmuma vadību, struktūrvienību vadītājus un personālu par darba 

tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un personāla 

vadības procesiem.    

 

Projektu vadītājs 
Projektu vadītājs nodrošina projektu pārvaldību no projektu ideju, vajadzību, 

problēmu vai iespēju identificēšanas, projektu plānošanas līdz ieviešanai un slēgšanai, 

nodrošinot atbilstošu kontroli. Izstrādā projekta priekšlikumu un sagatavo tā 

pamatojumu, nosakot projekta mērķi, ieguvumus, prasības, dzīvesciklu, atsevišķu 

posmu izpildes termiņus un izmaksas, budžeta prognozes, finansēšanas avotus, 

izvērtē iespējamos riskus un pārvaldības problēmas. Organizē projekta komandas 

darbu, nodrošinot attiecību pārvaldību projektā, prot organizēt sadarbību ar projekta 

dalībniekiem. Pārzina projektu vadības un pārvaldības teorētiskās koncepcijas un 

praktiskās metodes. Prot izmantot projektu pārvaldības metodes un rīkus. Pārzina 

aktuālos starptautiskos un LR normatīvos aktus, kā arī starptautiskos projektu 

vadīšanas standartus un vadlīnijas. 

 

Starptautisko sakaru vadītājs 

Starptautisko sakaru vadītājs strādā globālā, starptautiskā vidē, kurā darbojas 

gan uzņēmumi, gan valsts un nevalstiskās organizācijas. Spēj analizēt un 

novērtēt starptautisko (uzņēmējdarbības) vidi, to ietekmējošos faktorus, saistot 

to ar ekonomisko, politisko un sociālo situāciju. Stratēģiski plāno un vada 

starptautiskos sakarus uzņēmējdarbības, valsts vai NVO sektoros, attīsta 

eksporta politiku. 

 

Tirgvedības (Mārketinga) vadītājs  

Tirgvedības (Mārketinga) vadītājs izstrādā un īsteno īstermiņa un ilgtermiņa 

mārketinga stratēģiju, lai virzītu tirgū produktus vai pakalpojumus un 

veicinātu uzņēmuma tēla atpazīstamību. Plāno mārketinga budžetu, kontrolē 
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mārketinga projektu izpildi un pēta to efektivitāti. Veic tirgus izpēti un analīzi, 

meklē jaunus tirgus segmentus uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem, pēta 

produktu un pakalpojumu mērķauditoriju, piemēro mārketinga pasākumus 

konkrētām mērķauditorijām. Organizē un pārrauga produktu virzības tirgū 

pasākumus, tai skaitā, pārdošanas aktivitātes, vizuālās/audio/video reklāmu un 

produktu vizuālā noformējuma veidošanu, izvēlas efektīvākos līdzekļus un 

medijus, ar kuru palīdzību uzrunāt uzņēmuma esošos un potenciālos klientus, 

piedalās uzņēmuma tēla veidošanā un atpazīstamības veicināšanā. Analizē un 

novērtē konkurentu aktivitātes un tendences nozarē, regulāri sniedz pārskatus 

un prezentācijas vadībai. 

 

Pārdošanas vadītājs 
Pārdošanas vadītājs veic tirdzniecības aktivitāšu plānošanu, izstrādā stratēģiskas 

prognozes, vada un koordinē ikdienas darījumus, nodrošina darbinieku vadīšanu un 

motivēšanu. Izstrādā un kontrolē sortimenta, cenu, atlaižu un piegāžu termiņu 

politiku, piedalās mārketinga budžeta izstrādē. Sagatavo pārdošanas budžetu un 

kontrolē tā izpildi, nodrošinot racionālu resursu izmantošanu, izvēloties pārdošanas 

metodes, speciālos stimulus un kampaņas.  Pārzina dažādus tirdzniecības veidus B2C, 

B2B u.c. tirgos, tostarp tirdzniecības un tirgvedības pārvaldības teorētiskās 

koncepcijas un praktiskās metodes. Prot izmantot atbilstošās vadības un pārvaldības 

metodes un rīkus. 

