
BŪVNIECĪBAS NOZARES EKSPERTU PADOMES (NEP) 

SANĀKSMES 

PROTOKOLS 
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Sanāksmē piedalās: 

 

Andra Irbīte Latvijas Dizaineru savienība Valdes locekle 

Angelika Bondare Latvijas Hidromelioratīvo 

būvnieku asociācija 

Valdes locekle 

Anita Albrante Latvijas kokkopju – arboristu 

biedrība 

Valdes locekle 

Armands Liede Latvijas Jumiķu apvienība Valdes loceklis 

Diāna Karaša Latvijas amatniecības kamera Valdes locekle 

Dzintra Gorbunova Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības departamenta vecākā referente 

Ieva Gretere Latvijas celtnieku arodbiedrība priekšsēdētāja vietniece 

Ineta Geipele Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde Valdes locekle 

Inese Rostoka Ekonomikas ministrija Būvniecības politikas departamenta 

Vecākā eksperte 

Māris Laukalējs Latvijas Īpašumu vērtētāju 

asociācija 

Valdes loceklis 

Natālija Ņitavska Latvijas Ainavu arhitektūras 

biedrība 

Valdes locekle 

Nensija Priedīte Bulduru dārzokopības skolas 

attīstības 

Biedre 

Normunds 

Grinbergs 

Latvijas Būvnieku asociācijas Prezidents 

Oskars Caune Eko Enerģija Rīga SIA Valdes loceklis 

Raimonds 

Brīdaks 

Labklājības ministrija Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais referents 

Sintija Siliņa Latvijas Būvinženieru 

savienības  

Juriste 

 

Pieaicinātie pārstāvji 

Indra Ruperte SIA “AC Konsultācijas” Nozaru darba grupas vadītāja 

Kristīne Vībane SIA “AC Konsultācijas” Projekta vadītāja 

Artūrs Caune SIA “AC Konsultācijas” Direktors 

Helga Kaukule Valsts izglītības satura centrs Konsultante izglītības satura jautājumos 

Brigita Pauniņa Valsts izglītības satura centrs Vecākais eksperts mācību līdzekļu 

jautājumos 

Irēna Kuliša Valsts izglītības satura centrs Vecākais eksperts mācību līdzekļu 

jautājumos 

Rūta Gintaute - 

Marihina 

Valsts izglītības satura centrs Profesionālās izglītības departamenta 

nodaļas vadītāja 

Jolanta Vjakse Latvijas Darba devēju 

konfederācija 

Projekta vadītāja 

Ināra Ostrovska Daugavpils būvniecības 

tehnikums 

Direktore 

 



NEP sekretariāts: 

Rihards 

Jurginauskis 

Latvijas Darba devēju 

konfederācija 

Būvniecības nozares ekspertu padomes 

koordinators 

 

Sanāksmi atklāj: 15:05 

DARBA KĀRTĪBA 
1. NEP redzējumu par uzņemšanu 2019 un 2020.gadā, liekot U- uzņemt vai N-neuzņemt (5. pielikums) 

Lieliski būtu, ja norādītu skaitu, bet galvenais ir U vai N. Pievienotos failos informāciju var grupēt, 

izmantojot grupēšanas iespējas.  

2. NEP Atzinumu izsniegšanas kārtība ESF projektam “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 

darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001) 

3. - Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai – 

projekta mērķis, uzdevumi un īstenošanas gaita (ESF projekts «Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»)  – ziņo Kristīne Vībane un Indra 

Ruperte 

4. Būvniecības NEP sastāva aktualizēšana– ziņo Normunds Grinbergs; (līdz sanāksmei 

dalīborganizācijām ir iespēja mainīt deleģētos pārstāvjus) 

5. Vai nozarei nepieciešama profesionālā izglītība? – ziņo Normunds Grinbergs; 

- Nozarē trūkst kvalificēti strādnieki, 

- Profesionālās izglītības iestādes nevar sakomplektēt mācību grupu, 

- Puse audzēkņu nepabeidz mācības profesionālajā izglītības iestādē, 

- Zems prestižs būvniecības strādnieku profesijām, 

6.  Tendences būvniecības nozarē – ziņo Jānis Hermanis 

7. Dažādi jautājumi 

 

1.jautājums. 

Klausās: N. Grinbergs iepazīstina ar Nozaru ekspertu padomju izglītības iestāžu izglītojamo skaita 

profesionālās izglītības programmās plānojums 2019.-2020.gadā (5.pielikums) 

 

Nolemj:Saskaņo un apstiprina . 

 

 

2.jautājums. 

Klausās: J.Vjakse informē par kārtību kādā ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros nepieciešams sniegt 

atzinumu par uzņēmumu atbilstību darba vidē balstītu mācību īstenošanai. Uzņēmums pirms darba vidē 

balstītu mācību īstenošanas sniedz apliecinājumu, ka atbilst: Ministru kabineta noteikumu nr.484. 

„Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” prasībām: 

1. norīko darba vidē balstītu mācību vadītāju uzņēmumā*; 

2. mācību līguma noteiktajā termiņā un kārtībā nodrošina izglītojamā instruktāžu darba 

aizsardzības jautājumos un iepazīstina ar uzņēmuma darba kārtības noteikumiem; 

3. nodrošina izglītojamam darba vidē balstītas mācības atbilstoši individuālajam plānam, ievērojot 

uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības 

prasības, kā arī sanitāri higiēniskās normas; 



4. nodrošina izglītojamo individuālā plāna īstenošanas laikā ar individuāliem darba aizsardzības 

līdzekļiem atbilstoši normatīvajam regulējumam par darba aizsardzības prasībām, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus; 

5. veic izglītojamā uzraudzību individuālā plāna īstenošanas laikā; 

6. nosaka izglītojamo skaitu vienam darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā; 

7. iesniedz izglītības iestādē izglītojamā zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju novērtējumu 

par individuālā plāna apguvi mācību līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā; 

8. noslēdz ar izglītojamo vai tā likumisko pārstāvi, ja izglītojamais ir nepilngadīga persona, darba 

līgumu atbilstoši darba tiesisko attiecību normatīvajam regulējumam vai vienošanos par darba 

vidē balstītu mācību stipendijas piešķiršanu; 

9. īsteno sadarbību ar nozaru ekspertu padomēm par attiecīgās nozares profesionālās izglītības 

īstenošanas kvalitātes, efektivitātes un atbilstības darba tirgus prasībām sekmēšanu darba vidē 

balstītās mācībās, ievērojot profesionālās izglītības normatīvajā regulējumā nozaru ekspertu 

padomēm noteikto kompetenci profesionālajā izglītībā, kā arī normatīvo regulējumu nozaru 

ekspertu padomju darbības jomā; 

10. nodrošina izglītojamā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu individuālā plāna īstenošanas laikā 

atbilstoši mācību līgumam. 

*Darba vidē balstītu mācību vadītājs uzņēmumā atbilst šādām prasībām: 

Personai ir Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amata meistara kvalifikācija un attiecīgs meistara 

prakses sertifikāts vai personas pedagoģiskā kompetence, profesionālā izglītība nozarē un pieredze 

atbilst šādām prasībām: 

personas pedagoģiskā kompetence atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: 

personai ir pedagoga profesionālā kvalifikācija; 

personai ir pedagoģiskās zināšanas, kas iegūtas Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību minētajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmā 

vismaz 72 stundu apjomā; 

personai ir pedagoģiskās zināšanas, kas iegūtas, apgūstot darba vidē balstītu mācību vadītājiem 

paredzēto izglītības programmu ne mazāk kā 32 akadēmisko stundu apjomā. Izglītības 

programmu izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju īsteno izglītības 

iestādes (piemēro ar 01.01.2019)  

Personas profesionālā izglītība nozarē vai pieredze atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: 

profesionālā izglītība nozarē; 

personai ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē; 

Persona spēj nodrošināt izglītojamā individuālā plāna īstenošanu uzņēmumā un sagatavot šo noteikumu 

9.7. apakšpunktā minēto izglītojamā novērtējumu; persona atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma72. 

pantā noteiktajām prasībām (ja izglītojamais ir nepilngadīga persona). 

 

Nolemj: Apstiprina 

 

3.jautājums. 

Klausās: K. Vībane un I. Ruperte informē par nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīzi 

atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros. SIA “AC Konsultācijas” 

pārstāvji lūdz saskaņot jautājumus: 

1. Saskaņot ceļu būves 3. LKI līmeņa profesijas: 

 Bruģētājs 

 Asfaltētājs 

 Drupināšanas iekārtu operators 

 Asfalta/betona ražošanas operators 

https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums#p72


Nolemj: Lūdz pārstāvjiem vērsties pie ceļu nozares ekspertiem. 

2. Veikt izmaiņas, pievienojot 3.LKI profesijai mūrnieks specializācijas: 

 Akmeņu mūrnieks 

 Krāšņu podnieks 

 Kamīnu licējs 

Nolemj: Saskaņo mūrnieku profesijas. 

3. Pārsaukt profesijas: 

 Inženierkomunikāciju montētājs,  

 Inženierkomunikāciju tehniķis,  

 Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs 

 Inženierkomunikāciju būvinženieris 

uz: 

 inženiertīklu montētājs, 

 inženiertīklu tehniķis,  

 inženiertīklu būvdarbu vadītājs  

 inženiertīklu inženieris 

Nolemj: Pieņem zināšanai 

4. Ugunsdzēsības specializāciju nepievienot pie ūdensapgādes.  

Nolemj: Neatbalsta ugunsdzēsības specializāciju pievienot pie ūdensapgādes. 

