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SĒDES PROTOKOLS Nr. 6 
 

2019. gada 10. septembrī 

Sēde notiek: Rīgas Valsts tehnikuma praktisko mācību centrā, Dārzciema ielā 70 

 

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. 14.30 

 

Darba kārtība: 

1. PIKC RVT praktisko mācību centra apskate – G. Loba; 

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

3. UD NEP sastāva aktualizēšana un pārskats par NEP pārstāvniecību – G. Loba, D. 

Bukonte; 

4. Informācija par Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, aktuālajām tendencēm un 

pieprasījumu darba tirgū – E. Selga; 

5. Informācija par augstskolu akreditāciju – A. Līce; 

6. Informācija par izstrādes procesā esošajiem profesiju standartiem - Visi iesaistītie 

NEP locekļi aicināti sniegt informāciju; 

7. Pārskats par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

aktualizēšanas nepieciešamību – D. Bukonte  

8. Dažādi jautājumi; 

 

1.jautājums 

PIKC RVT praktisko mācību centra apskate – G. Loba  

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

 

G. Loba iepazīstina ar Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) praktisko mācību centru, tur 

īstenotajām izglītības programmām, materiālo bāzi un profesionālo mācību priekšmetu 

kabinetiem un darbnīcām. 

 

Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

2.jautājums 



Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – G. Loba 

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

G. Loba iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību. G. Loba ierosina mainīt vietām 

6. un 7. darba kārtības jautājumu.  Citu priekšlikumu nav. 

 

Nolemj:  

1.1. Apstiprināt darba kārtību. 

 

3.jautājums 

UD NEP sastāva aktualizēšana un pārskats par NEP pārstāvniecību – G. Loba, D. 

Bukonte 

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

D. Bukonte informē, ka M. Jurušs ir pārtraucis darba attiecības ar Ekonomikas 

ministriju un viņa vietā Ekonomikas ministrija darbam UD NEP deleģē Ilzi Vanku – 

Krilovsku.  

Darbu UD NEP nevēlas turpināt RIMI Personāla administratīvā un atalgojuma 

vadītāja - Iluta Arbidāne.  

Dalībai UD NEP ir uzrunātas Finanšu nozares asociācija un Latvijas Juristu 

apvienība. 

G. Loba komentē, ka Latvijas Juristu apvienība uzrunāta ar mērķi UD NEP iekļaut 

kompetentus pārstāvjus no tiesību nozares, jo NEP darba kārtībā ir aktuāli jautājumi par jurista 

profesijas standartiem. 

 

Nolemj:  

3.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 

4.jautājums 

 Informācija par Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, aktuālajām tendencēm un 

pieprasījumu darba tirgū – E. Selga  

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

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja E. Selga sniedz 

priekštatu par asociācijas dibināšanu, biedru skaitu, organizētajiem pasākumiem, mērķiem un 

dalību Eiropas personāla vadības asociācijā. 

E. Selga informē par sadarbības projektu ar Latvijas Universitāti un SIA  

“Tet” par jauna testēšanas rīka izstrādi, kurš palīdzēs noteikt cilvēka spēju mācīties. Šāds rīks 

būs ļoti noderīgs darba devējiem un Nodarbinātības Valsts aģentūrai.  

E. Selga sniedz priekšstatu par aktuālajiem darba tirgus izaicinājumiem, kā piemērus 

minot darba kvalificēta spēka trūkumu, veco un gados jauno un nepieredzējušo cilvēku 

diskrimināciju darba tirgū, kā arī globalizācijas radītajiem izaicinājumiem.  

Aktualitāte personālvadībā ir darbinieku iesaiste darba procesā, tā lai darba ņēmējam 

būtu labsajūta un cieša saistīšanās ar organizāciju, kā arī psiholoģiskā klātbūtne darbā. 

I. Lapiņa jautā vai ir veikti kādi pētījumi par aktuālajiem jautājumiem 

personālvadībā. E. Selga apstiprina, ka ir veikta aptauja par darba vidi uzņēmumos.  

I. Lapiņa informē, ka RTU ir iesaistījusies starptautiskajā projektā, kurā tiek veikts 

pētījums par stresa vadību. Pētījumā tika secināts, ka lielāko stresu darba vietā cilvēkiem rada 

nesakārtoti darba procesi, visa veida diskriminācijas darba vietā un digitalizācija. 

 

Nolemj:  

4.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 



 

5 .jautājums 

 Informācija par augstskolu akreditāciju – A. Līce  

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

 

A. Līce informē, ka skatoties kopumā uz akreditāciju augstākajā izglītībā, tad pamata 

uzstādījums ir ka augstskola pati ir atbildīga par iekšējās kvalitātes nodrošināšanu. Iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanai augstskolai ir pienākums sadarboties ar darba devējiem un veikt 

darba devēju aptaujas, kas, savukārt tiek vērtēts arī ārējās kvalitātes nodrošināšanā.  