 

Sabiedrisko attiecību vadītājs 

Sabiedrisko attiecību vadītājs nodrošina atvērtu komunikāciju starp uzņēmumu un 

sabiedrību, lai veicinātu atbalstu uzņēmuma darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, 

mērķtiecīgi celtu uzņēmuma un tā produkcijas vai pakalpojumu prestižu. Izstrādā 

komunikācijas un/vai masu mediju stratēģiju, izstrādā komunikācijas plānu dažādu 

krīžu situāciju risināšanai, lai vajadzības gadījumā saglabātu pozitīvu uzņēmuma tēlu, 

prognozētu un novērstu iespējamos konfliktus. Saziņā ar sabiedrību pārstāv 

uzņēmuma viedokli, sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, 

žurnāliem, avīzēm, portāliem). Izstrādā un vada uzņēmuma informatīvās kampaņas 

un pasākumus, nodrošina to atspoguļošanu masu medijos. Piedalās uzņēmuma 

mājaslapas satura plānošanā, izstrādē un aktualizēšanā, piedalās uzņēmuma vizuālā 

tēla izveidē, organizē uzņēmuma reprezentācijas materiālu izstrādi. Veido uzņēmuma 

iekšējo komunikāciju, rīko pasākumus, nodrošina informācijas apriti starp vadību un 

darbiniekiem. 
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Finanšu vadītājs 
Finanšu vadītājs vada uzņēmuma, organizācijas vai personas finanses, balstoties uz 

ētiskas vadības principiem un finanšu vadības labākajām praksēm, tai skaitā 

starptautiskā mērogā. Pārzina ekonomikas un finanšu vadības teorētiskās koncepcijas, 

vadības un pārvaldības praktiskās metodes, prot pielietot kvantitatīvās un kvalitatīvās 

pētījuma un analīzes metodes, tai skaitā lielo datu apstrādes un analīzes metodes. 

Pārzina aktuālo normatīvo bāzi un nodokļu pārvaldes un plānošanas principus. Prot 

analizēt ekonomikas tirgus situāciju, uzņēmuma finanšu stāvokli, prognozēt un 

modelēt nākotnes finanšu darbību un darbības modeļus. Piedalās stratēģisko lēmumu 

pieņemšanā, risku pārvaldības un darbības stabilitātes nodrošināšanā. Patstāvīgi plāno 

un veic zinātniskās pētniecības darbu finanšu tirgu jomā un izstrādā priekšlikumus 

pētījuma rezultātu ieviešanai. 

 

 Finansists 6.LKI 2412 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2413 02 

Profesijas būtības apraksts:  

Finansists izprot finanšu tirgu attīstības likumsakarības, analizē to attīstības 

tendences un perspektīvas. Pārzina Latvijas un starptautisko organizāciju 

nostādnes finanšu analīzes un plānošanas jomā un finanšu jomas 

reglamentējošos normatīvos aktus. Orientējas valūtas, vērtspapīru un aizņemtā 

kapitāla tirgu darbībā. Veic finanšu plānošanas un analīzes darbu, spēj 

pielietot plānošanas un analīzes metodes lēmumu pieņemšanai uzņēmuma 

ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanā. Analizē un novērtē apgrozāma 

kapitāla izlietošanas efektivitāti, nosaka finanšu ienesīgumu un riskus, izvērtē 

uzņēmuma iekšējos un ārējos finansēšanas avotus, kapitāla struktūru un iesaka 

atbilstošāko risinājumu. Pārzina investīciju portfeļu veidošanu un vadīšanu, 

sagatavo investīciju projektus, pārbauda finanšu pārskatu atbilstību, prognozē 

un analīzē naudas plūsmu un darbības finanšu rezultātus. Strādā ar auditoriem, 

ievieš pierādījumos balstītus priekšlikumus darbībai finanšu tirgos, efektīvus 

uz inovatīvām tehnoloģijām balstītus risinājumus. Patstāvīgi plāno un veic 

zinātniskās pētniecības darbu finanšu tirgu jomā un izstrādā priekšlikumus 

pētījuma rezultātu ieviešanai. 

Spēj virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā. Izprot 

profesionālo ētiku, izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību un piedalās attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. 

 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: Nav. 

Ekonomists, 5. PKL 

atbilst 6. LKI  

Grāmatvedis, 5. PKL 

atbilst 6. LKI 
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 Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: Financial Manager, Financial director (ISCO, ESCO). 