5. Izņemt no kartes 5. LKI. līmeņa profesiju “mērnieks.” 

Nolemj:Lūdz pārstāvjiem vērsties pie mērnieku asociācijas pārstāvjiem. 

6. Izņemt no kartes Ģeotehnikas speciālistu. 

Nolemj:Lūdz pārstāvjiem vērsties pie asociācijas pārstāvjiem. 

7. Pievienot jumiķa specializācijas: 

 Dabīgo materiālu jumta segumu jumiķis 

 Mākslīgo materiālu jumta segumu jumiķis 

Nolemj: Lūdz vienoties ar Latvijas Jumiķu apvienību. 

8. Veidot saistītās profesijas:  

Būvkonstrukciju montētājs: 

 Metāla konstrukciju montētājs 

 Dzelzsbetonā konstrukciju montētājs 

 Stikloto konstrukciju montētājs 

 Koka konstrukciju montētājs (namdaris) 

ar Ēku būvtehniķis.  

Nolemj:Ierosina pieaicināt koka konstrukciju ražotājus šī jautājuma izskatīšanai. 

 

4.jautājums. 

Klausās:N. Grinbersinformē par  Būvniecības NEP sastāva aktualizēšanu. Latvijas kokkopju – 

arboristu biedrība (LKAB) izvirza iekļaut Būvniecības NEP sastāvā LKAB valdes locekli Anitu 

Albranti.  

Kvalifikācija 
Vārds, uzvārds 

kontakti 

Darba vieta 

(darbības joma), 

ieņemamais 

amats 

Izglītība, 

izglītības 

iestāde. 

Beigšanas gads 

un profesionālā 

kvalifikācija 

Darba 

stāžs 

nozarē 

"Kokkopis - 

arborists" 

Anita Alberte 

Tel.: 29272684 

Latvijas 

Kokkopju – 

Latvijas 

Universitāte 
17 gadi 



 

 

e-pasts: anita@hortus5a.lv Arboristubiedrība, 

vlades locekle 

Dabaszinātņu 

maģistra grāds 

bioloģijā, no 

25.08.2012 – 

šim brīdim, 

Augstākā 

līmeņa maģistra 

grāds 

 

Nolemj:Papildināt NEP locekļu sarakstu. 

Nolemj: elektroniski aktualizēt Būvniecības NEP sastāvu atbilstoši Būvniecības NEP Nolikuma 6. 

punktam. Lūgt NEP locekļus, kuru deleģējums nāk no uzņēmuma, saņemt deleģējumu no viņiem 

saistošas asociācijas, arodbiedrības vai profesionālās organizācijas. 

 

5.jautājums. 

Klausās: N. Grinbergs profesionālajai izglītībai ir zudis prestižs: 

- Nozarē trūkst kvalificēti strādnieki, 

- Profesionālās izglītības iestādes nevar sakomplektēt mācību grupu, 

- Puse audzēkņu nepabeidz mācības profesionālajā izglītības iestādē, 

- Zems prestižs būvniecības strādnieku profesijām. 

Priekšlikums: Uzsākt būvniecības nozarē nodarbināto kvalifikācijas identificēšanu. Tam izmantot 

vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzi, kuru plānots ieviest no 2019.gada 1.janvāra 

Iekļaut datu bāzē informāciju par darbinieka kvalifikāciju.  

Nolemj:Pieņemt zināšanai 

 

6.jautājums. 

Klausās: N. Grinbergsziņo par Latvijas Darba devēju konfederācijas finanšu un nodokļu eksperta Jāņa 

Hermaņa izstrādāto prezentāciju par šī brīža rezultātiem būvniecības nozarē. 

 

Nolemj:Pieņemt zināšanai un koordinatoram nosūtīt prezentāciju Būvniecības NEP un viesiem.  

 

7.jautājums. 

Klausās: B. Pauniņa ziņo par ESF projekta «Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās 

izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai.“ Šobrīd nozarē ir pieteikts viens mācību līdzeklis 

“Ainavu un dārzu būvniecības pamati”. Ņemot vērā , ka nozare ir plaša un tai ir paredzēti divi mācību 

līdzekļi, būtu lūgums arī citām  Būvniecības nozares jomām pieteikties mācību līdzekļa izstrādei. Ja 

atsaucība nebūs, tad autoru kolektīvs, kurš raksta “ Ainavu un dārzu būvniecības pamatus” ir gatavas 

rakstīt vēl vienu mācību līdzekli, par ko lūgsim saskaņojumu nākošajā NEP sanāksmē. 

 

Nolemj:Pieņemts zināšanai. 

 

Klausās:N. Grinbergs ziņo par nākošās Būvniecības NEP sēdi norises datumu 14.12.17. 

 

Nolemj: 

Sanāksmi slēdz 17:00 

 

Sanāksmi vada:         N. Grinbergs 

 

 

Protokolē:         R. Jurginauskis 