A. Līce informē ka procedūras ārējās kvalitātes vērtēšanai ir licencēšana, studiju 

virzienu novērtēšana un augstskolu akreditācija. Galvenais ir studiju virzienu novērtēšana, kur 

vērtē kopumā visas programmas, kuras ir piekrītošas studiju virzienam. Licencēšana ir tad, 

kad ver jaunu programmu un pārbauda pamata atbilstību virzienam.  

Augstskolu akreditācija Latvijā ir beztermiņa, kas nav atbilstoša starptautiskajām 

vadlīnijām. Līce informē, ka IZM plāno mainīt esošo sistēmu pēc 2023. gada. 

Līce informē, ka licencēšanai būs nepieciešami  3 darba devēju eksperti. Viens NEP 

deleģētais pārstāvis, ja licencēšanai iesniegta profesionālā studiju programma un ir izveidota 

atbilstoša NEP, vai Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) deleģētais pārstāvis, ja nav 

izveidota atbilstoša NEP vai licencēšanai iesniegta akadēmiskā studiju programma. LDDK 

nostāja ir, ka jāvirza NEP eksperti, jo tā ir Nozaru ekspertu padomes kompetence. Savukārt, 

augstskolu akreditācijai būs nepieciešams viens LDDK vai AII stratēģiskajai specializācijai 

atbilstošās NEP deleģēts pārstāvis, vai profesionālās nozaru organizācijas deleģēts pārstāvis, 

ja nav izveidota atbilstoša NEP 

Aktuālākā šobrīd ir studiju virzienu akreditācija. Studiju virziena novērtēšanas 

ietvaros tiek izvērtēts augstskolas vai koledžas studiju virziens un tam atbilstošās studiju 

programmas.  

Sekmīgas studiju virziena akreditācijas rezultātā augstskola vai koledža iegūst 

tiesības izsniegt valsts atzītus diplomus par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 

apguvi.  

Studiju virzienu akreditācijai būs nepieciešams ne mazāk kā 5 eksperti, ņemot vērā 

studiju virzienam atbilstošo studiju programmu skaitu un studiju virzienam atbilstošo studiju 

programmu īstenošanu augstskolas vai koledžas filiālēs un viens LDDK deleģētais pārstāvis. 

Līce informē, ka studiju virzieni, kas ir akreditējami līdz 2020. gada 31. decembrim 

ir Psiholoģija, Tiesību zinātne, Ekonomika, Informācijas un komunikācijas zinātne, Vadība, 

administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība, līdz ar to būs nepieciešami daudzi UD NEP 

eksperti, kurus nepieciešams savlaicīgi piesaistīt un apmācīt. 

Līce informē par ekspertu grupas izveides principiem. Ekspertiem ir jābūt pieredzei 

iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu darbībā vai augstākās izglītības kvalitātes ārējā 

novērtēšanā. Ekspertiem ir jābūt kompetencei un kvalifikācijai nozarē, kurai atbilst 

vērtējamais studiju virziens vai studiju programma un nedrīkstēs būt interešu konflikts. 

 

Nolemj: 

5.1 Pieņemt zināšanai A. Līces sniegto informāciju; 

5.2 LDDK izsūta UD NEP locekļiem aicinājumu pieteikties, sniedzot informāciju par 

atbilstību kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot interešu konflikta neesamībai; 

5.3 Nākošā UD NEP sēdē UD NEP apstiprina ekspertus, balstoties uz iesniegtās 

informācijas analīzi. 

 

 

6 .jautājums 



 

 Pārskats par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

aktualizēšanas nepieciešamību – D. Bukonte  

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

 

D. Bukonte informē, ka  saskaņā ar MK noteikumu Nr.633” Profesijas standarta, 

profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares 

kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” 10.punktu, NEP Profesijas standartu, profesionālās 

kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju 

struktūru aktualizācijas nepieciešamību izvērtē ne retāk kā reizi piecos gados. 

Uzņēmējdarbības nozarē 2 LKI līmenī kvalifikācijām “ Pārdevēja palīgs” un “ 

Apsardzes objektu uzraugs” nav izstrādāti standarti. 

3 LKI līmenī kvalifikāciju “Pārdevējs” un “Lietvedis” standarti ir vecāki par 5 

gadiem, bet ir MK noteikumos Nr. 633, savukārt kvalifikācijai “ Apsargs”, un specializācijām 

“Inkasācijas apsargs”, “ Mobilās grupas apsargs”, “ Miesassargs” nav izstrādāti standarti. 