 

Profesijas specializācijas: 

 

Finanšu analītiķis 
Finanšu analītiķis analizē aktuālās ekonomikas un finanšu tirgus - akciju, obligāciju, 

valūtas - attīstības likumsakarības, tendences un perspektīvas valstī un starpvalstu 

līmenī. Analizē un novērtē dažādus nozares attīstības aspektus. Veic finanšu 

plānošanu, identificē finanšu riskus un nosaka pasākumus to pārvaldīšanai. Analizē 

uzņēmuma kapitāla piesaistīšanas iespējas finanšu tirgū, pieņem lēmumu par kapitāla 

piesaistīšanu un atbilstošās kapitāla struktūras veidošanu. Prognozē un modelē 

finanšu līdzekļu efektīvu ieguldīšanu un izlietojumu, sagatavo investīciju projektus, 

novērtē finanšu rādītāju jūtīgumu un sagaidāmo rezultātu. Sniedz ieteikumus, 

konsultē finanšu projektu sagatavošanā un ieviešanā. Lieto finanšu analīzes un 

finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes. Plāno un veic pētījumus 

noteiktu uzdevumu ietvaros. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: Financial analyst (ISCO, SCO). 

 

 

Ekonomists 6.LKI 2631 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2631 09 

Profesijas būtības apraksts:  

Ekonomists analizē un plāno dažādus ekonomiskos procesus tautsaimniecības 

līmenī, t.i. analizē nodarbinātības, darba ražīguma un samaksas, ražošanas un 

pakalpojumu sniegšanas ieņēmumu un izdevumu gūšanas procesus, veic 

izmaksu kalkulāciju. Piedalās valsts ekonomiskās politikas un resursu 

plānošanā ar mērķi palielināt rezultātu efektivitāti, meklē risinājumus, kas 

palīdz novērst riskus. Piedalās budžeta sastādīšanā un seko tā izpildei, izveido 

rezultātu efektivitātes novērtēšanas sistēmu un kontrolē normatīvajos aktos 

minēto procesu reglamentējošo prasību ievērošanu. Organizē un vada 

plānošanas un analīzes darbu, informē un konsultē par ilgtspējīgas izaugsmes 

un saimnieciskās darbības plānošanas jautājumiem, kā arī patstāvīgi plāno un 

veic pētniecības darbu ekonomikas jomā un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

ieviešanai. 

 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: Nav. 

Grāmatvedis, 5. PKL 

atbilst 6. LKI 

Finansists, 5. PKL 

atbilst 6. LKI 
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Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: Economist (ISCO, ESCO).  

 

Profesijas specializācija: 

 

Nodokļu ekonomists 

Nodokļu ekonomists veic pienākumus saistībā ar nodokļu jautājumiem, pēta 

nodokļus, to ietekmi uz ekonomiku, apkopo, analizē un interpretē ekonomikas 

datus, izmanto dažādas pētījumu metodes, pārvalda nodokļu riskus, konsultē 

nodokļu jautājumos, veic nodokļu administrēšanas darbus.  Sagatavo 

normatīvos un metodiskos dokumentus, plāno finansiālo darbību, konsultē 

darbības virziena izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā 

iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences, kā arī 

gatavo pētījumus un veic prognozes. Veic pienākumus, kas saistīti ar nodokļu 

jautājumiem, iestādēs un dažādu jomu uzņēmumos gan valsts, gan privātā 

sektorā, darbojoties nodokļu jomā gan mikrolīmenī, gan makrolīmenī. 

 

Grāmatvedis 

 

6.LKI  2411 

 

Profesijas būtības apraksts: 

Grāmatvedis 5. PKL strādā valsts iestādēs, privātā sektorā un nevalstiskajās 

organizācijās. Organizē un vada grāmatvedības struktūrvienības darbu, 

ievērojot grāmatvedības politikas pamatnostādnes un nozares specifiku. 

Nodrošina grāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai 

datu attēlu uzglabāšanu grāmatvedības informācijas sistēmās. Veic iekšējās 

kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības procesu 

uzraudzību un sagatavo priekšlikumus sistēmas trūkumu novēršanai. Veic 

izmaksu kalkulāciju, budžeta plānošanu, analīzi un prognozēšanu. Izvērtē 

saimnieciskās darbības tiesiskos aspektus. Veic analītisko darbu un gatavo 

finanšu dokumentus apstiprināšanai. Veic nodokļu aprēķinus, gatavo 

deklarācijas un konsultē par nodokļu jautājumiem. Sagatavo finanšu pārskatus 

un veic to analīzi, sagatavo priekšlikumus saimnieciskās darbības 

pilnveidošanai. Sniedz revīzijas pakalpojumus un citus apliecinājuma 

uzdevumus. Pielieto modernās grāmatvedības metodes ilgtspējīgai attīstībai. 

Pielieto zinātniskās pētījumu metodes un pētījuma rezultātus ievieš praksē. 

Piedalās normatīvo aktu projektu  un metodisko dokumentu izstrādē. 

 

Ekonomists, 5. PKL 

atbilst 6. LKI 

Finansists, 5. PKL 

atbilst 6. LKI 
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Profesijas reglamentācija, papildu prasības: Nav. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: Accountant (ISCO). 

   

Speciālists  5.LKI  Profesijas  būtības apraksts: 

Speciālists atbilstoši specializācijai (skat. zemāk), nodrošina organizācijas 

atsevišķas vai atsevišķu funkciju racionālu darbību daļēji paredzamā un 

mainīgā vidē. Pamatā darbu veic individuāli, var būt atbildīgs par padotā 

darbinieka darba organizēšanu. Spēj atlasīt nepieciešamo informāciju un 

izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā. Balstoties uz analītisku 

pieeju, veic praktiskus uzdevumus un rod efektīvus problēmu risinājumus 

vispārējās vadības, biznesa vai administratīvo procesu nodrošināšanā. 

Sadarbojas ar iesaistītajām personām un iestādēm multikulturālā vidē. 

Nodrošina  normatīvo aktu prasību ievērošanu, ievēro profesionālās ētikas 

principus attiecībā uz sevi un citām komandas darbā iesaistītajām personām. 

Spēj patstāvīgi profesionāli pilnveidoties, uzņemties atbildību par veicamā 

darba izpildi un kvalitāti. 

 

Profesiju īstenot kopā ar kādu no specializācijām. 
 

Profesijas specializācijas: 

 

Personāla speciālists 

Personāla speciālists kārto personāla lietvedību; nodrošina personāla datu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi; veic personāla atlases procesu; organizē 

jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē; organizē personāla apmācības; 

piedalās personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas 

izstrādē un uzturēšanā; piedalās darbinieku motivēšanas un darba samaksas 

sistēmas izveidē; seko līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo 

aktu prasību ievērošanai; konsultē darbiniekus. 

 

Biroja administrators 

Biroja administrators koordinē, organizē un vada organizācijas biroja darbu: 

organizē informācijas apriti, nodrošina informācijas sagatavošanu, pārzina 

uzņēmuma dokumentāciju, identificē un formulē problēmu, konsultē vadību 

Sekretārs, 3. PKL atbilst 

4. EKI/LKI 
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par iespējamiem risinājumiem, piedalās projektu izstrādāšanā un 

koordinēšanā, kontrolē un saskaņo darbu izpildes termiņus; pārstāv 

organizāciju sadarbībā ar partneriem un klientiem; veic līdzīga satura 

uzdevumus; koordinē citus darbiniekus. 

Grāmatvedis 5. LKI 3313 Profesijas būtības apraksts: 

Grāmatvedis 4. PKL plāno, organizē un vada uzņēmuma, iestādes un/vai 

organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti. Izveido grāmatvedības 

sistēmu un sastāda grāmatvedības organizācijas dokumentus. Reģistrē un 

iegrāmato saimnieciskos darījumus, aprēķina nodokļus un nodevas, darba 

samaksu. Novērtē un uzskaita ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus, 

pašu kapitālu un saistības, uzkrājumus. Plāno, organizē un veic 

inventarizāciju, patstāvīgi izstrādā konkrētas finanšu plūsmas sadaļas. 

Apkopo, plāno, kontrolē finanšu resursu, t.sk. nodokļu, sadali. Uzrauga 

debitorus un kreditorus. 

 

Profesijas reglamentācijas, papildu prasības: 

 

Nav.  

 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk., svešvalodā: 

 

EN: accountant (ISCO, ESCO), accounting associate professionals (EBSCO). 

Grāmatvedis, 3. PKL 

atbilst 4. LKI. 

Grāmatvedis, 5. PKL 

atbilst 6. LKI 
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