4 LKI līmenī kvalifikāciju “ Komercdarbinieks”, “Sekretārs”, “Klientu apkalpošanas 

speciālists” un “Apsardzes organizators” standarti ir vecāki par 5 gadiem un tos būtu 

nepieciešams aktualizēt. Savukārt, profesijas “Komercdarbinieks” specializācijām “ Nozaru 

komercdarbinieks”, “Iepirkuma darbinieks”, “Pārdošanas darbinieks”, “Tirgvedības 

darbinieks” nav izstrādātas profesionālas kvalifikācijas prasības. 

5 LKI līmenī kvalifikāciju “ Komercdarbības speciālists”, “Grāmatvedis”, “Jurista 

palīgs”, un “Drošības speciālists” standarti ir vecāki par 5 gadiem un ir MK noteikumos Nr. 

633. Kvalifikācijām “ Biroja administrators” un “Personāla speciālists” standarti ir vecāki par 

5 gadiem un tie nav MK noteikumos Nr. 633. 

6 LKI līmenī aktualizācijas procesā ir kvalifikāciju “Ekonomists” un “Finansists” 

standarti, kā arī kvalifikācijas “Funkcionālais vadītājs” specializāciju “Personāla vadītājs”, 

“Tirgvedības (mārketinga) vadītājs” un “Finanšu vadītājs” kvalifikācijas prasības.  

7 LKI līmenī aktualizācijas procesā ir kvalifikāciju “Finanšu analītiķis” un 

“Organizāciju vadītājs” standarti.  Kvalifikācijai “ Jurists” standarts ir vecāks par 5 gadiem 

un nav MK noteikumos NR 633. 

G. Loba jautā, kādas tālākās rīcības ir nepieciešamas? 

A. Līce, komentē, ka MK noteikumi Nr.633 paredz, ka NEP ir jāizskata aktualizācijas 

nepieciešamība ik pēc 5 gadiem, tāpēc tika veikts pārskats, lai saprastu, kurus standartus būtu 

nepieciešams aktualizēt.  

I. Lapiņa un I. Suškeviča vērš uzmanību uz to, ka aktualizējot standartu būtu 

nepieciešams to veidot pēc MK noteikumos Nr. 633 minētās veidlapas. 

NEP locekļi diskutē par profesijas standartu procedūru.  

I. Lapiņa dalās pieredzē standartu izstrādē augstākajā izglītībā un iezīmē sekojošas 

problēmas: 

1. Profesijas standarta iesniedzējs iesniedz visus dokumentus VISC.  VISC organizē 

PS/PKP izstrādi vai aktualizāciju tikai LKI 2.–5. līmeņa standartiem, attiecīgi augstāka līmeņa 

standartus izskatīšanu organizē IZM. Šis process ir birokrātisks un ilgstošs; 

2. Standartus nevar iesniegt NEP; 

3. Profesijas standartu izstrādes darba grupu organizēšana notiek haotiski;  

4. Augstākajā izglītībā nav paredzēts finansējums PS/PKP izstrādē; 

 

Nolemj:  

4.1. Pieņemt informāciju zināšanai; 

4.2. Organizēt darba grupu ar VISC un IZM par profesijas standartu izstrādes procedūru un 

finansēšanas kārtību. 



 

 

7. Informācija par izstrādes procesā esošajiem profesiju standartiem 

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

D. Bukonte informē par UD NEP pārstāvjiem PS /PKP projektu izvērtēšanas darba 

grupās: 

• PS «Organizācijas vadītājs» un PS «Uzņēmuma vadītājs» - Iveta Liniņa 

• PS «Finansists» - Inga Lapiņa; 

• PKP “Personāla vadītājs” – Eva Selga; 

• PKP “Finanšu vadītājs” – Anda Ziemele; 

• PKP “Tirgvedības (mārketinga) vadītājs” – Inga Lapiņa; 

• PS «Ekonomists» un PKP «Nodokļu ekonomists» - Ruta Šneidere; 

 

Nolemj: 

7.1 Pieņemt zināšanai.  

 

8. Citi jautājumi 

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

I. Lapiņa informē, ka ir izstrādāts PS “Industriālās vadības inženieris” un aicina UD 

NEP šo standartu atzīt kā starpnozaru standartu. 

I. Kalve ierosina lemt par šo jautājumu pēc papildus informācijas iegūšanas. 

Nolemj:  

8.1 Organizēt elektronisko balsojumu par PS “Industriālās vadības inženieris” piederību 

Uzņēmējdarbības NEP nozares kvalifikāciju struktūrai.  

 

 

Sanāksmes vadītājs G. Loba 

 

 

Protokoliste D. Bukonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 


